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 مقدمه مترجم

 يمأل اهللا األرض قسطا وعدال بعد ما ملئت ظلما وجورا

 چه با شكوه است تصور ايامي كه تنها حاكم عالم، دادگستري چون قائم آل

 .محمد صلي اهللا عليه و آله باشد

 و چه زيباست زندگي در روزگاري كه پرچمي جز پرچم توحيد در اهتزاز نباشد و

 ندائي جز نداي حق به گوش جهانيان نرسد، دوراني، سرشار از عطوفت، مهرباني،

امت انسانيعدالت، آزادگي و كر . 

 ايامي كه در آن آسمان نيز از بارش پي در پي باران رحمتش بر زمين دريغ نورزد و

 زمين گنجينه هاي نهفته در دل خويش را سخاوتمندانه بر آدميان تقديم دارد. چرا كه

 عرشيان و فرشيان چنان از دولت بر حق آن عدالت گستر جهان به شور و وجد آيند

ان دارد در طبق اخالص خويش عرضه كند تا شايد سهمي ازكه هر كس هر چه در تو  

 .آن همه شكوه و جالل بي پايان بر عهده گيرد

 آرزوي دستيابي به آن دنياي بي بديل، چشمان ميلونها انسان خسته از ظلم

 دوران را، در انتظار نگه داشته و بيان اوصاف دولت حق توسط عالمان و

وق انگيزتر كرده استدانشمندان، اين انتظار مقدس را ش . 

5ص:   
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 در سال هاي نخست انقالب اسالمي در ايران بار ديگر مسأله پيروزي مسلمانان

 بر قدرت هاي ستمگر جهاني و مسأله ظهور قائم آل محمد عليه السالم بر افكار عمومي سايه

 افكند. و در همين ايام بود كه محقق و دانشمند معروف لبناني جناب حجه االسالم

 والمسلمين آقاي علي كوراني كتاب عصر ظهور را منتشر كرد و تصويري نسبتا جامع

 .از دورنماي حكومت جهاني آن منجي بزرگ عالم، به منتظران ظهورش ارائه نمود

 كتاب حاضر به جهت تكيه بر آيات و احاديث، تحليل هنرمندانه حوادث دوران

ع مهدي موعود را در دل و جانظهور و شيوائي قلم، اميد به بازگشت قريب الوقو  

 آدمي زنده ميكند و پيروان راستين آن منجي را براي ياري و جانفشاني در ركابش،

 .آماده باش نگه ميدارد

 با توجه به اين ويژگي هاي جذاب، كتاب عصر ظهور بالفاصله به زبان فارسي و

بار به 50از سال گذشته بيش  20سپس به زبانهاي انگليسي و اردو ترجمه و در طول   

 .چاپ رسيد و در سراسر جهان در اختيار مشتاقان ظهور قرار گرفت

 مدتي قبل سر اسقف كليساهاي لبنان پس از مطالعه كتاب عصر ظهور، اقدام به

 چاپ و توزيع پنج هزار نسخه از آن در ميان جوانان مسيحي كرد، چرا كه معتقد بود

يح و همكاري او با مهدي موعود درآنچه در كتاب مذكور درباره بازگشت عيسي مس  

 دوران ظهور آمده، باعث رشد معنويت و اميد در ميان مسيحياني ميگردد كه ظهور

 .دوباره مسيح و حاكميت او را انتظار ميكشند
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 همزمان با استقبال گسترده از كتاب عصر ظهور و انتشار آن در كشورهاي مختلف،

 نويسنده پر تالش، با همكاري گروهي از محققان حوزه علميه قم اقدام به تأليف

نمود كه گنجينه اي از مجموعه احاديث "دائره المعارف احاديث امام مهدي عليه السالم  "  

 شيعه و سني در ارتباط با آن حضرت است. اين دائره المعارف در پنج جلد منتشر و

 .در دسترس عموم قرار گرفت

6ص:   

 با توجه به استقبال عمومي از كتاب عصر ظهور و دستيابي به منابع فراواني كه در

 مدت تحقيق و تأليف دائره المعارف احاديث امام مهدي عليه السالم بدست آمده بود،

 نويسنده در سال جاري تصميم گرفت تا كتاب عصر ظهور را بازنگري كامل كرده و با

ي ديگر، جايگاه علمي كتاب را مستحكم سازدحذف برخي مطالب و افزودن مطالب . 

 اكنون نسخه جديد با ترجمه جديد آن در اختيار عالقه مندان قرار دارد، بدان

 ...اميد كه رضايت آن قطب دائره امكان فراهم گردد. انشاء اهللا

1383حوزه علميه قم بهار  -مهدي حقي   

7ص:   

8ص:   

 مقدمه

نشانه هاي اعتقاد به حضرت مهدي عجّل اهللا فرجه الشّريف بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران،  
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 در ميان ملل اسالمي و حتي غير اسالمي در قالب پرسش، گفتگو، مطالعه و تأليف

 اوج گرفت، تا آنجا كه شايع شد وزارت اطالعات آمريكا پرونده اي براي امام

را در بر دارد و تنها نقص آن،زمان عليه السالم تنظيم نموده كه تمام اطالعات مربوط به ايشان   

 !تصوير حضرت است

 شايد بزرگترين رويداد سياسي مرتبط با اعتقاد به آن حضرت در سالهاي اخير،

محمد عبد اهللا "هجري قمري به رهبري  1400حادثه اي باشد كه در آغاز سال   

حرامدر مسجد الحرام اتفاق افتاد. در آن واقعه، ياران محمد به مسجد ال "العتيبي   

با صدور اطالعيه اي از داخل حرم، مسلمانان را "جهيمان  "مسلط شد و معاون وي   

دعوت كرد و مدعي شد كه او همان مهدي منتظري است كه "محمد  "به بيعت با   

 .پيامبر صلي اهللا عليه و آله ظهورش را بشارت داده است

 اشغال و مقاومت اين گروه، چند روز ادامه داشت تا آنكه حكومت سعودي

شد "نيروهاي ويژه  "براي شكست آنان، مجبور به استفاده از  . 

 همچنين بزرگترين فعاليت تبليغاتي كه اخيرا توسط دشمنان انجام گرفت، و در

ساخت فيلمارتباط مستقيم با اعتقاد به ظهور حضرت مهدي عليه السالم قرار داشت،   

9ص:   

بود كه به مدت سه ماه پي در پي در شبكه هاي مختلف تلويزيوني "نوستر آداموس  "  

 !آمريكا به نمايش گذاشته شد
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ميشل نوستر "اين فيلم، سرگذشت يك ستاره شناس و پزشك فرانسوي بنام   

سال پيش ميزيسته و پيشگويي هايي 500را بيان ميكرد كه در حدود  "آداموس   

آينده جهان، به رشته تحرير درآورده كه مهمترين آنها درباره ظهور يكي از درباره  

 نوادگان پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله در مكه مكرمه است. شخصي كه مسلمانان را زير پرچم

 خود متحد خواهد ساخت و بر اروپائيان پيروز شده و شهر يا شهرهاي بزرگ

خواهد نمود سرزمين جديد يعني آمريكا را ويران ! 

 به نظر ميرسد صهيونيست ها در ساخت اين فيلم دست داشتند و هدف آنان

 بسيج مردم آمريكا و اروپا عليه مسلمانان بود، چرا كه آنان اسالم را خطري بزرگ

 .براي غرب و تمدن آن ميپندارند

 اين احتمال وقتي آشكارتر ميشود كه ميبينيم در پايان فيلم، نكته اي را بر

اضافه نموده اند و آن اين كه پس از شكست اروپا و "نوستر آداموس  "وئي پيشگ  

 نابودي شهرها و سمبل هاي تمدن آمريكا توسط موشكهاي غول پيكري كه حضرت

 در اختيار دارد، آمريكائيان جهت رويارويي با آن حضرت به همكاري نظامي با

 !روسيه متوسل ميشوند و سرانجام بر وي پيروز ميگردند

حتواي اين كتاب از اعتبار علمي برخوردار نيست، چرا كه حاوي مطالبي استم  

 كه به زبان قديم فرانسه و با شيوه رمزي و مبهم نوشته شده و به شكل هاي گوناگون

 قابل تفسير و توجيه است. و ظاهرا نويسنده، بر پاره اي از منابع اسالمي در مورد
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اي اسالم مالقات نموده است. بويژهحضرت آگاهي داشته و يا با بعضي از علم  

 ...آنكه وي مدتي در ايتاليا و جنوب فرانسه و يا شايد در اندلس زندگي كرده است

10ص:   

به سرعت پس از پيروزي "پيشگوئي هاي نوستر آداموس  "به هر حال، كتاب   

 انقالب ايران، با شرح و تفسيرهاي متعدد منتشر شد و چاپهاي آن به صدها هزار و

 حتي به قولي به ميليونها نسخه رسيد، و سپس به فيلم سينمائي تبديل شد و توسط

 .شبكه هاي تلويزيوني در معرض ديد ميليونها نفر قرار گرفت

 اما مشكل غربي ها اين نيست كه آنان اعتقاد به ظهور مسيح يا مهدي (عليهما السالم) و يا

يگر ستاره شناسان داشتهاعتقاد به صحت پيشگوئي هاي نوستر آداموس و يا د  

 باشند... بلكه آنها از خيزش اسالمي كه سلطه غربي ها بر ملتهاي مسلمان را پايان

 .بخشد، در هراسند

 به همين جهت غربي ها از هر عنصر تبليغاتي به سرعت بهره ميگيرند تا زنگهاي

درخطر را در گوش ملتهايشان به صدا درآورند. آنها به حركت هاي آينده ملتها   

 ايران، مكه، مصر و سرزمينهاي اسالمي چشم دوخته اند، و تالش ميكنند تا افكار

 عمومي ملتهاي خود را براي اجراي تمام نقشه هاي استعماري و ضربه زدن به اين

 ...كشورها جلب نمايند

 در اين ميان هدف يهوديان كه پشت ماجرا قرار دارند، افزودن هراس غربي ها از
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ت، تا بدين وسيله به آنان وانمود كنند كه تمدنشان مورد هدفخطر مسلمانان اس  

 .قرار گرفته و اسرائيل در خط مقدم دفاع از آنها ايستاده است

 بنابر اين، دشمنان اسالم چاره اي جز فعاليت گسترده تبليغاتي عليه امام

رابر جاذبه هايزمان عليه السالم ندارند و اين اضطرار زماني افزوده خواهد شد كه غربيها در ب  

 بي پايان رهبر موعود قرار گيرند و يا در صورت اطمينان به ظهورش، خود را رو در

 .روي او مشاهده كنند

 جالب اينكه غربيها با دست زدن به اين تالشها كه ناشي از ترس و وحشت آنان از

11ص:   

 حضرت مهدي عليه السالم است، زمينه را براي ظهور او مهيا نموده، و شوق ما را به ديدار

 .فرزند پيامبر صلي اهللا عليه و آله كه از كنار كعبه طلوع خواهد كرد، برميانگيزند

 آري، اين اميد و اشتياق زماني در دل مسلمانان به اوج ميرسد كه ميبينند آن

، از مركز فرماندهي عمليات به كمك ژنرالهاي خودحضرت در فيلم نوستر آداموس  

 (به تعبير فيلم) صحنه جنگ را اداره ميكند و با سردمداران كفر مبارزه مينمايد و با

 پرتاب موشكهاي غول پيكر از قلب صحراي حجاز، پايگاههاي كفر و ظلم آنان را

 .درهم ميكوبد

 آري تمام واكنشهاي غرب در برابر اعتقاد به ظهور حضرت مهدي (ارواحنا فداه)

 پس از انقالبي آغاز شد كه در ايران به نام آن حضرت و با شعار آماده سازي منطقه و
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 .جهان براي ظهور او انجام گرفت

 اكنون كارشناسان عالم سياست عليرغم اختالف نظري كه درباره جايگاه

سالمي ايران دارند، اما در اين ديدگاه متفقند كه اين نهضت از نظرسياسي انقالب ا  

 .اعتقادي، حركتي در راستاي آماده سازي ظهور حضرت مهدي عليه السالم است

 در فضاي كنوني ايران، احساس ميشود كه حضور حضرت مهدي عليه السالم حضور

الب و رهبري آناصلي و محوري است و اين حضور به مراتب پر رنگ تر از نقش انق  

 .است و در حقيقت اوست كه رهبري معنوي انقالب و نظام را بر عهده دارد

 مسؤوالن حكومت در ايران همواره نام آن حضرت را با احترام و قداست فراوان بر

جان ما فداي خاك پاي آن "زبان جاري ميكنند و با صراحت اعالم مينمايند كه   

هدف و آرزوي "و يا ميگويند  "ام زمان است كشور، كشور ام "و يا  "حضرت باد   

آري در ايران، "نهائي ما تسليم اين كشور به صاحب اصلي آن، يعني امام زمان است   

 امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف همان سرور و ساالر حاضر و ناظري است كه با تمام قداستش در

12ص:   

ري فرزندان، مؤسسات، خيابانهادلهاي پرشور مردم، در فريادها، شعارها، نامگذا  

 .و حتي مراكز تجاري، با شكوه تمام جلوه گر است

 مجاهدان و مبارزان در جاي جاي ايران، لبنان و... اشك شوق خود را به پاي او

 نثار ميكنند. او را در رؤياهاي خود ميبينند، با فرشتگان همراهش در بيداري
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سوي او بال ميگشايدرابطه برقرار ميكنند و همواره روحشان به  . 

 احترام، محبت و قداستي كه حضرت مهدي (ارواحنا فداه) در قلوب شيعيان و

 عموم مسلمانان دارد، هيچ شخصيتي در روي زمين دارا نيست. اين عالقه و توجه

 به ظهور حضرت همچنان افزايش خواهد يافت تا زماني كه خداوند وعده خود را

ديان پيروز گرداندعملي كند و آئينش را بر تمام ا . 

را به رشته تحرير درآوردم تا "عصر ظهور  "در حدود بيست سال پيش، كتاب   

 تصويري كامل از دوران ظهور آن حضرت را به زباني گويا و با تكيه بر آيات قرآن و

 سخنان اهل بيت عليهم السالم ارائه نمايم. در بيان اسناد و مدارك مطالب آن نوشتار،

يك يا دو منبع، بسنده كردم، چرا كه هدف، ارائه نماي عمومي و معموال به بيان  

 تقريبي دوران ظهور و نهضتها و حوادث مربوط به آن زمان بود. اما پس از انتشار

را در طي پنج سال "دايره المعارف احاديث امام مهدي عليه السالم  "كتاب، موفق شدم تا   

 تهيه و تنظيم نمايم. از آن پس، بر خود الزم ميديدم كه در اولين فرصت در مطالب

 كتاب عصر ظهور نيز بازنگري كنم، تا برخي از نظريه هاي مربوط به دوران ظهور آن

 حضرت را به كتاب افزوده و برخي مطالب اضافي كه از استواري چنداني برخوردار

رسيد را حذف كنم تا بر استحكام مطالبنبود و يا وجودشان ضروري به نظر نمي  

 كتاب افزوده شود. اكنون با ارائه نسخه جديد كتاب عصر ظهور اين آرزو، برآورده

 .شده است والحمد هللا
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13ص:   

 اميد است اين كتاب، خدمتي براي اسالم و پيروان پاكش باشد، همان كساني كه

 تشنه معرفت رهبر موعود خويشند. رهبري كه وعده ظهورش از زبان رسول گرامي

 اسالم و اهل بيت او به جهانيان داده شده است. آرزو ميكنم كه خداوند اين اثر را

 .در زمره تالش هائي قرار دهد كه زمينه ساز ظهور آن حجت بر حق و ولي الهي است

ركش باددرود خدا بر او و جانمان فداي قدوم مبا . 

 علي الكوراني العاملي

1424محرم الحرام  25  

14ص:   

 سيماي كلي دوران ظهور

 با آنكه قرآن كريم معجزه جاويد پيامبر ما در همه زمانهاست، اما ميتوان گفت

 پيشگوئي هاي پيامبر از سرنوشت بشر و تحوالت گوناگون اسالم در مسير تاريخ، و

اسالم در جهان، از معجزه هاي ديگر آنخبر از مجد و عظمت و پيروزي دوباره   

 .پيامبر عظيم الشأن است

 عصر ظهور اسالم كه موضوع اين كتاب است، در واقع همان عصر ظهور مهدي

 .موعود عجّل اهللا فرجه الشّريف است

دايره "و  "صحاح  "، نويسندگان "تابعين  "، "صحابه پيامبر  "در احاديثي كه   
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 مذاهب مختلف اسالمي از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله نقل كرده اند، (1) " المعارف هاي حديثي

گذاشته نشده "عصر ظهور مهدي موعود  "و  "عصر ظهور اسالم  "هيچ فرقي ميان   

15ص:   

معموال به افرادي گفته ميشود كه موفق به درك محضر رسول خدا در زمان  "صحابه پيامبر  " .1 -1
به افرادي گفته ميشود كه سخنان پيامبر خدا را از صحابه  "تابعين  "حيات آن حضرت شده اند. و 

صحاح يعني دو كتاب معروف بخاري و مسلم و  "صحاح  "شنيده و خود موفق به درك او نشده اند. 
سته يا كتب سته به كتابهاي حديثي اهل سنت گفته ميشود كه نزد دانشمندان اهل سنت از اعتبار و 

شامل كتابهاي حديثي مفصلي است كه  "دايره المعارفهاي حديثي  "صحت باالئي برخوردار است و 
 احاديث پيامبر خدا را جمع آوري كرده اند. مترجم

معروف است، به ظهور "ث بشارت نبوي احادي "است، در اين احاديث كه به   

 مهدي موعود مژده داده شده و تعداد آنها بالغ بر صدها حديث است و چنانچه

 احاديث امامان معصوم را بر آنان اضافه كنيم، تعداد احاديث بشارت نبوي به

 هزاران حديث خواهد رسيد. چرا كه ائمه هدي آنچه براي ما نقل ميكنند از رسول

كنندخدا بيان مي . 

 بر پايه احاديث، منطقه عمومي ظهور حضرت، شامل كشورهاي يمن، حجاز،

است. سيمايي كه اين ايران، عراق، منطقه شام و فلسطين، مصر و مغرب عربي  

 احاديث از اوضاع جهان و اوضاع منطقه ظهور در آن دوران ارائه ميكنند سيمايي

ات آن در كنار نام اشخاص وكلي ست كه بسياري از حوادث بزرگ را همراه با جزئي  
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 مكان ها بيان نموده و من تالش كرده ام تا تصوير شفاف دوران ظهور را به شكل دقيق

 .و بهم پيوسته از ميان احاديث، استخراج و در دسترس عموم مسلمانان قرار دهم

 :در اين فصل، ابتدا، نگاهي به فضاي عمومي عصر ظهور ميافكنيم

كه ظهور حضرت مهدي عليه السالم پس از يك رشته حوادث احاديث ما بيانگر آن است  

 مقدماتي منطقه اي و بين المللي از شهر مكه آغاز خواهد شد. در سطح منطقه

 ظهور، ابتدا دو دولت هوادار آن حضرت در ايران و يمن تشكيل ميگردد. ياوران

ار گرفتنايراني حضرت، دولت خود را سالها قبل از ظهور برپا ميكنند و پس از قر  

 در يك جنگ طوالني، آن را با پيروزي به پايان ميبرند. اندكي قبل از ظهور، در بين

 ايرانيان دو شخصيت برجسته بر مسند قدرت تكيه ميزنند، يكي مردي

 خراساني ست كه در قالب يك چهره سياسي و ديگري شخصي به نام شعيب فرزند

ايرانيان به رهبري آنان، نقشصالح كه در قالب يك چهره نظامي بروز ميكنند.   

 .مهمي در حركتهاي ظهور حضرت بر عهده ميگيرند

 و اما ياران يمني حضرت، نهضت خود را تنها چند ماه قبل از ظهور آغاز

16ص:   

 ميكنند. به نظر ميرسد كه يمنيها عالوه بر آماده كردن مقدمات ظهور، در

ود ايفاي نقش خواهند كردحوادث آن روز حجاز كه با خأل سياسي روبرو خواهد ب . 

 در حجاز، پادشاهي به نام عبد اهللا كه از خاندان معروف آن سرزمين است، به
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 قتل ميرسد، او آخرين پادشاه سرزمين حجاز خواهد بود. در پي اين حادثه بر سر

 جانشيني او اختالفات فراواني ايجاد ميشود. اين اختالفها به خأل سياسي در

 :منطقه حجاز منتهي گشته و تا ظهور حضرت ادامه مييابد

 آنگاه كه عبد اهللا بميرد، مردم در انتخاب جانشين او به توافق نرسند، اختالف ها آغاز شود و اين "

 اختالف به خواست خداوند، تا ظهور مواليتان تداوم يابد. بطوري كه دوران سلطنتهاي طوالني به پايان

مان به چند ماه و چند روز كاهش يابد. ابو بصير ميگويد: عرض كردم: آيا اينرسد و عمر حكومت حاك  

 " .دوران طوالني خواهد بود؟ فرمود: هرگز

 :پس از قتل عبد اهللا، اختالفها به درگيري ميان قبائل حجاز تبديل ميگردد

دم حادثهاز نشانه هاي ظهور، حادثه اي است كه بين مكه و مدينه رخ ميدهد. به امام عرض كر "  

چيست؟ فرمود: بر اثر تعصبهاي قبيله اي، ميان مكه و مدينه فالني پانزده نفر از سران قبيله فالن را 
 خواهد

 ." كشت

 :در حديثي از عبد الرحمان بن سيابه آمده است

امام صادق عليه السالم فرمود: چگونه خواهيد بود روزگاري كه شما را نه دسترسي به امامي  "
و هدايتگر باشد  

 نه دانشي روشنگر. در حالي كه گروهي از شما از گروه ديگر متنفر و گريزانيد. در آن آزمايش خوبان و

مخلصان از ديگران شناخته شوند. جنگ و اختالف باال گيرد بطوري كه قدرت، در آغاز روز به دست 
 كسي
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 ." (1)افتد و در پايان همان روز از او گرفته شده و به قتل رسد 

 در همين حال نشانه هاي ظهور آشكار ميگردد و شايد بزرگترين نشانه، همان

17ص:   

130االمامه والتبصره ص  .1 -1 . 

 نداي آسماني است كه به نام حضرت در روز بيست و سوم ماه رمضان به گوش

 .جهانيان ميرسد

 :سيف پسر عميره چنين ميگويد

نزد منصور (خليفه عباسي) بودم. او بي مقدمه خطاب به من گفت: اي سيف بن عميره، به يقين  "
 منادي

دي از فرزندان ابو طالب را خواهد خواند. گفتم: اي امير المؤمنين از آسمان ندا خواهد داد و نام مر
 جانم فداي

شما باد! آيا به اين سخن ايمان داريد؟ گفت: آري، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، اين 
 همان

 .چيزي است كه به گوش خود شنيده ام

 .گفتم: اي امير مؤمنان، اين حديث را پيش از اين نشنيده بودم

 گفت: اي سيف، آنچه شنيدي حق است. وقتي آن حادثه به وقوع پيوندد، نخستين كساني كه نداي

 !آسماني را پاسخ دهند مائيم، چرا كه آن ندا، مردي از عموزادگان ما را ميطلبد
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 گفتم: مردي از فرزندان فاطمه عليها السالم؟

باقر عليه السالم) نشنيده بودم،  گفت: آري اي سيف. اگر اين سخن را از محمد بن علي (امام محمد
 اگر تمام

 " مردم روي زمين هم برايم نقل ميكردند، نميپذيرفتم. اما گوينده اين خبر، محمد بن علي است

 با اين نداي آسماني، حضرت ارتباط با برخي از ياران خود را آغاز ميكند و پس

ري ميگردد. سينه هابر زبانها جا "مهدي موعود  "از آن، در همه جاي عالم سخن از   

 ماالمال از مهر و محبت او ميشود. دشمنان از ظهورش بيمناك و جستجو براي

 .دستيابي به آن وجود مبارك را آغاز ميكنند

 ميان مردم شايع ميشود كه او در شهر مدينه است. حكومت حجاز يا نيروهاي

 خارجي، از سپاه سفياني كه در سوريه مستقر است ياري ميطلبد تا شايد بتواند بر

 .اوضاع داخلي مسلط شده و جنگهاي قبيله اي حجاز را پايان دهد

 سپاهيان سفياني وارد مدينه ميشوند. آنها هر مرد هاشمي را كه مظنون به نظر

ا به قتل ميرسانند. بربرسد دستگير و زنداني و بسياري از آنان و هوادارانشان ر  

18ص:   

 اساس روايت حماد، در اين حوادث، سفياني، لشكر ويژه اي را براي تعقيب و

 بازداشت فرزندان زهرا عليها السالم گسيل ميكند. اين لشكر تمامي فرزندان آل محمد را

 شناسائي و روانه زندان كرده و به كوچك و بزرگ آنان ترحم نميكند. مردي بدست
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ويژه كشته ميشود، اما حضرت به همراه شخصي به نام منصور، نگران و اين لشكر  

از مدينه خارج ميگردند، -همچون خروج موسي هنگام تعقيب فرعونيان  -هراسان   

 لشكر ويژه سفياني در تعقيب آنان به تالش خود ادامه ميدهد. اما حضرت به

 .سالمت وارد مكه ميشود

ر ديگر آغاز و ارتباطات گسترده اي با ياراندر شهر مكه حضرت فعاليت خود را با  

 خود برقرار ميكند تا آنكه شب دهم محرم فرا ميرسد. شامگاهان پس از نماز عشا،

 نهضت مقدس آن حضرت از حرم شريف و از كنار بيت اهللا الحرام با صدور بيانيه اي

ردبراي اهالي مكه آغاز ميگردد. بالفاصله، دشمنان حضرت براي نابودي او وا  

 عمل ميشوند. اما ياران مهدي عّجل اهللا فرجه الشّريف پيرامونش حلقه زده و بشدت از او محافظت

 .ميكنند. پس از ساعاتي، ياران حضرت بر مسجد و بر شهر مكه مسلط ميشوند

 صبح روز دهم محرم، حضرت با صدور بيانيه اي به زبانهاي مختلف مردم عالم،

 جهانيان را به ياري خود دعوت ميكند. او در اين پيام اعالم ميكند كه مدتي در

 شهر مكه ميماند تا معجزه اي كه جد بزرگوارش حضرت محمد مصطفي صلي اهللا عليه و آله وعده

 داده عملي گردد. معجزه اي كه طي آن لشكري از دشمنان حضرت كه به تعقيب او

سپار مكه هستند ناگهان ناپديد ميشوند گوئي كهپرداخته و براي مقابله با وي ره  

 زمين دهان گشوده و همه را يك جا بلعيده است! ديري نميپايد كه اين معجزه عملي

 !ميگردد و سپاه سفياني كه از مدينه بسوي مكه در حركت است، ناپديد ميشود
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حادثه همان است كه درسپاه سفياني چون به بيابانهاي مدينه رسد خداوند ناپديدشان سازد و اين  "  

 كالم خداوند آمده است: اي كاش ميديدي كه آنان وحشت زده اند و راه گريزي (برايشان) نيست و از

19ص:   

 ." (1)جايي نزديك گرفته شوند 

 هنگامي كه آنان به بيابان برسند، ناپديد گردند. كساني كه پيشاپيش رفته اند، باز گردند تا از ماجرا

باخبر شوند اما خود نيز به همان سرنوشت گرفتار شوند و آنان كه در پشت لشكر ميĤيند، خود را به 
 محل

 " .(2)حادثه رسانند و آنان نيز به سرنوشت محتوم ديگران بپيوندند 

دينه ميشودپس از اين معجزه، حضرت با سپاهي بيش از ده هزار نفر رهسپار م  

 و پس از نبردي كوتاه با نيروهاي دشمن، شهر را آزاد ميكند. با آزادي دو حرم

 شريف (مكه و مدينه) آزادي سرزمين حجاز و كنترل آن به پايان ميرسد، حضرت

 از مدينه به سوي عراق روان ميگردد. در اين مسير سپاه ايرانيان و مردم آن ديار به

ن صالح به امام عليه السالم پيوسته و با آن حضرت بيعترهبري مرد خراساني و شعيب ب  

 .ميكنند

 .امام به سرزمين عراق وارد ميشود. ابتدا اوضاع داخلي را سامان ميبخشد

 سپس گروههاي باقيمانده از لشكر سفياني را شكست داده و شورشيان متفرقي را كه

كند. آنگاه عراق رادر گوشه و كنار تالش هاي بيثمري عليه امام دارند، سركوب مي  
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 .به عنوان مركز حكومت و شهر كوفه را پايتخت آن قرار ميدهد

 با اين اقدام حضرت، كشورهاي يمن، حجاز، ايران، عراق و دولتهاي خليج،

 .يكپارچه تحت فرماندهي و رهبري آن وجود مبارك قرار ميگيرد

ها بر اساس برخي روايتها پس از فتح عراق، نخستين جنگ حضرت با ترك  

 :خواهد بود

 اولين پرچمي كه براي جنگ برافراشته شود، جهت مقابله با تركان است كه به شكست آنان منتهي "

20ص:   

51سبأ /  .1 -1 . 

287/  6مسند احمد:  .2 -2 . 

 " .(1)گردد 

 ترك در احاديث ما به تمام ساكنان مشرق زمين گفته شده است، از اين رو ممكن

 .است منظور از اين گروه تركهاي عثماني يا حتي روسها باشند

 سپس، حضرت سپاه بزرگ و مجهز خود را آماده كرده و به سوي قدس شريف

 حركت ميكند. سفياني كه هنوز در دمشق مستقر است، در برابر حضرت موضع

فرود ميĤيد "مرج عذراء  "يگيرد. سپاه امام در نزديك دمشق در منطقه اي به نام م . 

 سرانجام حضرت و سفياني وارد گفتگو ميشوند. اما با توجه به حمايتهاي گسترده

 مردم شام از حضرت، سفياني از موقعيت ضعيفي برخوردار است به طوري كه



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 20   

درت به حضرت ميگردد، وليآماده واگذاري ق سفياني بر اساس بعضي روايتها  

 گروهي از يهوديان و روميان كه از حاميان پشت پرده سفياني اند به همراه معاونانش

 وي را سرزنش كرده و از اين تصميم برحذر ميدارند. سرانجام سفياني با بسيج تمام

 نيروهاي خود و حاميانش وارد نبردي سنگين و بزرگ با حضرت ميگردند. نبردي

لي آن از عكا در فلسطين تا انطاكيه در تركيه و جبهه داخلي آن از طبريهكه جبهه ساح  

 .تا دمشق و قدس امتداد مييابد

 اما در اين نبرد، خداوند، دشمنان حضرت را به خشم و غضب خود گرفتار و آن

 سپاه بزرگ و مجهز را به دست تواناي ياران مهدي موعود، تار و مار ميكند، به

از افراد دشمن، پشت سنگي مخفي گردد، سنگ به سخن گونه اي كه اگر يكي  

 !ميĤيد و ميگويد: اي مسلمان! اين يهودي پشت من پنهان شده، او را بكش

 با اين نصرت و ياري آشكار الهي، امام مهدي موعود عجّل اهللا فرجه الشّريف پيروزمندانه بر

 .قدس شريف وارد ميشود

21ص:   

328/  1معجم أحاديث اإلمام المهدي:  .1 -1 . 

 با شكست سنگين يهود و حاميانشان بدست حضرت، آتش خشم غربيهاي

 مسيحي شعله ور ميشود و آنها با سرعت عليه حضرت و مسلمانان اعالن جنگ
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 :ميكنند. اما خبر حادثه غير منتظره بزرگي، همه نقشه ها را، نقش بر آب ميسازد

 فرود حضرت عيسي مسيح از آسمان به زمين! اين واقعه كه يكي از نشانه هاي

 بزرگ عصر ظهور، براي جهانيان است، شادي و سرور همه مسلمانان و مسيحيان

 .را فراهم ميĤورد

 از احاديث ما ميتوان حدس زد كه احتماال حضرت مسيح همان كسي است كه

تا قرارداد صلحي براي مدتبين حضرت مهدي و غربيها ميانجيگري ميكند   

 :هفت سال ميان طرفين بسته شود

هرقل "بين شما و روميان چهار پيمان صلح بسته شود. چهارمين پيمان بدست مردي از فرزندان  "  " 

صورت گيرد و هفت سال پايدار ماند. مردي از قبيله عبد القيس به نام مستور فرزند غيالن از رسول 
 خدا

روز امام و پيشواي مردم خواهد بود؟ حضرت فرمود: مهدي از فرزندان من، پرسيد: چه كسي در آن 
 مردي

كه چهل ساله مينمايد، چهره اي همچون ستاره درخشان، خالي بر گونه راست، دو عباي 
 بر (1)قطواني 

دوش و از جلوه و شكوهي همچون مردان بزرگ بني اسرائيل برخوردار است، او گنجهاي زمين را 
 بيرون

 (2) " كشد و شهرهاي شرك را آزاد سازد

 بر پايه احاديث، اين پيمان صلح پس از دو، سه يا هفت سال از طرف غربيها
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ظيمي است كهشكسته ميشود و شايد دليل آن وحشت فراوان آنها از موج ع  

 مسيح عليه السالم در ميان غربي ها ايجاد ميكند، بگونه اي كه بسياري از آنان پذيراي اسالم

 گشته و از هواداران امام زمان عّجل اهللا فرجه الشّريف ميگردند. از همين رو اروپائيان پيمان صلح را

22ص:   

است سفيد كه در محلي به نام قطوان در كوفه بافته ميشودعباي قطواني عبائي  .1 -1 . 

338/  1المعجم:  .2 -2 . 

 نقض كرده و با جمع آوري امكانات خود، در قالب يك ميليون نيروي نظامي،

 :دست به هجوم غافلگيرانه و گسترده اي به منطقه شام و فلسطين ميزنند

هر لشكر مركب از دوازده هزار نفر به سوي شماآنان دست به مكر و حيله زنند و با هشتاد لشكر،  "  

 .(1) " آيند

ي موعوددر اين نبرد بزرگ، مسيح عليه السالم آشكارا موضع خود را در دفاع از مهد  

 .عجّل اهللا فرجه الشّريف اعالم ميكند و پشت سر آن حضرت در قدس شريف به نماز ميايستد

 جنگ اروپائيان با حضرت در همان محورهاي جنگ قبلي حضرت با سفياني و نبرد

 فتح قدس به وقوع ميپيوندد يعني از عكا در فلسطين تا انطاكيه در تركيه و از دمشق

 تا قدس و مرج دابق. اما سرانجام شكست سنگين، نصيب روميان و فتح و پيروزي

 .از آن مسلمانان ميگردد

 پس از اين پيروزي، دروازه هاي اروپا و غرب مسيحي به روي حضرت گشوده
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 .ميشود

 به نظر ميرسد كه پس از اين حوادث، مردم بسياري از كشورهاي اروپائي با

 شورش عليه دولتهاي خود كه مخالف حضرت مسيح و حضرت مهديند، اقدام به

 .تشكيل حكومتهائي با هواداري از آن دو فرستاده خدا ميكنند

 بعد از فتح اروپا و فرمانروائي حضرت بر آن سرزمين و مسلمان شدن بيشتر

انان بر پيكر اومردم، مسيح عليه السالم رحلت ميكند و حضرت مهدي عليه السالم همراه مسلم  

 نماز ميگزارند. روايات ميگويند: امام عليه السالم مراسم دفن و نماز را آشكارا و در حضور

 مردم انجام ميدهد، تا همچون بار اول درباره اش سخن ناروا نگويند. سپس پيكر

 پاك او را در پارچه اي كه دستباف مادرش مريم صديقه عليها السالم است كفن نموده و در

23 ص:  

123/  4البخاري:  .1 -1 . 

 جوار مزار شريف او در قدس و بر اساس روايتي ديگر، در جوار پيامبر خدا در مدينه

 .به خاك ميسپارد

 پس از فتح جهان و تشكيل دولت واحد، امام عليه السالم جهت تحقق اهداف الهي در

مات گوناگون ميزند. او براي تعالي وميان ملت هاي مختلف دست به اقدا  

 شكوفائي زندگي مادي و تحقق رفاه همگان اقدام نموده و در گسترش فرهنگ و
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 .دانش، و باال بردن سطح آگاهي ديني و دنيايي مردم ميكوشد

 طبق برخي روايات، نسبت دانشي كه آن حضرت بر علوم مردم ميافزايد،

ن زمان دو بخش از دانش را دارا باشند،است، يعني اگر مردم تا آ 2به  25نسبت   

درجه ارتقاء مييابد 27بخش ديگر را بر آن افزوده و در مجموع دانش بشر به  25 . 

 همچنين در زمان حضرت، ساكنان زمين به كرات ديگر آسمان راه مييابند و

 حتي مرحله اي از درهاي عالم غيب به روي اين جهان مادي، گشوده ميشود، و

بازميگردند تا براي مردم آيت و نشانه اي الهي باشند، هشت به زمينافرادي از ب  

 عالوه بر آن شماري از پيامبران و امامان عليهم السالم به زمين بازگشته و تا زماني كه خداوند

 .اراده كند، به حكمراني ميپردازند

* * 

 در اين زمان جنبش دجال ملعون و فتنه و آشوب او كه يك حركت فريبنده و

 انحرافي ست آغاز ميگردد، او با بهره گيري از پيشرفت رفاه و علومي كه در زمان

 امام عليه السالم صورت گرفته براي فريب پسران، دختران و زنان كه بيشترين پيروانش را

 .تشكيل ميدهند، از ابزار و روش هاي مدرن شعبده استفاده ميكند

فتنه و آشوب در جهان بوجود دجال با بهره گيري از نيرنگ هاي خود موجي از  

 ميĤورد و بسياري از مردم، فريبكاري هاي او را باور ميكنند، اما حضرت

 .نيرنگ هاي وي را آشكار ساخته و به زندگي او و هوادارانش خاتمه ميدهد
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24ص:   

 .اين دورنمائي از آغاز حركت و انقالب جهاني حضرت مهدي موعود عليه السالم بود

ادث و رويدادهاي قبل از ظهور چنين استاما آشكارترين حو : 

 ابتدا، فتنه اي بر امت اسالم وارد ميشود كه احاديث ما، آن را آخرين و

 .سخت ترين فتنه توصيف ميكنند اين فتنه با ظهور امام عليه السالم بر طرف ميگردد

 نكته قابل توجه آن است كه ويژگيهاي كلي اين فتنه با توطئه سلطه غربي ها بر

رهاي مسلمان و كشورهاي شرقي هم پيمان آنان در آغاز اين قرن، تطبيقكشو  

 :ميكند، فتنه اي كه تمام كشورهاي اسالمي و اعضاء خانواده آنان را در برميگيرد

 (1) " .هيچ خانه اي و هيچ مسلماني از شر آن فتنه در امان نماند "

 ملت هاي كفرپيشه بر كشورهاي مسلمان هجوم ميĤورند آنچنانكه گرسنگان

 :آزمند بر سفره چرب و رنگين حمله ميكنند

مت مرا بدستبه هنگام آن فتنه و آشوب، گروهي از غرب و گروهي از شرق وارد شده و سرنوشت ا "  

 .يعني بر كشورهاي مسلمان حكومت كنند (2) " .گيرند

ه خويشاين فتنه از سرزمين شام، سرزميني كه دشمنان ما سلطه استعماري سيا  

 را از آنجا آغاز نموده، و آن را كانون پرتو تمدن مينامند، شروع ميشود و در پايان

معروف است، "فتنه فلسطين  "به فتنه اي تبديل ميگردد كه در احاديث ما به   

 :سرزمين شام در آن زمان به آب درون مشك تشبيه شده كه لحظه اي آرام و قرار ندارد
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ود منطقه شام آشفته و بي قرار گردد، همچون آب درون مشك! سپس چون فتنه فلسطين برپا ش "
 فتنه

 (3) " .بر طرف شود در حالي كه شما اندك و پشيمانيد

25ص:   

81/  1المعجم:  .1 -1 . 

218/  2المعجم:  .2 -2 . 

139ابن حماد ص  .3 -3 . 

ر به دست دشمنان و به دست يكديگر كشته ميشويد كه اندك ميشويديعني آنقد . 

 بر پايه احاديث در آن زمان، فرزندان مسلمانان چنان با فرهنگ اين فتنه آميخته

 و تربيت ميشوند كه فرهنگي جز فرهنگ فتنه گران را نميشناسند. و حكومت هاي

را به فجيع ترين وضعستمگر با احكام كفر بر مسلمانان حكمراني نموده و آنان   

 .شكنجه ميكنند

 در احاديث، بانيان اين فتنه، روميان (غربيها) و ترك ها كه ظاهرا مراد از آن

 .روسها هستند، معرفي شده اند

 وقتي حوادث بزرگ سال ظهور رخ ميدهد، فتنه گران نيروهاي خود را در منطقه

در سمت عربستان، دررمله فلسطين و در سمت انطاكيه در ساحل تركيه، سوريه و   

 :مرزهاي سوريه، عراق و تركيه مستقر ميكنند
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زماني كه روم و ترك (غرب و روسيه) عليه شما به پا خيزند و آنان با يكديگر نيز درگير شوند،  "
 جنگ و

 كشتار در جهان رو به افزايش رود، هواداران ترك ها، پيشروي كرده و در جزيره العرب مستقر گردند و

 .(1) " افراطيون غربي در منطقه رمله فلسطين موضع گيرند

 :بر اساس اين احاديث، آغاز ظهور آن بزرگوار از مشرق زمين خواهد بود

 (2) " .نقطه آغاز ظهور او از سوي مشرق است و چون آن هنگام فرا رسد، سفياني خروج كند "

ن فارسييعني، فراهم ساختن زمينه ظهور آن حضرت، به دست نژاد سلما  

 است. همانها كه به دارندگان پرچم هاي سياه معروفند و نهضت آنان به رهبري

 :مردي از قم برپا ميگردد

مردي از قم مردم را به حق دعوت كند. گروهي گرد او جمع شوند كه دلهاشان چون قطعه هاي  "
 آهن

26ص:   

326/  1المعجم:  .1 -1 . 

235 / 5المعجم:  .2 -2 . 

استوار و پوالدين و در برابر تندبادها و طوفانها استوارند. از نبرد، خسته و افسرده نشده و ترس و 
 وحشت

 (1) " .برايشان مفهومي ندارد. همواره بر خدا توكل كنند و فرجام نيكو از آن تقوا پيشگان است

 آنان پس از قيام و نهضتشان، از دشمنان (ابرقدرتها) ميخواهند كه در امورشان
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 :دخالت نكنند ولي نميپذيرند

به آنان سپرده نميشود، بار ديگر خواستار آن شوند، اما راه به جائي نبرند، با حق را ميجويند، اما "  

مشاهده اين وضع سالح بر دوش گرفته، و به مبارزه روي آورند. آنگاه حقوقشان را به رسميت 
 شناسند،

ا اما اين بار، آنها نپذيرند، تا دست به قيام زنند. و پرچم نهضت را رها نكنند تا به دست صاحب شم
 (يعني

 " .(2)حضرت مهدي عليه السالم) بسپارند. كشته هاي آنان شهيدند 

ه يا رهبر سياسيبه گفته روايات دو شخصيت موعود به نامهاي خراساني كه فقي  

 است و شعيب بن صالح، جواني گندم گون، با ريش كم پشت از اهالي ري، كه

نظامي است ظهور ميكنند و پرچم خود را به امام عليه السالم تسليم و در حركت فرمانده  

 ظهور حضرت، با سپاه او مشاركت كرده و شعيب بن صالح به فرماندهي كل

 .نيروهاي حضرت منسوب ميشود

ين روايات حركتي را به تصوير ميكشند كه در سوريه و توسط عثمانهمچن  

 سفياني آغاز ميشود. او از هواداران غرب و هم پيمان يهوديان است و تمام سوريه

 :و اردن را تحت فرمان خود قرار ميدهد

 خروج سفياني حتمي است، اين خروج از آغاز تا پايان، پانزده ماه به طول انجامد. شش ماه آن را به "

 جنگ و كشتار پردازد و وقتي پنج منطقه را به تصرف خود درآورد، تنها ميتواند نه ماه بر آن مناطق
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 (3) " !فرمانروائي كند، نه يك روز بيشتر

27ص:   

216/  60بحار:  .1 -1 . 

269/  3المعجم:  .2 -2 . 

462/  3المعجم:  .3 -3 . 

حتماال لبنان را نيز درطبق احاديث، مناطق پنجگانه عالوه بر سوريه و اردن، ا  

 برگيرد، ولي وحدتي كه سفياني ايجاد ميكند، وحدت نامباركي است كه هدف آن

 ايجاد يك خط دفاع عربي در برابر اسرائيل و پايگاهي براي مقابله با ايرانياني است

 .كه زمينه ساز حكومت حضرت مهدي عليه السالم هستند

 :به همين خاطر سفياني اقدام به اشغال عراق نموده و نيروهايش را وارد آن ميكند

مستقر "فاروق  "و  "روحاء  "او تعداد يكصد و سي هزار نيرو به طرف كوفه اعزام و در محلي بنام  "  

 "سازد، سپس شصت هزار تن از آنان روانه كوفه شده و در محل مقبره حضرت هود عليه السالم در 
فرود "له نخي  

 ...آيند

 گويا من، سفياني (يا همراه و يار او) را ميبينم كه ميان خانه هاي شما در كوفه است و منادي او بانگ

 برميĤورد كه هر كس سر يك شيعه علي را بياورد هزار درهم جايزه دارد! در اين هنگام، همسايه به

 (1) " .همسايه اش حمله ور شده و ميگويد او از شيعيان علي است
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 منطقه حجاز به خاطر درگيريهاي داخلي از داشتن يك حكومت قدرتمند

حجاز شده وبي بهره ميشود. به همين خاطر سفياني مأموريت مييابد تا عازم   

 دولت ضعيف آنجا را تقويت نمايد تا آمادگي الزم براي سركوبي نهضت حضرت

 مهدي عجّل اهللا فرجه الشّريف بدست آيد، چرا كه عالمتهاي ظهور آن حضرت آشكار و زبانزد مردم

 .ميشود و همه در انتظار نهضت رهائي بخش او چشم به راه حوادث مكه ميدوزند

 نيروهاي سفياني وارد مدينه ميشوند و با دست زدن به يك رشته عمليات،

 .موجب فساد و تباهي گسترده در شهر ميگردند

اين خبر به سرعت در تمام  "قيام قائم آل محمد عجّل اهللا فرجه الشّريف از شهر مكه آغاز ميگردد  "
 نقاط

ت ميكند، اماعالم منتشر ميشود. لشكر سفياني بالفاصله به سمت مكه حرك  

28ص:   

481/  3المعجم:  .1 -1 . 

 معجزه اي كه پيامبر صلي اهللا عليه و آله در مورد سپاه سفياني وعده داده، به وقوع ميپيوندد: سپاه

 :او قبل از رسيدن به مكه در زمين فرو ميرود و نابود ميشود

د، آنگاه سپاهي به سوي او رهسپار شود، اما همين كه به بيابان پناهنده اي به خانه خدا پناه بر "
 مدينه

 (1) " .رسند، در زمين فرو روند
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، يكي در عراق به دست ايراني ها وسفياني پس از تحمل دو شكست خود  

 يمني ها، و ديگري در حجاز بواسطه معجزه، عقب نشيني كرده و باقيمانده

 نيروهاي خود را داخل سرزمين شام جمع ميكند تا براي مقابله با پيشروي سپاه

 .امام به طرف دمشق و قدس، آماده شود

ريف با سپاه سفياني را حماسه اي بزرگاحاديث ما، نبرد ياران امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّ  

 توصيف ميكنند كه از عكا تا صور و انطاكيه در ساحل درياي مديترانه و از دمشق تا

 طبريه و قدس در جبهه داخلي امتداد دارد. در اين نبرد بزرگ، غضب الهي بر

 سفياني و هم پيمانان يهودي و رومياش (غربي ها) فرود آمده و پس از شكستي

 .سخت و كوبنده، سفياني اسير و كشته ميشود

 .امام زمان عليه السالم به همراه مسلمانان وارد قدس ميگردد

* * 

 روايات از نهضت ديگري خبر ميدهند كه زمينه ساز حكومت حضرت بوده و

 در يمن پديد ميĤيد. رهبر آن نهضت مورد ستايش قرار گرفته و ياري او بر مسلمانان

 :واجب شمرده شده است

 هيچ پرچمي همچون پرچم يماني هدايتگر نيست، پس از خروج او فروش سالح به مردم حرام شود "

پس به ياري او بشتابيد، سرپيچي از او بر هيچ مسلماني جايز نيست و هر كس چنين كند اهل آتش 
 خواهد
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29ص:   

481/  1المعجم:  .1 -1 . 

 (1) " .بود، چرا كه او، مردم را بسوي حق و راه راست فرا خواند

 يك حديث، از ورود نيروهاي يمني به عراق خبر ميدهد كه جهت ياري

يرانيان در برابر نيروهاي سفياني دست به كار ميشوند و ظاهرا سپاه يماني در ياريا  

 .حضرت عليه السالم در حجاز نيز نقش مهمي ايفاء ميكنند

* * 

 حضرت عليه السالم از كشور مصر بعنوان يك پايگاه مهم فرهنگي و تبليغي در سطح

ن بيان شده استجهان بهره ميگيرد، ورود آن حضرت و يارانش به مصر چني : 

آنگاه آنان (مهدي عليه السالم و يارانش) وارد مصر شوند و حضرت بر فراز منبر با مردم سخن  "
 گويد. زمين

بر اثر عدل و داد رونق و نشاط تازه اي گيرد، و آسمان باران رحمت خود را فرو بارد، درختان بارور 
 شده و

د گردد، حيوانات وحشي بگونه اي در آرامش و بخش ساكنان خو زمين گياهانش را بروياند و زينت
 امنيت

بسر برند كه همچون حيوانات اهلي، همه جا آسوده به چرا پردازند. علم و دانش دل مردم با ايمان را 
 چنان
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روشن كند كه هيچ مؤمني از نظر علمي به برادر ديني اش نياز پيدا نكند. آري، آن روز، اين آيه قرآن 
 همه جا

(خداوند همگان را از غناي بيكران خويش  "يغني اهللا كال من سعته  "جلوه گر شود كه ميفرمايد 
 توانگر

 (2) " (سازد

 احاديث دوران ظهور ميگويند كه يهوديان در آخر الزمان روي زمين فتنه و فساد

 ميكنند و به طغيان و برتري جوئي كشيده ميشوند، همانطور كه خداوند در قرآن

 :بيان نموده اما سرانجام به دست پرچمداراني از خراسان نابود ميگردند

 چيزي نميتواند آنان را از تصميم خود بازگرداند تا آنكه درفش هاي خود را در ايلياء به اهتزاز "

 .منظور از ايلياء، همان قدس است (3) " .درآورند

30ص:   

255/  3المعجم:  .1 -1 . 

130آيه قرآن: نساء /  - 83/  5المعجم:  .2 -2 . 

365/  2مسند احمد:  .3 -3 . 

 اين بار، شيعيان و ايرانيان هستند كه خداوند متعال آنان را عليه يهوديان

 :برخواهد انگيخت

 .(1) " ما بندگان نيرومندي از خود را عليه شما برانگيزيم "

 شايد منظور اين باشد كه ايرانيان و شيعيان بخش قابل توجهي از سپاه حضرت
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 .عجّل اهللا فرجه الشّريف را در فتح قدس تشكيل خواهند داد

 احاديث، جزئيات سركوب يهوديان را معين نكرده اند و نگفته اند كه اين حادثه

 در يك مرحله اتفاق خواهد افتاد يا در چند مرحله؟ قبل يا بعد از ظهور؟ ولي

دست تواناي سرانجام كار يهوديان را چنين توصيف ميكنند كه نابودي آنان به  

 حضرت و سپاهيانش در يك درگيري شديد اتفاق ميافتد، و اين در زماني ست كه

حاكم سرزمين شام، پيش مرگ يهوديان و رومي ها شده و در خط "عثمان سفياني  "  

 .مقدم دفاعي آنها قرار گيرد

در بنا به نقل روايات، امام زمان عليه السالم نسخه هاي اصلي تورات را از درون غاري  

 انطاكيه و كوهي در فلسطين و درياچه طبريه بيرون ميĤورد و با استناد به آن يهوديان

 را محكوم و نشانه ها و معجزاتي را براي آنان آشكار ميسازد. برخي از يهوديان كه

 پس از آزادي قدس زنده مانده اند، به حضرت ايمان ميĤورند و كساني كه ايمان

 .(2)نميĤورند از سرزمين هاي عربي اخراج ميگردند 

 به طوري كه از احاديث برميĤيد، كمي قبل از ظهور حضرت، جنگي جهاني رخ

از بعضي "جنگها در زمين فراوان شود  "ميدهد كه ريشه در منطقه شرق عالم دارد   

 احاديث چنين فهميده ميشود كه اين جنگ به صورت جنگهاي منطقه اي است و در

 :سال ظهور اتفاق ميافتد و خسارتهاي آن نيز متوجه آمريكا و اروپا ميشود

31ص:   
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5اسراء /  .1 -1 . 

344/  1المعجم:  .2 -2 . 

 بين مردم " (1) " آتش، در مغرب زمين همچون شعله اي كه از هيزم فراوان زبانه كشد، باال رود "

شرق و غرب و حتي ميان مسلمانان ايجاد اختالف شود، و مردم در اثر هراس و وحشتي كه دارند با 
 رنج و

 (2) " گرفتاري سختي روبرو شوند

 همچنين روايات خبر ميدهند كه زيانهاي جاني اين جنگ كه با بيماري طاعون،

مين را در برميگيرد، اينپيش از جنگ و بعد از آن همراه است، دو سوم ساكنان ز  

 :خسارتها به شكل مستقيم گريبانگير مسلمانان نميشود

 حادثه ظهور، رخ ندهد مگر آنكه دو سوم مردم جهان از بين روند، پرسيديم: وقتي دو سوم مردم از "

 (3) " بين روند چه كسي باقي ميماند؟ فرمود: آيا شما نميخواهيد جزء يك سوم باقيمانده باشيد؟

 پاره اي از روايات، اشاره دارند كه اين نبرد در چند مرحله انجام ميپذيرد، و

سازي حجاز و ورودآخرين مرحله آن بعد از ظهور حضرت مهدي عليه السالم و آزاد   

 .حضرت به عراق خواهد بود

 البته آزاد نمودن حجاز مربوط به نابساماني و خأل سياسي و بحران حكومت آن

 ديار و حوادث ديگري است كه مشروح آن در فصلهاي بعد خواهد آمد. انشاء اهللا

* * 
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32ص:   

223/  5المعجم:  .1 -1 . 

214/  3عجم: الم .2 -2 . 

440/  3المعجم:  .3 -3 . 

 فتنه شرق و غرب عليه مسلمانان

در قرآن كريم و احاديث به دو معني عام و خاص آمده است "فتنه  "واژه  . 

 معني عام آن عبارت از هر امتحان و آزمايشي است كه براي انسان پيش آيد،

 خواه از ناحيه خود انسان باشد يا از ناحيه شيطان و يا از سوي مردم و خواه انسان از

 .امتحان، كامياب و روسفيد بيرون آيد و از گرفتاري برهد و يا در آن سقوط كند

 اما معني خاص آن عبارت از حوادث و پيشامدهايي است كه مسلمانان را از

. فتنه هائي كه پيامبر صلي اهللا عليه و آله نسبت به آن هشدارزاويه اعتقادي در بوته امتحان قرار دهد  

 .داده به همين معناست

 عليرغم اختالف هاي اعتقادي، روايات متعددي (1)اصحاب پيامبر و تابعين 

 نقل كرده اند كه بر اساس آن پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله مردم را از فتنه ها و دسيسه هاي بعد از

 .خود برحذر داشته است

با احاديث مربوط به اين فتنه ها بيش از "حذيفه بن يمان  "صحابه در ميان   

 ديگران آشنا است، چرا كه او تمام سعي خود را به كار بست تا وقايع مربوط به آن را
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 از رسول خدا سؤال كرده و ثبت و ضبط نمايد. به همين خاطر بسياري از روايات

33ص:   

تابعين به مسلماناني گفته ميشود كه در صدر اسالم موفق به درك محضر رسول خدا نشدند و  .1 -1
 .مطالب اسالم را از صحابه پيامبر گرفته اند

توسط حذيفه از پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله يا از امير المؤمنين عليه السالم  "فتنه ها  "مربوط به 
 نقل شده

 :است. حذيفه از اصحاب خاص امير المؤمنين نيز به حساب ميĤمد. او ميگويد

تا روز قيامت هيچ گروه توطئه گري نيست كه تعدادشان به سيصد تن برسد مگر آنكه اگر بخواهم  "
 نام

نام پدران و محل سكونتشان را بيان كنم، همه اين اطالعات، از آموخته هاي رسول خدا  سردستگان و
 صلي اهللا عليه و آله

 " .به من است

 :و ميگويد

 (1) " اگر تمام آنچه را كه ميدانستم براي شما بازگو ميكردم، مرا تا شب مهلت نميداديد "

 .يعني مرا فورا ميكشتيد و منتظر تاريكي شب نميشديد

 از اين حديث روشن ميشود كه مردم بعد از وفات پيامبر صلي اهللا عليه و آله گرفتار فتنه

 .ميشوند

 توجه فراوان مسلمانان به احاديث فتنه ها، به جايي رسيد كه گاهي احاديث
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 مربوط به حضرت مهدي عليه السالم را تحت الشعاع خود قرار داد، زيرا پيامبر خبر داده كه

 امت از فتنه رها نخواهد شد مگر بدست حضرت مهدي عليه السالم. از اين رو نويسندگان

فتنه ها و جنگ هاي مهم "فصلهايي را تحت عنوان كتابها و مجموعه هاي حديثي،   " 

 .كه پيامبر از وقوع آنها خبر داده، تدوين نموده اند

 همچنانكه عده اي از راويان و دانشمندان اسالمي كتابهائي را به صورت مستقل

 .در اين باره تأليف نموده و روايات مربوط به آن را گرد آورده اند

پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله، متفاوت است. در بعضي پنج فتنه و در تعداد اين فتنه ها در كالم  

 .برخي چهار يا شش يا هفت و يا بيشتر ذكر شده است

 علت اين اختالف، آن است كه حضرت، گاهي فتنه هاي داخلي را ميشمردند

34ص:   

2 - 1نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

 و گاهي فتنه هاي خارجي را. يا آنكه فتنه ها را بر اساس تأثيري كه بر مسلمانان

 .ميگذارد توصيف ميكردند

ها و يا انطباق آنها با تاريخ مسلمانان مهم نيست بلكه مهم،بررسي تعداد فتنه   

 شناخت آخرين فتنه اي است كه همه معتقدند با ظهور حضرت مهدي عليه السالم آشكار

 خواهد شد. در احاديث، ويژگي هاي اين فتنه بسيار شبيه به توطئه اخير غربي ها
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اري را بر ملل مسلماناست كه در ابتداي قرن حاضر دشواري ها و مصيبت هاي بسي  

 وارد كرده است، چرا كه غربي ها در داخل سرزمين هاي اسالمي با ما جنگيده و بر

 ثروت و سرنوشت ما مسلط گشته اند و شرقي ها نيز در اين توطئه با آنان همكاري

 كرده و بخشي از سرزمين مسلمانان را تصرف و آثار اسالم را از آن محو ساخته و آن

روائي خود درآورده اندرا تحت فرمان . 

 :اينها نمونه هايي از احاديث است

چهار فتنه و آشوب بر امت من وارد شود كه  "از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمود: 
 در فتنه اول، خونها

يس جاري و در دومي، خونها جاري و اموال پايمال و در فتنه سوم، خونها جاري، اموال پايمال و نوام
 مردم

هتك شوند. اما فتنه چهارم فتنه اي كور و كر و فراگير است و همچون كشتي گرفتار در درياي 
 متالطم راهي

براي نجات آن ديده نشود و مردم پناهگاهي نيابند. آن فتنه از شام آغاز شود و عراق را فرا گيرد. 
 سرتاسر

جزيره را درهم كوبيده و بال و گرفتاري، مردم را همچون پوست دباغي شده كند، هيچ كس نمي تواند 
 :بگويد

 بس كنيد و دست نگهداريد! اگر آن فتنه را از ناحيه اي بر طرف سازند از ناحيه اي ديگر سربرآورد
" (1) 

 :و در روايتي آمده است
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زماني كه فتنه فلسطين رخ دهد، وضع شام همچون آب درون مشك آشفته شود و چون وقت  "
 پايانش

 (2) " .فرا رسد، پايان پذيرد. در حالي كه شما جماعتي پشيمان و اندكيد

35ص:   

17المالحم والفتن ص  .1 -1 . 

خواهيم پرداخت "نقش يهود در عصر ظهور  ". به اين ماجرا در بخش 63ابن حماد ص  .2 -2 . 

 :و در روايتي ديگر ميگويد

 (1) " .آن فتنه و آشوب، شام را احاطه ميكند و عراق را در برميگيرد، و جزيره را در هم ميكوبد "

 :و در روايتي چنين آمده

آنگاه فتنه اي پديد آيد كه هر چه سخن از پايان آن رود ادامه يابد، هيچ خانه اي باقي نماند مگر  "
 آنكه

داخل آن شود، و هيچ مسلماني نماند مگر آنكه سيلي آن را بر صورت خود لمس كند تا آنكه  فتنه
 مردي از

 (2) " خاندان من ظهور نمايد

فتنه كه به گفته تمام احاديث، آخرين فتنه قبل از ظهور است،براي اين   

 :ويژگي هاي گوناگوني بيان شده كه توجه به آنها از اهميت خاصي برخوردار است

 اول: روايات فتنه قبل از ظهور در منابع شيعه و سني به شكلي مطرح شده كه به

ن روايتها با يكديگرگفته ميشود. يعني اگر چه الفاظ در اي "تواتر اجمالي  "آن   
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 متفاوتند اما همه آنها با وجود راويان متعدد، معني و منظور واحدي را بيان ميكنند

 بطوري كه با كمي دقت و تأمل، اين اطمينان حاصل ميشود كه محتواي اين

 .احاديث را پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله و اهل بيت وي عليهم السالم بيان فرموده اند

فتنه، همه زواياي فرهنگي و اقتصادي مسلمانان را دربرميگيرد تادوم: اين   

 جائي كه تمام چيزهاي حرام، حالل شمرده ميشود و در روايت ديگر مردم آن

يعني كر و كور توصيف شده اند، يعني سخني نميشنوند "صماء، عمياء  "زمان به   

 تا بتوان با گفتگو آنها را از كاري دور كرد، و نميبينند كه بين اين و آن فرق بگذارند،

 اين فتنه عمومي وارد هر خانه اي شده و بر شخصيت هر مسلماني ضربه ميزند، و

 جامعه مسلمين را همچون كشتي گرفتار شده در طوفان دستخوش امواج شديد

36ص:   

9ابن حماد ص  .1 -1 . 

10ابن حماد ص  .2 -2 . 

 حوادث ميكند. كسي در برابر خطر اين فتنه نسبت به دين خود و خانواده اش

 پناهگاهي نمييابد و از جور فرمانروايان ستم پيشه و دار و دسته شان محل امني

 !باقي نميماند

قه شام است. به همين جهت دشمنان، آنجا راسوم: نقطه شروع اين فتنه، منط  

مينامند و سنگ بناي كشور اسرائيل را در آن ايجاد ميكنند "مهد گسترش تمدن  " . 
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استفاده شده يعني اين فتنه ابتدا شام "احاطه بر شام  "در روايتي ديگر از عبارت   

 .را در برميگيرد و سپس به ديگر سرزمينهاي اسالمي كشيده ميشود

بر آن نهاده كه موج اين فتنه، بر ساكنان منطقه "فتنه فلسطين  "ديگر نام  روايتي  

 .شام بيش از ديگران تأثيرگذار خواهد بود

 چهارم: اين فتنه مدت طوالني ادامه مييابد و راه حلها برايش سودمند واقع

منميشود زيرا فتنه، فتنه اي است با ابعاد فرهنگي و عميق تر از آن كه از طريق ترمي  

 و اصالح، چاره جوئي شود. از سوي ديگر موج مقاومت مردم و موج دشمني

 .دشمنان سبب از هم گسيختن تمام راه هاي مسالمت آميز ميگردد

 :چنان كه در روايت آمده

 ." از ناحيه اي دست به كار اصالح آن نشوند مگر آنكه از سوي ديگر گسسته شود "

 :و در روايت ديگر آمده

ه جوئي نكنند مگر آنكه از سوي ديگر گسسته شوداز جانبي چار "  ". 

 معناي هر دو روايت يكي است، زيرا اين فتنه فقط با قيامي كه زمينه ساز

 حكومت حضرت مهدي عليه السالم است و سپس با ظهور آن حضرت ارواحنا فداه خاتمه

 .خواهد يافت

آخرين فتنه قبل ازتعداد زيادي از روايات با صراحت بيان كرده اند كه آن فتنه،   

 ظهور و متصل به ظهور حضرت است و برخي روايات آن را بطور واضح فتنه متصل
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37ص:   

 به ظهور معرفي نكرده اند، بلكه از آن بعنوان آخرين فتنه تعبير نموده اند، اما

 مشخصاتي كه برايش شمرده اند، همان ويژگيهاي فتنه متصل به ظهور حضرت

 .است

 حال اگر اين دو گروه از احاديث را كنار هم قرار دهيم به خوبي روشن ميشود كه

 منظور احاديث گروه دوم نيز همان فتنه اي است كه در احاديث دسته اول بيان شده

 .است

 فتنه قبل از ظهور با ويژگي هاي خاص خود، نه با فتنه ها و توطئه هاي داخلي

 سالهاي اوليه ظهور اسالم تطبيق ميكند و نه با حمله مغول ها و نه با جنگ هاي

سال قبل آغاز شد و فراز و نشيبهاي مختلفي را 900صليبي كه هجومهاي اوليه آن   

 در بر داشت. آري اين ويژگي ها تنها بر بخشي از هجوم غربي ها بر امت اسالم

طي آن غربي ها توانستند با هجوم همه منطبق است كه در اين اواخر اتفاق افتاد و  

 جانبه، نيروهاي نظامي خود را به سرزمينهاي اسالمي كشانده و به سرعت آنان را

 در يك فتنه و توطئه گرفتار نمايند و در قلب سرزمين هاي اسالمي، ريشه يهوديان

 .هم پيمان خود را استوار سازند

كه فرمود از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت شده است : 

 سوگند به آن كه جانم در دست اوست، بر امت من قومي فرمانروايي كنند كه اگر دم برآورند آنها را "
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بكشند و اگر سكوت نمايند همه چيز آنها را مباح شمرند، اموالشان را از آن خود كرده و حرمت 
 نواميس آنان

از كينه و وحشت گردانند، آنان را پيوسته را زير پا گذارند. خونشان را ريخته، و دلهاشان را ماالمال  

هراسان، پريشان و بيمناك بيني. در آن روزگار گروهي از مشرق و جمعي از مغرب وارد شوند و بر 
 امت من

فرمانروائي كنند، پس واي بر حال ضعيفان امت من از دست آن ستم پيشگان، و واي بر ستمگران از 
 عذاب

حم نمايند، و نه حرمت بزرگ و پير را نگاه دارند، و از هيچ كاري الهي، چرا كه آنها نه به كوچك ر
 روي گردان

38ص:   

 (1) " نيستند. اندامشان اندام آدميان، اما دلهاشان دلهاي شياطين است

 اين روايت از ارتباط دو جانبه استبداد داخلي و استعمار خارجي پرده برداشته و

 علت سلطه كفار شرق و غرب بر امت اسالمي را، تجاوز حكام داخلي بر ملتهاي

مانه،مسلمان و وجود جو اختناق و سلب آزاديهاي آنان ميداند. زيرا رفتار ظال  

 مردم را در صدد انتقامجوئي از حاكمان برميĤورد و درگيري هاي داخلي، آنان را از

 مقابله با دشمن خارجي بازميدارد، و در نتيجه دشمن فرصت را غنيمت شمرده،

 و به بهانه رها كردن آنان از چنگ فرمانروايان ستمگر، به سوي كشورهاي اسالمي

در جنگ با مصريان عمل كرد. وقتيلشكركشي ميكند. همچنانكه ناپلئون   
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 كشتي هاي او به ساحل مصر نزديك شد نامه اي براي مصريان فرستاد و در آن اسالم

 را ستود و نسبت به آن اظهار عالقه و دوستي كرد و انگيزه آمدن خود را نجات

 .مصريان از ستم پادشاهان اعالم نمود

 ناپلئون اين سياست حيله گرانه را بعد از اشغال مصر نيز همچنان ادامه داد، تا

 جائي كه با پوشيدن لباس مصري، خود را مسلمان اعالم كرد و عيد ميالد پيامبر صلي اهللا عليه و آله

 !را جشن گرفت

 پس از آن كشورهاي انگليس، آمريكا و روسيه نيز شيوه هاي مشابهي را به كار

 گرفته و ادعا كردند كه آنها فقط به منظور آزاد سازي ملتهاي مسلمان ميĤيند. آنان

 پيوسته جهت ادامه سلطه بر سرزمينهاي اسالمي و دخالت در سرنوشتشان اين

كار ميبرند ترفند را به . 

 :از پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمودند

وران فتنه و ستم متولد شوند كه جز آشوب چيزي نشناسند، و فتنه ها ادامه يابد و افرادي در د "
 زمين

39ص:   

، به نقل از روضه الواعظين25بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

چنان آكنده از ستم شود كه هيچ كس جرأت نكند نام خدا را به زبان آورد. آنگاه خداوند مردي را از 
 ذريه من
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، تا سرتاسر زمين را مهد عدل و داد گرداند، همان سان كه پيشينيان آن را از ظلم و جور برانگيزد
 آكنده

 (1) " .بودند

است كه فتنه و آشوب قبل از ظهور، در طول اين حديث شريف بيانگر آن  

 نسل هاي مختلف ادامه مييابد، تا آنكه نسلي از مسلمانان متولد شوند كه هيچ

 انديشه اي جز انحراف از دين و هيچ سياستي جز جور و ستم در پيش نگيرند. و اين

 تعبير دقيقي از ترسيم فضاي فرهنگ سلطه است كه كودك مسلمان در سايه آن رشد

 ميكند و از فضاي تعاليم اسالمي و فرهنگ و عدالت آن چيزي نميداند، مگر كسي

 .كه خداوند وسيله هدايت و نگهداري او را از انحراف فراهم سازد

زمين آن چنان از ستم و جور آكنده شود كه  "و معني سخن پيامبر صلي اهللا عليه و آله كه فرمود: 
 كسي قادر بر گفتن

ين است كه قوانين ظالمانه و سياستهاي ستمگرانه، تمام زوايايا "نباشد.  "اهللا  "  

بگونه اي كه كسي نميتواند بگويد: ما مسلمانيم، ;زندگي مردم را دربرميگيرد  

 .پروردگار ما خداست و او دستور داده تا ستم و بيداد را نپذيريم

 :از امير مؤمنان عليه السالم نقل شده كه فرمود

حكومت اهل بيت پيامبر شما در آخر الزمان است و برپائي آن نشانه هائي دارد، از جمله آنكه  "
 روميان و
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تركان، بي دليل بر شما بشورند، و نيروها عليه شما بسيج گردند و تركها با روميان به مخالفت 
 برخيزند، و

 (2) " .جنگ ها در زمين گسترش يابد

 سخن امام عليه السالم بيانگر آن است كه فتنه روميها و تركها و يورش آنان عليه

 .سرزمينهاي اسالمي، از نشانه هاي ظهور حضرت است

40ص:   

68/  51بحار:  .1 -1 . 

208/  52بحار:  .2 -2 . 

 امام در بيان نشانه هاي آخر الزمان از واژه هاي خاصي بهره گرفته است از جمله

. كه تعبير دقيقي است، يعني هجوم آنها بيمنطق و با هدف سلطه"استثارت  "كلمه   

 .و استثمار سرزمين هاي اسالمي انجام ميشود

بدان معني است كه آنها بر سر "رك ها و روميها با هم اختالف ميكنند ت "و همچنين تعبير   

 تقسيم نفوذ و ميزان سيطره بر كشورهاي اسالمي كشمكش ميكنند ولي در دشمني

 .مشتركشان با ما همچنان متحد ميمانند

است. چنان كه هم "جنگ و درگيري در زمين فزوني يابد  "جمله ديگر حديث يعني   

قاره اي نيست كه جنگ و ستيز در آن نباشد، و هيچ جنگي پاياناكنون ميبينيم   

 نمييابد، مگر اينكه جنگ ديگري آغاز گردد، همه اينها ريشه در تحريك غربي ها
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 دارد كه با حمايت و پشتيباني يهوديان به اجرا درميĤيد. آري آنان هر چه بتوانند

 .آتش جنگ را شعله ورتر ميكنند

 : عليه و آله نقل شده كه فرموداز پيامبر اسالم صلي اهللا

امت من توسط حاكمانش گرفتار باليي سهمگين خواهد شد. باليي كه نظير آن را كسي نشنيده  "
 است

بگونه اي كه زمين پهناور بر آنان تنگ شود و چنان ظلم و جور فراگير گردد كه مؤمن جائي براي پناه 
 بردن

پيدا نكند تا آنكه خداوند مردي از خاندان مرا مبعوث و در زمين قسط و عدل را بگسترد، همانگونه كه 
 از ظلم

و جور پر شده است، ساكنان آسمان و زمين از وي خشنود گردند. در آن زمان، نه زمين گنجهاي 
 درون خود

 .(1) " .را پنهان سازد و نه آسمان از بارش پي در پي باران رحمت خويش دريغ نمايد

 :حذيفه بن يمان از قول رسول خدا صلي اهللا عليه و آله ميگويد

 واي بر اين امت از پادشاهاني ستمگر! چگونه مسلمانها را ميكشند و آنها را از خانه و ديارشان آواره "

ميكنند، مگر كسي كه به اطاعتشان تن در دهد. در آن زمان مؤمن با تقوا به زبان، با آنان مدارا و به 
 دل از

41ص:   

از عقد الدرر سلمي 28بشاره االسالم ص  .1 -1 . 



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 49   

آنان گريزان است. و چون خداوند اراده فرمايد كه عزت اسالم را بازگرداند، پشت هر ستمگر ستيزه جو 
 را

خواهد شكست و اوضاع امت اسالمي را بعد از فساد اصالح خواهد كرد كه او بر هر كاري اراده كند، 
 قادر و

 .تواناست

ك روز باقي نماند، خداوند آن را بقدري طوالني گرداند تا مردي ازاي حذيفه: اگر از عمر دنيا بيش از ي  

خاندان من زمام امور را بدست گرفته و اسالم را پيروز گرداند. خداوند از وعده خود تخلف نميكند و او 
 بر

 (1) " هر چيزي تواناست

 :آن حضرت در جايي ديگر ميفرمايد

 به سرعت زماني فرا رسد كه ملت ها را عليه شما فرا خوانند، همچون فراخواندن گرسنگان براي "

بلعيدن. در آن حال تعداد شما بسيار اما همچون كف روي سيالبيد. خداوند به يقين هيبت و شكوه 
 شما را از

دل دشمنانتان بردارد، و در اثر دل بستن به دنيا و بيزاري از مرگ، ضعف و سستي را به دل شما 
 (2) " .افكند

 اينها روايات روشن و رسائي است كه نور نبوت از آنها جلوه گر است و حال و روز

 امت اسالم و دشمنان سلطه گرش را به تصوير ميكشد و مردم را به گشايش كار

شارت ميدهدبوسيله ظهور حضرت مهدي عليه السالم ب . 
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 :همچنين پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود

مشركان، مسلمانان را به خدمت خويش گمارده و آنان را در شهرها به فروش رسانند، و هيچ كس  "
 بر

اين كار ناپسند اعتراض نكند. اين بال و آزمايش همچنان تداوم يابد تا همه نااميد، مأيوس و بدبين 
 شده و

يشي بر آنان نخواهد بود، در اين هنگام خداوند مردي از پاكان عترت من و از كنند كه گشا تصور
 نيكان

ذريه ام برانگيزد، مردي دادگستر، خجسته و پاك كه ذره اي (از دستورات اسالم) فروگذار نكند و 
 خداوند

ون سازد، دين، قرآن، اسالم و مسلمانان را به وسيله او عزيز و سربلند و شرك و مشركين را ذليل و زب
 وي

42ص:   

به نقل از ينابيع الموده 29بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

129المالحم والفتن ص  .2 -2 . 

 پيوسته از خدا پروا دارد و در اجراي حكم او فريب خويشاوند را نخورد، سنگ روي سنگ نگذاشته، و

 عمارتي براي خويش بنا نكند و در زمان فرمانروايي خود بر كسي تازيانه نزند مگر جهت اجراي حد

شرعي. خداوند متعال تمام سنت هاي غلط و نامشروع را بوسيله او محو و نابود ساخته و تمام فتنه ها 
 را از
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بين برد، درهاي حق به وسيله او گشوده و درهاي باطل بوسيله او بسته شود. خداوند هر مسلمان 
 دربندي را

 (1) " .در هر كجا توسط او به ديارش بازگرداند

 اين حديث فضائي دردناك از استضعاف، خريد و فروش و اسارت مسلمانان در

 ديگر سرزمين ها را ترسيم مينمايد. و اين تصوير به مسلماناني اختصاص ندارد كه

 با حقارت در خدمت مشركان و براي آنها كار ميكنند، بلكه نمايشگر فاجعه بزرگ

وچاندن مسلمانان بدست مشركان عالم استخريد و فروش و اسارت و ك ! 

 اما همين روايت در اوج يأس و درماندگي مسلمانان، ظهور منجي عالم بشريت

 .حضرت مهدي موعود ارواحنا فداه را بشارت ميدهد

* * 

43ص:   

108المالحم والفتن ص  .1 -1 . 

44ص:   

 نقش رومي ها در دوران ظهور

ظور از روم در احاديث مربوط به آخر الزمان و ظهور حضرت مهدي عليه السالم،من  

 ملت هاي اروپا و به دنبال آن آمريكاست، چرا كه آمريكائي ها همان فرزندان و

 .وارثان امپراطوري تاريخي روميانند كه در چند قرن اخير بدانجا مهاجرت كرده اند
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در سوره روم از آنان سخن گفته وممكن است گفته شود، رومياني كه خداوند   

 پيامبر صلي اهللا عليه و آله و پس از او مسلمانان با آنها پيكار نمودند، غير از اروپائيان امروزيند، چرا

در ايتاليا و "رم  "كه روميان آن زمان همان بيزانس ها بودند كه پايتختشان ابتدا شهر   

سال پيش آن را فتح و به 500 سپس شهر قسطنطنيه بود، تا آنكه مسلمانان حدود  

تغيير نام دادند كه مردم آن را استانبول تلفظ مينمايند "اسالم بول  " . 

 در پاسخ اين سخن بايد گفت: درست است كه روميان هنگام نزول قرآن و

 صدور احاديث همان طرفداران امپراطوري معروف روم يا بيزانس بودند. اما

 اروپائيان امروز، ملت و نژادي غير از آنها نبوده و نيستند. بلكه ميتوان گفت كه

 .اينها تداوم بخش همان خطوط سياسي و فرهنگي و جزئي از آن امپراطوري سابقند

 ملت هاي فرانسه، بريتانيا، آلمان و چند كشور ديگر، از لحاظ فرهنگ، سياست و

حساب ميĤيند به خصوص كه اين دين، از اجزاء حقيقي امپراطوري روم به  

 .كشورها در آن زمان از مستعمرات امپراطوري روم شمرده ميشدند

45ص:   

 سرداران بيزانس و روم كه دو هزار سال در رم و قسطنطنيه حكومت كردند، همه

 از نژادهاي متعدد اروپائي بودند، حتي پس از الحاق يونان به امپراطوري، گاهي در

، يونانيان نيز به چشم ميخوردندميان زمامداران روم . 

 شايد به همين دليل است كه وقتي امپراطوري روم باستان به ضعف گرائيد و در
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 قسطنطنيه و پيرامون آن محدود شد و در محاصره درياي خروشاني از ملتهاي

 مسلمان قرار گرفت، ساير كشورهاي اروپائي به ادعاي ميراث خواهي به پا خاستند،

ن دليل، لقب قيصر كه مخصوص پادشاهان امپراطوري روم بود درو شايد به همي  

 بسياري از كشورهاي غربي از جمله آلمان، براي سران اين كشورها، به كار ميرفته

 .است

 بايد توجه داشت كه اين گونه تغيير و تحول در امپراطوري ها و دولتها امري

قه ديگر و از ملتي بهطبيعي است، چرا كه ممكن است حكومت از منطقه اي به منط  

 ملت ديگر انتقال يابد، اما شالوده هاي اساسي و ويژگي هاي اصلي آن حكومت

 .همچنان پابرجا بماند

بني اصفر "بنابراين، احاديث باارزشي كه از آينده روميان يا به تعبير عرب ها   " 

تا ساير(مو طالئي ها) خبر ميدهد، منظور فقط روميان بيزانس ايتاليائي تبار نيست   

 .نژادها و قبائل فرنگي و اروپائيان چشم آبي را در بر نگيرد

 به همين دليل مسلمانان در كتابهاي تاريخي خود از اروپائيان گاهي به نام روم

 فرنگي نام برده اند اما در عين حال به همه آنها رومي گفته، و از آنان با كلمه رومي ها

 .ياد كرده اند

سوره كهف و 21و  12سوره روم، و آيات  32و  31عالوه بر آن، از آيات   

 احاديث مربوط به آن كه از شرك رومي ها و پيروانشان سخن به ميان آورده چنين



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 54   

 استفاده ميشود كه منظور از روميان در اين منابع، احزاب و ملت هائي است كه

46ص:   

 ادعاي پيروي از حضرت مسيح عليه السالم را دارند. و روشن است كه رهبري ملت هاي

 مسيحي در ابتدا به دست روميان ايتاليائي و قسطنطنيه اي بوده، و سپس به ساير

 .ملت هاي غربي ارث رسيده است

* * 

در بسياري از احاديث زمان ظهور مطرح شده است. از جمله، "روم  "نام   

روميان و تسلط آنها بر مسلمانان كه شرح آن در بخش قبلي كتاب احاديث فتنه  

 .گذشت

 روايات ديگري درباره حركت كشتي هاي غربي به سواحل سرزمين هاي عربي،

 .اندكي پيش از ظهور حضرت مهدي عليه السالم، وجود دارد

 :از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمودند

روانه "مو زردها  "مشاهده كني، پس مرگ است و مردن، تا آنكه وقتي در سرزمين شام فتنه را  "  

 (1) " .سرزمين هاي عربي گردند و حوادثي بين آنان رخ دهد

 فتنه شام در احاديث ظهور، به درگيرهائي گفته ميشود كه پس از سيطره

 .بيگانگان بر امت اسالمي، در منطقه شام روي ميدهد

 يعني غربي هاي مو طالئي بخاطر پايداري مردم، از تسلط بر منطقه پيرامون
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 فلسطين ناتوان شده، به ناچار به دخالت مستقيم نظامي دست ميزنند، اين

ي به زودي با مقاومت مسلمانان كشورهاي عربي مواجه ميشوددخالت نظام . 

 :از امير مؤمنان عليه السالم روايت شده كه فرمود

در سپيده دم ماه رمضان از مشرق ندا دهنده اي بانگ برآورد كه: اي اهل هدايت گردهم آييد. و  "
 پس از

ل گردهم آييد... آنگاه روميان به ناپديد شدن شفق از مغرب، ندا كننده اي بانگ زند كه: اي اهل باط
 ساحل

47ص:   

107المالحم والفتن ص  .1 -1 . 

دريا نزديك غار اصحاب كهف روي آورند و خداوند جوانان اصحاب كهف را با سگشان از غار برانگيزد، 
 بين

آنها دو مرد وجود دارد بنام مليخا، وخمالها، آن دو، شاهد و تسليم اوامر حضرت قائم عليه السالم 
 (1) " .خواهند بود

 شايد اين جنبش نظامي ادامه حركت گذشته و يا همان حركت باشد، و طبق

جريان نزديك زمان ظهور آن حضرت خواهد بود، چرا كه به دنبال ندايروايت اين   

 آسماني در ماه رمضان حوادثي، پي در پي بوجود ميĤيد و تا محرم ادامه مييابد،

 .ظهور آن بزرگوار در شب و روز دهم ماه محرم به وقوع خواهد پيوست

 به نظر ميرسد كه نيروهاي غربي آهنگ سرزمين شام كرده و در عكا و صور، و
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 طبق بعضي روايات نزديك غار اصحاب كهف، يعني در انطاكيه منطقه ساحلي بين

 .سوريه و تركيه، فرود ميĤيند

 درباره جوانان اصحاب كهف رواياتي وارد شده كه خداوند متعال آنان را در آخر

تا براي مردم عالمت و نشانه اي باشد، آنها از اصحاب امام الزمان ظاهر مينمايد  

زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف خواهند بود. در فصل مربوط به ياران حضرت عجّل اهللا فرجه الشّريف 
 درباره آنها

 .مطالبي خواهيم گفت

 حكمت ظاهر شدن آنان به هنگام فرود نيروهاي غربي و در آن برهه حساس،

 اين است كه نشانه اي خاص براي مسيحيان باشند، چرا كه طبق روايات، ياران

 حضرت مهدي، نسخه هاي اصلي تورات و انجيل را از غاري در انطاكيه بيرون

 .آورده و به وسيله آن با رومي ها و يهوديان به بحث و گفتگو خواهند پرداخت

ام اصحاب كهف معروفاحتمال دارد اين غار، همان غاري باشد كه امروز به ن  

 .است و شايد هم غار ديگري باشد

 در بعضي احاديث، از شورشيان روم نام برده شده كه در سال ظهور حضرت

48ص:   

275/  52بحار:  .1 -1 . 

 .مهدي عليه السالم در سرزمين رمله فرود ميĤيند
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ل ميكند كه فرمودجابر جعفي از امام باقر عليه السالم نق : 

 به زودي شورشيان روم در رمله فرود آيند، اي جابر! در آن سال، در هر منطقه اي از غرب اختالف "

 (1) " فراوان بوجود آيد

 در اين رابطه، مطالبي كه از اهل بيت عليهم السالم، در تفسير آيات ابتداي سوره مباركه

 :روم وارد شده قابل توجه است

 الف، الم، ميم، روميان شكست خوردند، در نزديكترين سرزمين و آنان بعد از مغلوب شدن به "

ن خداوند است پيش (از غلبه) و پس از آن، و زودي غالب ميگردند، در اندك سالي. امر و فرمان از آ
 آن روز

 ايمان آورندگان، شاد ميگردند به ياري خداوند. او هر كس را بخواهد ياري فرمايد، و اوست عزيز و

 (2) " مهربان

در "ياري خداوند نسبت به مؤمنين  "از امام باقر عليه السالم روايت شده كه آن حضرت   

 اين آيه را به ظهور حضرت مهدي عليه السالم تفسير نموده اند، و گويا خداوند آن حضرت را

 (3) .بر روميان پيروز ميگرداند

ديگر در اين زمينه، روايات مربوط به فرود حضرت عيسي عليه السالم و دعوتروايات   

 آن حضرت از مسيحيان به اسالم و پيروي از حضرت مهدي عليه السالم است كه در تفسير

 :اين آيه شريفه وارد شده است
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او او (حضرت عيسي عليه السالم) نشانه اي از عالمتهاي قيامت است كه شكي در آن نيست، از  "
 اطاعت كنيد

 (4) " .كه اين صراط مستقيم است

49ص:   

102بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

5 - 1روم /  .2 -2 . 

170محجه بحراني ص  .3 -3 . 

61زخرف /  .4 -4 . 

همه اهل كتاب قبل از وفات ايشان (حضرت عيسي عليه السالم) به او ايمان ميĤورند، و او در روز  "
 رستاخيز

 (1) " گواه بر آنهاست

 يعني آن بزرگوار يكي از عالئم رستاخيز بوده و هنگامي كه خداوند او را فرود

 آورد، تمام مسيحيان و يهوديان به او ايمان آورده و خود و معجزه هايش را قبل از

 .آنكه از دنيا رحلت كند، ميبينند و تصديق ميكنند

ليه السالم در بحث خود با روميان به حضرتدر روايت آمده است كه حضرت عيسي ع  

 (2) .مهدي عليه السالم و معجزاتي كه خداوند در اختيارش نهاده استدالل ميكند

 آن حضرت در دگرگوني اوضاع سياسي و آگاه كردن ملتهاي غربي در مقابل

 حكومتهايشان، نقش مهمي خواهد داشت كه در جريان بازگشت مسيح بيان
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 .خواهيم كرد

 از جمله رواياتي كه به اين حوادث ارتباط دارد، احاديث مربوط به آتش بس

دم تجاوز با آنان امضاءميان مسلمانان و روميان است كه حضرت مهدي، قرارداد ع  

 ميكند. ظاهرا اين قرارداد بعد از نبرد بزرگ قدس بين سپاه حضرت و لشكريان

 سفياني و بعد از پيروزي حضرت و ورودش به قدس و فرود حضرت عيسي عليه السالم

 .واقع خواهد شد

 به نظر ميرسد كه حضرت مسيح عليه السالم در برقراري پيمان صلح، نقش وساطت و

 .ميانجيگري را بر عهده دارد

 :از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمود

اي عوف! پيش از رستاخيز شش حادثه را شماره كن... از جمله، فتنه اي كه خانه هيچ عربي خالي  "
 از

50ص:   

159نساء  .1 -1  

226/  52بحار:  .2 -2 . 

و صلحي كه ميان شما و بني اصفر (غربيها) برقرار خواهد شد، سپس با شما پيمان  آن نخواهد ماند،
 شكني

 (1) " .كرده، و با هشتاد لشكر كه هر يك متشكل از 12 هزار سرباز است به شما حمله خواهند كرد
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 :همچنين از آن حضرت روايت شده كه فرمودند

 بين شما و روميان چهار پيمان صلح بسته شود، كه چهارمين آنها به دست مردي از خاندان هرقل "

است كه چند سال (دو سال) دوام خواهد يافت، در اين هنگام مردي از قبيله عبد القيس به نام سؤدد 
 بن

 (2) " .غيالن پرسيد: در آن روز پيشواي مردم كيست؟ حضرت فرمود: مهدي از فرزندانم

 در برخي از روايات مدت پيمان نامه صلح هفت سال ذكر شده، اما غربي ها تنها

هد شكني نموده و پيمان خود را بر هم ميزنند و با سپاهي متشكلپس از دو سال ع  

 از هشتاد پرچم و نزديك به يك ميليون سرباز به مسلمانان حمله ور ميشوند و

 جنگي در سواحل فلسطين و سرزمين شام اتفاق ميافتد كه در پي آن حضرت

ت ظهورحرك "رهسپار فتح اروپا و جهان غير مسلمان ميشود كه شرح آن در فصل   " 

 .خواهد آمد

 از جمله احاديث ظهور، ارتباط سفياني با روميان است كه هواداران سفياني پس

 از شكست او به طرف كشور روم فرار كرده و توسط ياران حضرت مهدي عليه السالم تعقيب

 .ميشوند

 :از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمودند

مايد و سپاه خويش را به سوي بني اميه (سفيانيان) گسيل دارد زماني كه قائم عليه السالم قيام ن "
 آنها به سوي
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روم گريزند، روميان به آنان گويند: تا به كيش ما درنيائيد شما را نپذيريم، آنها بپذيرند و روميان 
 پناهشان

51ص:   

از عقد الدرر سلمي و به گفته او بخاري آن را در كتاب خود از  - 235بشاره االسالم ص  .1 -1
 .روايت عوف بن مالك، آورده است

ايت از اربعين حافظ ابي نعيمدوازدهمين رو 80/  51بحار:  .2 -2 . 

دهند. آنگاه ياران حضرت مهدي عليه السالم با روميان مواجه شوند، روميان تقاضاي صلح و امان 
 نمايند، پيروان

حضرت پاسخ دهند كه تا هم كيشان ما را آزاد نكنيد به شما امان نخواهيم داد، سپس آنها را آزاد 
 نموده و به

 (1) " ياران حضرت تحويل دهند

 روايات ديگري نيز وجود دارد كه نشان ميدهد فرهنگ سفياني، فرهنگ غربي

ردد و حركت خوداست، او ابتدا در منطقه روم بوده، سپس راهي منطقه شام ميگ  

 .را از آنجا آغاز ميكند، چنان كه به بيان آن خواهيم پرداخت

آمده است 278در كتاب غيبت طوسي (رحمه اهللا) ص  : 

 .سفياني كه سركرده قوم است از كشور روم به حركت درآيد، در حالي كه صليب به گردن دارد "

" (2) 

 از جمله ديگر روايات، احاديث آزادي سرزمين روم توسط حضرت و اسالم

 آوردن روميان بدست او است، البته احتمال دارد اين امر به دنبال شكستن پيمان
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لسطين و سرزمين شام باشد كه به شكستصلح و حمله نظامي رومي ها به ساحل ف  

 آنها منجر خواهد شد. چنان كه ممكن است اين درگيري سخت ترين نبرد روميان با

 حضرت مهدي عليه السالم باشد، نبردي كه در پي آن گرايشي بين ملتهاي اروپائي نسبت به

 .اسالم پيدا ميشود

 :و در برخي از روايات، آمده است كه

 (3) ." يكي از شهرهاي غربي با تكبير فتح گردد، با حضور هفتاد هزار مسلمان "

ن، دربعيد نيست كه سقوط اين پايتخت غربي با تظاهرات غربي ها و تكبير آنا  

 .حالي كه حضرت مهدي عليه السالم و يارانش آنان را همراهي ميكنند، انجام شود

52ص:   

88/  51بحار:  .1 -1 . 

278غيبت طوسي ص  .2 -2 . 

297بشاره االسالم ص  .3 -3 . 

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمودند

آن گاه اهل روم بدست مهدي عليه السالم اسالم آورده و حضرت براي آنان مسجدي بنا كند،  "
 سپس با

 (1) " جانشين قرار دادن يكي از يارانش در آنجا، بازگردد

م و غرب پيمانظاهرا حضرت مسيح عليه السالم در خالل چند سالي كه بين امام عليه السال  
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 صلح برقرار است، در تحول ملتهاي غربي تأثير بسزايي دارد و ظاهرا در اين برهه،

 .او در غرب بسر ميبرد يا بيشترين حضورش در غرب است

* * 

53ص:   

251بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

54ص:   

 نقش ترك ها در دوران ظهور

 به نظر ميرسد منظور از ترك ها در روايات جنبش خجسته ظهور حضرت،

 روس ها و ملت هاي اروپاي شرقي اطراف آنانند، آنها گرچه مسيحي و از لحاظ

 تاريخي از ملتهاي مستعمره امپراطوري روم بشمار ميروند، بطوري كه مدعي

ران، قيصر (سزار)وراثت آنها نيز شده اند، و شاهان خود را مانند آلمان ها و ديگ  

اروپا هستند كه -گوناگون شرق و از نژاد آسيا  ناميده اند اما اوال: از قبيله هاي مناطق  

ناميده شده اند، و اين نام عالوه بر "قبيله ها و ملتهاي ترك  "در روايات و تاريخ   

نتركهاي تركيه و ايران، شامل قبيله هاي تاتار، مغول، بلغارستان، روسيه و غير آنا  

 .نيز ميگردد

 ثانيا: مسيحيت، در بين آنها اصيل نبوده و بعدها به آن مناطق وارد شده و

 به صورت يك اليه سطحي درآمده و وضعي بدتر از ملت هاي اروپاي غربي مادي گرا
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 و شرك آميز يافته است و شايد به همين دليل بود كه تسليم نظريه الحادي كمونيسم

اومت نكردندشده و در برابر نفوذ آن، مق . 

 ثالثا: اگر چه برخي روايات مربوط به جنبش تركان عليه مسلمانان، بر يورش

 ترك هاي مغول به سرزمين ما در قرن هفتم هجري منطبق است. اما برخي روايات،

 بيانگر جنبش آنان در حوادث ظهور حضرت مهدي عليه السالم است. و بيانگر همكاري

55ص:   

 آنها با روميان عليه ما و اختالفشان با يكديگر است و اين ماجرا جز بر روسها منطبق

 نيست، و اگر ماجراي ظهور به درازا كشيده شود، بر وارثان دولت روس از اقوامي

 .كه ريشه و تبار تركي دارند منطبق است

داينك به چند نمونه از اين روايات كه نقش آنان را بيان ميكند، توجه كني : 

 الف: روايات مربوط به آخرين فتنه اي كه بدست آنها و روميان عليه مسلمانان به پا

 ميشود و شرح آن قبال گذشت و آن را جز بر هجوم غربي ها و روس ها به

 سرزمين هاي اسالمي در اوايل اين قرن، نميتوان تفسير كرد، فتنه اي كه پيوسته

ت زمينه ساز ظهور حضرت، و سپس باادامه خواهد داشت تا خداوند آن را با حرك  

 .ظهور مبارك او بر طرف ميسازد

 .ب: روايات مربوط به جنگ سفياني با ترك ها نيز از جمله اين روايات است

 من، روايتي كه داللت بر جنگ سفياني با ترك ها، در دمشق يا اطراف آن داشته
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از درگيري بزرگباشد، نيافتم، اما روايات بسياري به دست ما رسيده كه حاكي   

 سفياني با آنان در قرقيسيا، واقع در مرز سوريه، عراق و تركيه است و علت آن

 درگيري، كشمكشي ست كه بر سر گنجي كه در مجراي نهر فرات و يا نزديك آن

 .كشف ميشود

 بعالوه، شايد مراد از ترك ها، در اين نبرد، ترك هاي تركيه باشند نه روسها،

نگ با ترك ها بطور نهاني با سفياني بوده و از او پشتيبانيممكن است روسيه در ج  

 كند كه در حوادث مربوط به سرزمين شام و حركت سفياني به ذكر آن خواهيم

 پرداخت. انشاء اهللا

 .ج: روايات مربوط به انقالب آذربايجان در روياروئي با ترك ها است

 :از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

آذربايجان براي ما الزم است، چيزي در مقابل آن ياراي مقاومت ندارد و چون انقالب گر ما قيام  "
 كند به

56ص:   

 (1) " سوي او بشتابيد، اگر چه با چهار دست و پا رفتن روي برف باشد

ناگزير از آذربايجان بوده و چيزي در مقابل "ممكن است از قول امام صادق عليه السالم كه فرمود   

چنين استفاده شود كه منظور جنبشي است هدايت گر كه در "آن ايستادگي نميكند   

بايد پس از آن، منتظر نشانه هايآذربايجان و يا توسط اهالي آن به پا خواهد شد كه   
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 ظهور بود. اما از روايت زير فهميده ميشود كه ممكن است اين ماجرا در روياروئي

 :با روسها باشد

 :از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمودند

دو خروج از طرف ترك ها رخ دهد كه در يكي آذربايجان ويران و در ديگري كه در جزيره واقع  "
 .شود

عروسان حجله نشين، به وحشت افتند، در آن هنگام خداوند، مسلمانان را ياري نمايد. قرباني بزرگ 
 خدا

 (2) " در ميان آنان خواهد بود

 اگر اين روايت را به تنهايي مورد بررسي قرار دهيم، ميتوان گفت كه شايد اين

 روايت مربوط به هجوم تركان مغول به سرزمينهاي اسالمي باشد، كه در نخستين

ايجان رسيدند، آن را ويران ساختند، و سپس در فراتمرحله آن، وقتي به آذرب  

 مسلمانان بر آنها پيروز گشتند و در چشمه جالوت و ساير اماكن، قرباني بزرگي در

 .بين آنان بود

 اما اگر اين روايت را كنار روايت پيشين قرار دهيم، احتمال دارد كه منظور از

آذربايجان قبل و بعد از جنگترك ها، روس ها باشند و نخستين هجوم آنها اشغال   

است كه نام مكاني در حد "جزيره  "جهاني دوم باشد و هجوم دوم، هجوم به طرف   

 فاصل بين عراق و سوريه نزديك منطقه قرقيسيا است. هجوم آنان به آن منطقه
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57ص:   

170غيبت نعماني ص  .1 -1 . 

32المالحم والفتن ص  .2 -2 . 

مفهوم پيروز شدن مسلمانان در آن درگيري پيروزيهنگام خروج سفياني است و   

 غير مستقيمي است كه با هالكت دشمنان اسالم به دست خواهد آمد. در منطقه

 درگيري قرقيسيا درفش و پرچم هدايت گري يا پرچمي كه پيروزي مسلمانان را به

هت است كههمراه داشته باشد وجود ندارد و بشارت پيامبر و امامان عليهم السالم، بدين ج  

 .در اين كارزار، ستمگران با شمشيرهاي يكديگر به هالكت ميرسند

است كه احتماال "فرات  "و  "جزيره  "د: روايات مربوط به فرود ترك ها در منطقه   

 مراد از ترك ها، روس ها هستند، زيرا فرود آنها همزمان با فرود روميان در منطقه

 .رمله فلسطين و سواحل آن است

ديار "است كه به  "جزيره  "اره كرديم كه قرقيسيا منطقه اي در نزديكي قبال اش  

كه در كتاب هاي "جزيره  "معروف است، و مفهوم كلمه  "جزيره ربيعه  "و  "بكر   

 .تاريخي بيان شده، همين نقطه است، نه جزيره العرب يا جزيره اي ديگر

 اين حادثه منافاتي با فرود تركان مغول در جزيره فرات در قرن هفتم هجري

 ندارد، كه برخي آن را از جمله نشانه هاي ظهور حضرت به حساب آورده اند، زيرا

 .نشانه ظهور، فرود و سپس نبرد آنان با سفياني در منطقه قرقيسيا خواهد بود
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زمين هاي اسالمي در زمرهروايات آشوب گري تركان مغول و هجوم آنان به سر  

 روايات مربوط به حوادث و پيش بيني ها و معجزات نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله است كه مسلمانان

 از آن آگاه بوده و در صدر اسالم نقل ميكردند. در زمان حمله مغول ها و پس از آن،

يروزياين روايات بر سر زبانها افتاد، رواياتي كه فرو نشستن آشوب آنان و پ  

 مسلمانان را نيز نويد ميداد. بدون آنكه اشاره اي به ظهور حضرت مهدي عليه السالم داشته

 .باشد

 :اينك به نمونه اي از روايات مربوط به حمله مغول ها توجه كنيد

 :از حضرت علي عليه السالم نقل شده كه فرمود

58ص:   

ش خورده است، لباسهاي حرير و ديباگويا، قومي را ميبينم كه چهره هايشان همچون سپرهاي چك "  

پوشيده و اسبهاي اصيل را يدك ميكشند، كشتار آنچنان زياد است كه مجروحان از روي بدن 
 كشتگان عبور

 .كنند، در آن كارزار تعداد فراريان از اسيران كمترند

مرد كهيكي از ياران عرض كرد: اي امير مؤمنان! از علم غيب سخن ميگوئي؟ حضرت خنديد و به آن   

 از قبيله بني كلب بود فرمود: اي برادر كلبي اين علم غيب نيست، اين دانشي است كه از صاحب دانش

(رسول اهللا) آموخته ام زيرا علم غيب تنها علم رستاخيز است و آنچه خداوند در اين آيه برشمرده، 
 آنجا كه
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ت كه باران را فرو فرستاده، واين خداوند است كه به زمان رستاخيز آگاهست و هم اوس "ميفرمايد:   

 ..از آنچه درون رحم هاست خبر دارد و هيچ كس نميداند كه پيمانه عمرش در كجا لبريز خواهد شد
" (1) 

خدا از آنچه درون رحم است، پسر يا دختر، زشت يا زيبا، بخشنده يا بخيل، نيك بخت يا بدبخت 
 باخبر

است، او ميداند چه كسي هيزم آتش دوزخ و چه كسي در بهشت، همنشين پيامبران است، بنابراين 
 علم

است كه خداوند غيبي كه جز خدا كسي از آن آگاه نيست همين است، و غير از آنچه گفته شد، علمي 
 به

پيامبرش آموخت و پيامبر مرا بر آن آگاه ساخت و در حق من دعا فرمود، تا خدا آن را در دل من 
 جايگزين و

 (2) " درونم را از آن سرشار سازد

 ه: دسته ديگر، روايات مربوط به جنگ حضرت مهدي عليه السالم با ترك ها است، از

 :امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

نخستين سپاهي كه حضرت مهدي تدارك ميبيند به سوي ترك ها گسيل ميدارد و پس از  "
 شكست و

 (3) " به اسارت درآوردن آنها و به غنيمت گرفتن اموالشان راهي شام گرديده و آنجا را فتح مينمايد

اولين لشكري است كه حضرت آن را مجهز و اعزام منظور امام صادق عليه السالم،  

59ص:   
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34سوره لقمان آيه  .1 -1 . 

128نهج البالغه خطبه  .2 -2 . 

185بشاره االسالم ص  .3 -3 . 

 ميكند و خودش در آن شركت ندارد. در برخي روايات آمده كه حضرت پس از

جهت آزادي عراق و حجاز، سپاه خود را بهورود به عراق و پس از چند جنگ   

 .طرف تركها اعزام ميكند

 احتماال مراد از ترك ها در اين روايت، ترك هاي تركيه باشند اما اين احتمال هم

 هست كه منظور روس ها باشند كه سفياني، در نبرد قرقيسيا با آنان وارد جنگ

 ميشود و هيچيك بر ديگري غلبه نمييابد تا اينكه نابودي آنان توسط حضرت

 .مهدي عليه السالم صورت پذيرد

 و: دسته اي ديگر از اين احاديث، رواياتي است كه ويراني سرزمين ترك ها را در

 اثر صاعقه و زلزله ميداند و شايد منظور، جنگ افزارهايي مثل موشك باشد كه

د صاعقه و زلزله استويران گري آن مانن . 

 ظاهرا اين حادثه، در پي نبرد آنان با حضرت مهدي عليه السالم است كه ويراني

 گسترده اي در پي خواهد داشت، بطوري كه به نابودي و محو قدرت و شوكت آنان

 ميانجامد، زيرا در روايات ظهور، پس از اين حادثه، ديگر يادي از ترك ها به ميان

يعني "فال ترك بعدها  "ز دومين خروج آنان اين عبارت آمده نميĤيد، فقط بعد ا  
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 .ديگر از قدرت ترك ها اثري بر جاي نخواهد ماند

 از اين رو احتمال فراوان دارد كه آنان همان روسها باشند، زيرا در روايات مربوط

 .به ظهور چنين گفته اي در مورد هيچ ملت مسلماني نيامده است

* * 

60ص:   

در دوران ظهورنقش يهوديان   

 اشاره

چيز ديگري پيرامون نقش يهوديان "بني اسرائيل  "اگر به جز آيات ابتداي سوره   

 در آخر الزمان و عصر ظهور در اختيار نداشتيم، همان آيات براي ما كافي بود، زيرا

 اين آيات در عين كوتاهي، بسيار رسا و گويا بوده و خالصه اي از تاريخ را بيان كرده و

 .به شكل معجزه آسا و با دقت تمام، آينده را روشن ساخته است

 در حالي كه عالوه بر اين آيه ها و آيات ديگر، روايات بسياري وجود دارد كه

 بعضي مربوط به تفسير آيات، و برخي ديگر پيرامون وضع يهوديان در عصر ظهور

ا نيز خواهيم پرداختحضرت مهدي عليه السالم است. ما پس از تفسير آيات به بيان آنه . 

 وعده الهي بر نابودي يهود

 :خداوند ميفرمايد
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پاك و منزه است (خدائي) كه يك شب، بنده اش (محمد صلي اهللا عليه و آله) را از مسجد الحرام  "
 به مسجد اقصي

 .سير داد. مسجدي كه مبارك كرديم (بركت داديم) پيرامونش را تا از نشانه هاي خود به او بنمايانيم

بدرستي كه او شنوا و بيناست. و به موسي تورات داده و او را هدايت گر بني اسرائيل كرديم (كه به 
 آنها بگويد)

 تا غير از من سرپرستي نپذيرند. (بني اسرائيل) اي فرزندان كساني كه آنان را با نوح (در كشتي) سوار

 .(1) " نموديم، نوح بنده اي شكرگزار بود

61ص:   

8 - 1بني اسرائيل /  .1 -1 . 

ما در تورات به بني اسرائيل اعالم نموديم كه شما (بني اسرائيل) در زمين دو بار فساد خواهيد كرد  "
 و

 " برتري طلبي و طغيان بزرگي خواهيد نمود

يه خود كه توانمند و سختپس چون زمان وعده (تحقق) اولين فساد فرا رسد بندگاني را از ناح "  

جنگجويند عليه شما برانگيزيم كه در ميان خانه ها به جستجوي (شما) بپردازند و اين وعده اي 
 قطعي و

 ." انجام شدني است

 سپس پيروزي بر آنان را به شما بازگردانيم و شما را با ثروتها و پسران ياري نمائيم و تعداد شما را "

 ." بيش از آنان قرار دهيم
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اگر خوبي كرديد، خوبي به خود نموده ايد و اگر بدي كرديد به خود بدي نموده ايد و چون وعده  "
 (كيفر

طغيان) بار دوم فرا رسد، (مخالفانتان) چهره هاي شما را غم بار و سياه گردانند و وارد مسجد اقصي 
 گردند

ود كنندهمانگونه كه نخستين بار داخل شدند و بر آنچه دست يافتند به كلي ناب . " 

(اگر توبه كنيد) اميد است كه پروردگارتان بر شما ترحم كند و اگر (به فساد) بازگرديد ما نيز (به  "
 كيفر

 " .شما) بازميگرديم و جهنم را براي كافران زنداني تنگ قرار داديم

فرمود 4توضيح بخشهائي از آيات فوق چنين است، در آيه  : 

تاب لتفسدن في األرض مرتين ولتعلن علوا كبيراوقضينا إلي بني اسرائيل في الك "  ". 

 ما در تورات به بني اسرائيل اعالم كرديم كه شما در زمين دو بار فساد خواهيد)

 (كرد و برتري طلبي و طغيان بزرگي خواهيد نمود

 يعني ما در توراتي كه بر آنان فرستاديم حكم قطعي كرديم كه شما به زودي از راه

دو بار در جامعه فساد و تبهكاري ميكنيد، همچنانكه به زودي راست منحرف شده و  

 .بر ديگران برتري جوئي و طغيان بزرگي خواهيد نمود

 " ...فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد "

 يعني چون وقت مجازات شما بر نخستين فساد و تبهكاريتان رسيد، بندگاني كه

 منسوب به ما هستند به سويتان ميفرستيم، بندگاني با صالبت و سر سخت كه بر
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62ص:   

 .سرتان فرود آيند

 " فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال "

 اين جمله كنايه از سهولت فتح اول فلسطين به دست مسلمانان است، كه سپاه

پردازند و ايناسالم به جستجوي خانه به خانه بقاياي دشمنان يهودي خود مي  

 .وعده اي قطعي است

 ." ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا "

 سپس شما را بر مسلماناني كه عليه شما برانگيختيم، پيروز گردانيم و به شما

 ثروت و فرزنداني عطا كنيم و از ياوران بيشتري برخوردار سازيم تا به كمك شما

ان بستيزندعليه آن . 

 " ..إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم فلها "

 و آنگاه وضع شما مدتي بدين گونه ادامه مييابد و چنانچه توبه نموده و به

 شكرانه نعمت ثروت و اوالدي كه به شما بخشيديم، نيك عمل نموديد به سود

م بد آن،خودتان بوده و اگر به بدي و طغيان و خود بزرگ بيني پرداختيد فرجا  

 .مربوط به خودتان خواهد بود

 " فإذا جاء وعد االخره ليسووءا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا "

 اما شما در آينده نه تنها عمل نيك انجام نميدهيد بلكه به اعمال بد روي
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 ميĤوريد. ما شما را مهلت ميدهيم تا روزي كه وقت مجازات و كيفر شما بر دومين

 فسادتان فرا رسد، آنگاه بندگاني از سوي خراسان را كه به مراتب سخت تر از مرحله

 اول رفتار مينمايند، بر شما مسلط ميكنيم تا آنچه را از آن بيمناك و گريزانيد بر شما

ا غمبار و افسرده سازند. و فاتحانه وارد مسجد االقصيتحميل كنند و چهره هايتان ر  

 گردند، همانطور كه در زمان تعقيب خانه به خانه شما در مرحله اول، وارد گرديده و

 .برتري جوئي و فسادگرائي شما را از بين بردند

63ص:   

 " عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "

ان شما را بعد از دومين كيفر با هدايت خويش مورد رحمت قرارشايد پروردگارت  

 دهد و چنانچه بعد از آن دوباره به انحراف و فساد روي آوريد، ما نيز مجازات شما

 را آغاز ميكنيم و شما را در تنگناي دنيوي قرار داده و در آخرت دوزخ را زندان و

 .حصار شما گردانيم

* * 

ت مذكور گرفته ميشود آن است كه تاريخ يهود بعد ازنخستين نتيجه اي كه از آيا  

 حضرت موسي در ايجاد فتنه و فساد در جامعه خالصه ميشود، تا آنگاه كه

 .مجازاتشان فرا رسد و خداوند افرادي را برانگيزد كه به سهولت بر آنان چيره شوند

د، و بهسپس خداوند بنا بر حكمت و مصلحت خود، يهوديان را بر آنان پيروز گردان  
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 آنها مال و اوالد فراوان دهد و ياري كنندگان آنها را در دنيا فزوني بخشد. اما يهوديان

 نه تنها از اين اموال و ياران در جهت صالح استفاده نميكنند بلكه براي بار دوم در

 زمين به فساد و فتنه روي ميĤورند، البته اين بار عالوه بر فساد، گرفتار خوي تكبر و

لبي شده و خود را بسيار بهتر و برتر از ساير مردم جهان ميپندارند. و زمانيبرتري ط  

 كه لحظه كيفرشان فرا رسد خداوند بار ديگر آن قوم را بر يهود چيره ساخته، و

 .مجازات شديدتري را در سه مرحله بر آنها فرو ميفرستد

نگيزد، بهنتيجه دوم اين كه، گروهي كه خداوند بار اول بر ضد يهوديان برميا  

 آساني بر آنها چيره ميشوند، آنگاه داخل مسجد االقصي شده و به تعقيب خانه به

 .خانه يهوديان ميپردازند، و نيروي نظامي آنها را متالشي ميكنند

 آنگاه خداوند براي بار دوم آنها را به سراغ يهوديان ميفرستد و با وجود غلبه

 يهوديان بر آنها و زيادي ياران و هوادارانشان، ضربات شديدتري را در سه نوبت از

64ص:   

 مسلمانان دريافت ميكنند، كه در اولين نوبت، چهره هاي پليد آنان را آشكار و آنها

 را رسوا ساخته و همانند نبرد سابق، فاتحانه وارد مسجد االقصي ميشوند. و

ان را، درهم ميشكنند. اين نكته را از نظر ادبياتسپس خوي تكبر و برتري جوئي آن  

ليدخلوا المسجد.... و ليتبروا "و  "ليسوؤا وجوهكم  "در سه جمله  "الم  "زبان عرب از حرف   " 

 .ميتوان فهميد
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 حال، سؤال اساسي كه مفسران مطرح ميكنند اين است كه آيا اين دو نوع فساد

د، تمام شده و آن دو كيفر وعده دادهكه در يكي از آنها حس خودخواهي وجود دار  

 شده بر آنان به وقوع پيوسته يا هنوز چنين حوادثي رخ نداده است؟

 برخي از مفسران بر اين عقيده اند كه اين دو پيش بيني، عملي شده است، بدين

و مجازات دوم بدست "بخت النصر  "ترتيب كه كيفر فتنه و فساد اول به دست   

شده و بعضي ديگر معتقدند كه هنوز آن دو كيفر رخ ندادهرومي عملي  "تيتوس  "  

 .است

 اما نظريه درست اين است كه: اولين كيفر در برابر نخستين فساد، در صدر

 اسالم، بدست مسلمانان انجام گرفت، اما وقتي مسلمانان از اسالم فاصله گرفتند،

زمين فساد و طغيان خداوند يهوديان را بر آنان چيره ساخت، و يهوديان بار ديگر در  

 نمودند و هرگاه كه مسلمانان دوباره به اسالم روي آورند زمان كيفر دوم فرا رسيده و

 .به دست آنان انجام خواهد شد

 بر اساس همين تفسير، از امامان معصوم عليهم السالم رواياتي رسيده و قومي كه خداوند

عليه السالم و ياران او تطبيق در مرحله دوم عليه يهوديان برميانگيزد، به حضرت مهدي  

 شده است. اين افراد، اهل قم بوده و خداوند آنها را قبل از ظهور حضرت

 .برميانگيزد

 در تفسير عياشي از امام باقر عليه السالم روايت شده كه حضرت بعد از آنكه آيه شريفه
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65ص:   

را قرائت نمود، فرمود "بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد  " : 

 ." مراد از اين آيه حضرت قائم عليه السالم و ياران اويند كه نيرومند و باصالبت اند "

 و در تفسير نور الثقلين از امام صادق عليه السالم نقل شده كه حضرت در تفسير همين آيه

 :شريفه فرمود

خداوند قومي را قبل از خروج حضرت قائم، برانگيزد كه به قاتلي از قاتالن آل محمد صلي اهللا عليه  "
 و آله دست

 " .نيابند، مگر اينكه او را به هالكت رسانند

 و از امام صادق عليه السالم روايت شده كه وقتي آن حضرت اين آيه را قرائت فرمود،

ساني هستند؟ امام سه بار فرمودند: به خدا سوگند اهل قمفدايت گرديم آنها چه ك "عرض كرديم   

 (1) " .هستند

، چرا كه اهلاين سه روايت از نظر مفهوم يكسان بوده و تعارضي بين آنها نيست  

 قم يعني شيعيان ايران. روايت شده كه آنها با حضرت قيام كرده و ياريش خواهند

 .كرد

 به نظر ميرسد كه مقاومت يهوديان در مقابل پيروان حضرت در چند نوبت

 انجام ميگيرد، تا آنكه امام مهدي عليه السالم ظهور كند و نابودي نهائي يهوديان به رهبري

 .وي و به دست با كفايت او (ارواحنا فداه) تحقق يابد
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 از جمله مطالبي كه داللت دارد دومين كيفر يهوديان بدست مسلمانان انجام

 خواهد گرفت، اين است كه قومي كه خداوند در هر دو مرحله عليه يهوديان

با برميانگيزد، يك امت بوده و صفاتي كه براي آنان ياد شده و ويژگيهاي جنگ آنان  

 يهود جز بر مسلمانان تطبيق نميكند. پس پادشاهان مصر، بابل، يونان، ايران، روم

عبادا لنا "و ديگران كه در طول تاريخ بر يهوديان تسلط يافتند، هيچكدام با صفت   " 

66ص:   

216/  60بحار:  .1 -1 . 

دارند، وانگهي بعد از كيفر اول يهوديان بر(بندگان ما) كه در قرآن آمده، سازگاري ن  

 هيچيك از آنان چيره نگشتند. در حالي كه پس از مجازات اول يهوديان در صدر

 اسالم، بار ديگر يهوديان بر مسلمانان غلبه كردند، و خداوند آنها را با اموال و

ا قرار دادفرزندان ياري كرد، و طرفداران آنها را نيز با حمايت ابرقدرت ها بيش از م . 

 اينك آنها هستند كه در زمين فساد نموده، و بر ما و ساير ملت ها، برتري طلبي

 ميكنند و اين مجاهدان و كفر ستيزان اسالم هستند كه ضربات خود را بر پيكر آنها

 .وارد ساخته و چهره آنان را در غم و اندوه فرو ميبرند

سالم روشن ميگردد كه فتنه گري وبا بررسي تاريخ يهود بعد از حضرت موسي عليه ال  

 فسادانگيزي در گذشته و حال يهود وجود داشته، اما برتري وعده داده شده آنها
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 تنها در زمان ما بوجود آمده است و البته كيفر موعود خداوند نيز در پي آن خواهد

 .آمد

 اين مطلب براي تمام كساني كه از تاريخ يهود آگاهي دارند، كامال واضح و آشكار

 .است

 وعده خداوند به تسلط دائم بر يهود

 :خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد

 آنگاه كه پروردگارت اعالم نمود كه حتما تا روز قيامت بر آنان (يهود) كساني را برخواهد انگيخت كه "

سخت بر آنها روا دارند، همانا پروردگار تو زود كيفر و (در عين حال) بسيار آمرزنده وپيوسته عذابي   

مهربان است * و آنها (يهود) را روي زمين به صورت گروه هايي پراكنده كرديم، برخي از آنان نيكوكار 
 و

 .(1) " برخي ناصالحند و آنان را با خوشي و ناخوشي آزموديم، شايد كه (بسوي حق) باز گردند

 معني دو آيه شريفه اين است كه خداوند اعالن و مقدر فرموده كه در آينده،

67ص:   

168 - 167اعراف  .1 -1 . 

 افرادي را بر يهود مسلط ميگرداند كه تا روز رستاخيز آنان را به عذابي سخت گرفتار

 .سازد. او خدائي است كه به سرعت كيفر ميدهد و بسيار آمرزنده و مهربان است

 از جمله مجازاتهاي خداوند درباره يهوديان اين است كه آنها را در زمين پراكنده
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گروهي از آنان نيكوكار و گروهي بدكارند و آنها را با خير و و دسته دسته ميگرداند،  

 .شر آزمايش ميكند شايد توبه نموده و هدايت شوند

 ما اجراي اين وعده الهي در كيفر يهود را، در تمام دورانهاي تاريخي آنان به

 استثناي دوران حكومت پيامبراني چون موسي، يوشع، داود و سليمان عليهم السالم

ميكنيم و خداوند همواره اقوام و ملتهاي مختلفي را بر آنها مسلط گرداندهمشاهده   

 .كه آنان را به عذابي دردناك گرفتار نموده اند

 ممكن است گفته شود كه پادشاهان مصر، بابل، يونان، فارس، روم و ديگران

انبودند كه بر يهوديان تسلط يافته و آنان را مجازات سختي نمودند اما مسلمانان چن  

 رفتاري با آنها نكرده اند، بلكه تنها بر نيروهاي نظامي آنها پيروز گشتند و سپس

 زندگي در سايه دولت اسالمي را از آنان پذيرفتند، تا با برخورداري از آزادي و حفظ

 .حقوق خود در سايه قوانين اسالمي زندگي كرده و جزيه بپردازد

 اما پاسخ اين است كه معني عذاب سخت اين نيست كه پيوسته آنها را كشته يا

 آواره و زنداني نمايند، آن چنان كه بيشتر حكومتهايي كه پيش از اسالم بر آنان تسلط

 يافتند، اين گونه عمل كردند، بلكه به اين معني است كه آنها از لحاظ نظامي،

اوند بر آنان مسلط ساخته استسياسي، تسليم آن حكومتي ميگردند كه خد . 

 اگر چه مسلمانان در كيفر دادن يهوديان، از ديگران ماليم تر بودند، اما همان سيطره

 .مسلمانان، مصداق تسلط بر يهوديان، و كيفر نمودن آنان است
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 گاهي نيز گفته ميشود: تاريخ يهود تطبيق اين وعده خدا را بر آنها گواهي

 ميدهد ولي در يك و يا حداقل نيم قرن اخير، كسي كه آنان را مجازات و كيفر دهد

68ص:   

ميالدي بدترين شكنجه ها را در 1936بر آنان مسلط نشده، بلكه آنان از سال   

 فلسطين و ديگر مناطق به مسلمانان روا ميدارند اين قضيه را چگونه ميتوان تحليل

 نمود؟

از تاريخ زندگي يهوديان استثناست، زيرا اين همان پاسخ اين است كه: اين دوره  

 :دوره بازگشت قدرت آنهاست كه خداوند در سوره اسراء به آنان وعده فرموده است

سپس پيروزي شما را بر كساني كه آنان را عليه شما برانگيختيم برگردانده و به شما اموال و  "
 فرزنداني عطا

 كرده، و شما را از ياراني بيش از تعداد آنان برخوردار سازيم تا با همكاري شما بر ضد آنها بستيزند
" (1). 

ت كيفر وبنابراين، دوره مذكور خارج از وعده كلي تسلط بر آنهاست تا اينكه وق  

 .مجازات دوم بدست مسلمانان فرا رسد

 در اين زمينه رواياتي از ائمه عليهم السالم رسيده كه وعده سركوب مجدد يهود نيز بدست

 مسلمانان انجام ميپذيرد، صاحب مجمع البيان، در ارتباط با سركوب يهود در

آن نزد تمام طغيان دوم آنان، اتفاق نظر مفسران را بيان كرده و ميگويد: مراد از  
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مفسرين، امت پيامبر اسالم حضرت محمد صلي اهللا عليه و آله است، و همين معني از امام باقر عليه 
 السالم

 نقل شده، وعلي بن ابراهيم قمي، در تفسير خود آن را از ابي الجارود، از امام

 .باقر عليه السالم بيان كرده است

 وعده خدا بر فرونشاندن آتش جنگ يهود

 :خداي متعال در قرآن مجيد ميفرمايد

 يهوديان گفتند دست خدا بسته است، دست هاي خودشان بسته باد. و به سزاي اين گفته از رحمت "

 خدا دور باشند. بلكه دستهاي (قدرت) خدا گشوده است و هرگونه بخواهد انفاق ميكند. آنچه از ناحيه

69ص:   

6اسراء /  .1 -1 . 

پروردگار بر تو فرود آمده، بر سركشي و كفر بسياري از آنان ميافزايد و ما ميان آنان تا روز رستاخيز، 
 كينه و

دشمني انداختيم، و هر وقت آتش جنگي را برافروختند، خداوند آن را خاموش كرد، آنان در زمين راه 
 فساد

 (1) " ميپيماند و خداوند فساد كنندگان را دوست ندارد

 .اين وعده الهي بر فرو نشاندن آتش جنگ هايي است كه يهوديان ميافروزند

آنان جنگ افروزي نمايند و يا ديگران را به جنگ تحريك كنند و خواه مستقيما خود  
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بدون "هر وقت آتش افروزي نمايند  "يعني  "كلما اوقدوا  "اين وعده الهي بدليل لفظ   

 .استثناء است

 تاريخ گذشته و حال يهود گواهي ميدهد كه آنها همواره در پشت پرده بسياري از

اما خداوند با لطف و عنايت خويش وعدهآشوب ها و جنگ ها حضور داشته اند،   

 خود را نسبت به مسلمانان و بشريت تحقق بخشيده، و مكر و حيله يهود را باطل و

 .نقشه هايشان را خنثي و آتش جنگ آنان را فرو نشانده است

 شايد بزرگترين آتش جنگ و آشوبي كه آنان عليه مسلمانان و جهانيان

اشد كه جهت دامن زدن به آن، شرق و غرب رابرافروخته اند، همين نبرد فعلي ب  

 تحريك نموده و خودشان در فلسطين بطور مستقيم، و در اكثر كشورهاي جهان

 بطور غير مستقيم طرف درگيري اند، و آنچه باقي مانده وعده خداوند است كه با

 .فرو نشاندن اين جنگ تحقق مييابد

مني و درگيري داخلي خوداز آيه شريفه ياد شده چنين استفاده ميشود كه دش  

 :آنها، يكي از الطاف الهي جهت فرو نشاندن آتش جنگ آنها است

و ما ميان آنان تا روز قيامت دشمني و كينه توزي افكنديم و هرگاه آتش جنگي را برافروختند،  "
 خداوند

 " .آن را فرو نشاند

70ص:   



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 85   

64مائده /  .1 -1 . 

 :حال به رواياتي ميپردازيم كه از نقش يهود در عصر ظهور سخن ميگويند

 برخي از روايات عصر ظهور، مربوط به گرد آمدن يهوديان در فلسطين قبل از

... به"جنگي ست كه نابودي آنها را در پي دارد كه تفسيري بر اين آيه شريفه است:   

 بني اسرائيل گفتيم در زمين ساكن شويد و زماني كه وعده آخرت فرا رسد شما را با همديگر ميĤوريم
" (1) 

لثقلين آمده يعني شما را از هر ناحيه اي گردهم ميĤوريمچنان كه در تفسير نور ا . 

 حديث ديگر درباره اجتماع و كارزار يهوديان در عكا است، از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت

 :شده كه فرمود

 آيا شنيده ايد نام شهري را كه بخشي از آن درون درياست؟ عرض كردند: آري، فرمود: قيامت به پا "

 (2) " .نميشود مگر آنكه هفتاد هزار تن از فرزندان اسحاق به اين شهر يورش برند

 :و از امير مؤمنان عليه السالم روايت شده است كه فرمود

 در مصر منبري را بنا نموده و دمشق را قطعا تخريب خواهم كرد و يهوديان را از شهرهاي عربي "

 بيرون ميرانم و با عصايم عرب ها را به پيش ميبرم، راوي اين حديث (عبايه اسدي) ميگويد: پرسيدم

فرمود:  اي امير مؤمنان، شما بگونه اي خبر ميدهيد كه به يقين پس از مردن زنده خواهيد شد؟
 هيهات اي

 (3) " .عبايه كه متوجه نشدي! مردي از تبار من يعني مهدي عليه السالم اين امر را بر عهده دارد
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يفهماند كه يهوديان بر بسياري از شهرهاي عرب تسلط و ياروايت اين نكته را م  

 در آن حضور مؤثر خواهند داشت. ما پيرامون نبرد حضرت مهدي عليه السالم با سفياني و

 يهوديان، در بيان حوادث سرزمين شام، و حوادث حركت ظهور، سخن خواهيم

 .گفت

71ص:   

104إسراء /  .1 -1 . 

476/  4مستدرك حاكم:  .2 -2 . 

60/  53بحار:  .3 -3 . 

 از جمله رواياتي كه در ارتباط با يهوديان است، حديث كشف معبد توسط

(معبد) در شمار نشانه هاي ظهور آمده، كه ظاهرا "كشف هيكل  "آنهاست، تعبير   

 :كشف معبد حضرت سليمان عليه السالم است، از امير مؤمنان عليه السالم نقل شده كه فرمودند

 ظهور آن حضرت نشانه ها و عالماتي دارد: نخست محاصره كوفه با كمين و پرتاب سنگ، و ايجاد "

شكاف و رخنه در زواياي كوچه هاي كوفه و تعطيلي مساجد به مدت چهل شب و كشف معبد و به 
 اهتزاز در

 آمدن پرچمهايي گرداگرد مسجد بزرگ (مسجد الحرام) است. قاتل و مقتول در اين ماجرا، در آتش اند
" (1) 

 احتمال دارد كه آن معبد، يك اثر تاريخي غير از معبد حضرت سليمان بوده و يا

بطور كلي مطرح "كشف معبد  "در محل ديگري غير از قدس باشد، چون عبارت   
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 .شده و نامي از كاشف آن به ميان نيامده است

ن روايت نشانگر حالت جنگ در كوفه است كه در روايات،بخش هاي اول اي  

 گاهي از آن به عراق ياد ميشود، اما در اين جا به معني همان شهر كوفه و محدوده

 .آن و درهم كوبيدن شهر و ايجاد موانع دفاعي در گوشه و كنار آن است

 اما پرچم هاي گوناگون در اطراف مسجد الحرام، اشاره به درگيري و كشمكش

 قبايل بر سر حكومت دارد كه اندكي پيش از ظهور حضرت پديد خواهد آمد و در

 .اين زمينه روايات فراواني وارد شده است

 دسته اي ديگر از احاديث، رواياتي است كه به معرفي افرادي ميپردازد كه

 خداوند بعد از فسادآفريني و تكبرجويي يهوديان بر آنان مسلط ميگرداند، كه

نها در تفسير آيات قرآن مجيد گذشت، و برخي ديگر درباره ايران وتعدادي از آ  

كه توسط "پرچم هاي سياه  "شخصيتهاي ايراني در زمان ظهور است، مانند حديث   

 :راويان متعدد نقل شده و در آن چنين آمده است

72ص:   

273/  52بحار:  .1 -1 . 

 درفش هاي سياه، از خراسان ظهور كنند. هيچ چيز قادر به بازگرداندن آنها نيست، تا سرانجام در "

 ." قدس برافراشته شوند
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ه بيرون آوردن تورات اصلي از غاري در انطاكيه و كوهي در شامروايات مربوط ب  

 و فلسطين و درياچه طبريه، توسط حضرت مهدي عليه السالم و استدالل آن حضرت بر

 .يهوديان، بوسيله تورات نيز از جمله همين روايات است

 :از پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله روايت شده كه فرمود

 (1) " .تورات و انجيل را از سرزميني كه انطاكيه ناميده ميشود بيرون آورد "

 :و نيز از آن بزرگوار نقل شده كه فرمودند

 صندوق مقدس را از غاري در انطاكيه و بخش هايي از تورات را از كوهي در شام بيرون آورده و به "

 (2) " .وسيله آن با يهوديان به استدالل پردازد و سرانجام بسياري از آنها اسالم آورند

 :همچنين از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمود

 صندوق مقدس از درياچه طبريه به وسيله او آشكار شود و آن را در حضورش در بيت المقدس قرار "

 (3) " .دهند و چون يهوديان آن را مشاهده نمايند، به جز اندكي بقيه ايمان آورند

 تابوت سكينه يا صندوق مقدس، همان است كه در فرموده خداي متعال آمده

 :است

ادشاهي او (طالوت) اين است كه آن صندوق (صندوقي كه پيامبرشان گفت: دليل و نشانه بر پ "
 موسي

را در آن به آب افكندند) كه در آن سكينه و آرامشي از جانب پروردگارتان و بازمانده اي از آنچه آل 
 موسي و
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آل هارون باقي گذاشته اند، در حالي كه آن را فرشتگان حمل ميكنند به سوي شما خواهد آمد، به 
 راستي در آن

 (4) " .نشانه اي (از صداقت حاكميت طالوت) براي شماست چنانچه مؤمن باشيد

73ص:   

25/  51بحار:  .1 -1 . 

309منتخب األثر ص  .2 -2 . 

57المالحم والفتن ص  .3 -3 . 

248بقره /  .4 -4 . 

 در تفسير آيه آمده كه اين صندوق كه در آن ميراث پيامبران عليهم السالم وجود دارد،

شايستگي فرمانروائيدليل و نشانه اي براي بني اسرائيل است تا بدانند چه كسي   

 دارد، از اين رو فرشتگان آن را آورده و از ميان جمعيت بني اسرائيل عبور داده و

 آنگاه در پيش روي طالوت عليه السالم قرار ميدهند، سپس طالوت عليه السالم آن را به داوود و او

از به سليمان و او به وصي خود آصف بن برخيا تسليم ميكند، اما بني اسرائيل بعد  

 وصي حضرت سليمان چون از ديگري اطاعت ميكنند آن صندوق را از دست

 .ميدهند

اسلمت "(بسياري از آنان ايمان ميĤورند) و يا  "فيسلم كثير منهم  "و منظور از جمله   

(بجز اندكي از آنان بقيه ايمان ميĤورند) ممكن است كساني باشند كه "إال قليال منهم   

يا كساني كه حضرت مهدي عليه السالم بوسيله تورات اصلي با صندوق مقدس را ميبينند و  
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 آنان استدالل مينمايد و يا افرادي كه حضرت آنان را پس از آزاد سازي فلسطين در

 .آنجا باقي ميگذارد

 در روايتي ديگر آمده كه تعداد سي هزار نفر از يهوديان به حضرت ايمان

 .ميĤورند كه نسبت به كل جمعيت آنان، رقم اندكي است

 از جمله روايت هاي مربوط به يهود، روايت هاي درگيري حضرت و يارانش با

 يهوديان است. همچون حديث بيرون راندن آنان از جزيره العرب توسط حضرت

 كه قبال گذشت. اين اقدام حضرت با پيروزي بر يهوديان و بيرون راندن آنان از

سطين به پايان ميرسد، علماء شيعه و سني روايات مربوط به نبرد بزرگ حضرتفل  

 مهدي عليه السالم با سفياني را نقل كرده اند، نبردي كه از پشتيباني يهوديان و روميان

 برخوردار است. اين نبرد در جبهه اي از انطاكيه تا عكا امتداد دارد، يعني در طول

از آنجا تا طبرستان، دمشق و قدس ادامه مييابد ساحل سوريه، لبنان و فلسطين و . 

 شكست بزرگ وعده داده شده يهود در آنجا اتفاق ميافتد بگونه اي كه سنگ و

74ص:   

 .درخت به سخن ميĤيند كه اي مسلمان! اين شخص يهودي است، او را بكش

 شرح اين مطلب در فصل نهضت ظهور حضرت مهدي عليه السالم (ارواحنا فداه) خواهد

 .آمد

است كه شايد جزئي از جنگ بزرگ "مرج عكا  "حديث ديگر مربوط به نبرد   
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 پيشين باشد، هر چند احتمال آن هست كه جزئي از دومين نبرد حضرت مهدي عليه السالم

 با غربيها و پشتيبانان يهودي آنها باشد، كه پس از گذشت دو يا سه سال از آزادي

وقوع ميپيوندد فلسطين و شكست يهوديان و غربي ها به . 

 به گفته روايات، حضرت مهدي عليه السالم پس از آن نبرد، پيمان صلح و عدم تجاوزي

سال با روم يعني غربي ها منعقد ميكند كه ظاهرا حضرت 10يا  7را به مدت   

 عيسي عليه السالم ميانجي و واسطه آن پيمان است، اما آنان پس از دو يا سه سال پيمان

هزار تن ميباشد، به نبرد 12شكني نموده، و با هشتاد لشكر كه هر يك متشكل از   

 ميپردازند. در اين نبرد بزرگ، بسياري از دشمنان خدا به هالكت ميرسند تا جائي

توصيف ميكنند، يعني "مرج عكا  "كه اين نبرد را به كشتار عظيم و ضيافت   

گوشت بدن ستمگران استفاده ضيافتي كه درندگان زمين و پرندگان آسمان از  

 .ميكنند

 :از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود

هزار مسلمان ميگشايد، آنان شاهد اين كشتار عظيم و خوان گسترده خدا 70شهر روم را با تكبير  "  

 (1) " .در مرج عكا خواهند بود

 از جمله اين روايتها، احاديث مربوط به موقعيت نظامي شهر عكا در زمان ظهور

فتح اروپا قرار ميدهدحضرت است كه حضرت، آنجا را پايگاه دريائي براي  . 

75ص:   
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297بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

 :در روايات آمده است

آن حضرت تعداد چهار صد كشتي را در ساحل عكا تدارك ديده و با ياران خويش به سرزمين  "
 روميان

 (1) " روي آورده و آنجا را فتح مينمايد

 ما در فصل حوادث نهضت ظهور حضرت مهدي عليه السالم، پيرامون اين حادثه بيشتر

 .سخن خواهيم گفت

 نگاهي به تاريخ يهود

 اشاره

 در اين جا نگاهي گذرا مياندازيم بر اوضاع كلي يهوديان از دوران حضرت

موسي عليه السالم تا زمان پيامبر گرامي اسالم حضرت محمد صلي اهللا عليه و آله. مطالب اين بخش 
 با

جامعه كنيسه هاي خاور "از انتشارات  "كتاب مقدس  "استناد بر دايره المعارف   

تأليف محمد عزت دروزه، آورده "ود از زبان تورات تاريخ يه "و كتاب  "نزديك   

 .شده است

 :تاريخ يهود در اين مدت به ده دوره تقسيم ميشود

ق. م 1130ق. م  1270دوره حضرت موسي و يوشع (عليهما السالم)  - 1  
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ق. م 1025ق. م  1130دوره داوران  - 2  

ق. م 193ق. م  1025دوره حضرت داود و سليمان (عليهما السالم)  - 3  

ق. م 859ق. م  931دوره تجزيه و كشمكش هاي داخلي  - 4  

ق. م 612ق. م  859دوره تسلط آشوريان  - 5  

ق. م 539ق. م  597دوره تسلط بابليها  - 6  

ق. م 331ق. م  539دوره سلطه ايرانيان  - 7  

76ص:   

224الزام الناصب ص  .1 -1 . 

ق. م 64ق. م  331دوره تسلط يونانيها  - 8  

. م638ق. م  64دوران تسلط روميان  - 9  

. م1925. م 638دوران تسلط اسالم  - 10  

* * 

 دوران حضرت موسي و يوشع (عليهما السالم)

ندگي كرد، از اين مدت، نزديك بهحضرت موسي عليه السالم، يك صد و بيست سال ز  

واقع "قادش برنيع  "سي سال در كاخ فرعون مصر، و ده سال نزد شعيب پيامبر عليه السالم در   

سپري كرد "عربه  "در انتهاي صحراي سينا از سمت فلسطين نزديك دره  . 

مدر تورات فعلي، تعداد افراد بني اسرائيل (بجز كودكان) كه همراه موسي عليه السال  
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 اما برخي تاريخ نگاران اين نظر .(1)حركت كردند ششصد هزار مرد پياده اعالم شده 

 را برميگزينند كه خروج آنها از مصر در اوايل قرن سيزدهم قبل از ميالد، يعني

بوده و حضرت موسي عليه السالم نيز در "منفتاح  "ق. م در زمان فرعون  1230حدود سال   

بود و وصي او يوشع بن نون عليه السالم وي را در آنجا دفن و قبرش "قادش  "كوهي نزديك   

ي كه حضرت انواع آزار و اذيت را از بني اسرائيل در زمانرا پنهان ساخت. در حال  

 !حيات و پس از مرگش تحمل نمود

خدا به موسي گفت: در اين كوه بمير همانگونه  "تورات، درباره او و هارون (عليهما السالم) ميگويد: 
 كه

در كنار چشمهبرادرات هارون در كوه هور جان سپرد. زيرا شما دو تن به من خيانت ورزيديد، و مرا   

در بيابان سينا تقديس نكرديد. پس براستي تو به سرزميني كه من به بني "مريبه قادش  "صحراي   

 (2) ." اسرائيل عطا كردم داخل نميشوي

77ص:   

36: 33و سفر عدد، باب  37: 12سفر خروج باب  .1 -1  

53 - 50: 33كتاب دوم، باب  .2 -2 . 

 (1) " و ميگويي: " يوشع بن نون وارد آنجا خواهد شد

يوشع بر عهده گرفت و آنها را پس از موسي عليه السالم رهبري بني اسرائيل را وصي او  

شهر از 31آغاز نمود و  "اريحا  "به كرانه غربي رود اردن برد و فعاليت خود را از شهر   
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 شهرها و آبادي هاي اطراف را كه هر يك داراي روستاهاي كشاورزي بودند، فتح

 .نمود. ساكنين آن مناطق بت پرستان كنعاني بودند

ر حسادتيوشع آن منطقه را ميان فرزندان بني اسرائيل كه نسبت به يكديگ  

از سفر يوشع، شهرها و شهركهاي 19تا  15ميورزيدند، تقسيم نمود. فصل هاي   

پارچه بودند، نام ميبرد 216منطقه را كه طبق برآورد خود  . 

ق. م در سن نزديك به يك صد و ده سالگي بدرود 1130يوشع عليه السالم حوالي سال   

 .حيات گفت

 دوره داوران و سلطه فرمانروايان محلي

ري بني اسرائيل پس از يوشع عليه السالم به داوران و قاضيان انتقال يافت، آنها شبيهرهب  

 .خلفاء در ميان قبايل قريش بودند و پانزده تن از آنان به فرمانروائي رسيدند

 دوره داوران با دو ويژگي شناخته ميشود، اين دو ويژگي را پيوسته در طول

متاريخ با بني اسرائيل مشاهده مينمائي : 

 يكي انحراف آنان از خط پيامبران عليهم السالم و ديگري تسلط افرادي از طرف خداوند

 .كه عذاب دردناكي به آنان بچشانند، همچنانكه در قرآن بدان اشاره شده است

(آنان) در ميان "در تورات از انحراف بني اسرائيل بعد از يوشع عليه السالم چنين ميگويد:   

، ساكن شده و دختران آنها را (2)كنعانيان و حيثي ها و اموريها و فرزيها و حيوي ها و يبوسيها 
 همسران خود
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78ص:   

38: 1كتاب دوم، باب  .1 -1 . 

 .اينها اقوام منطقه فلسطين بودند .2 -2

 (1) " .قرار داده و دختران خود را به پسران آنها داده و خدايان آنها را پرستيدند

نخستين كسي كه بر آنها سلطه يافت و آنها را به مدت هشت سال "و در فصل ديگر ميگويد:   

 .(2) " تحت فرمان خود درآورد " كوشان رشتعايم " فرمانرواي آرام در منطقه نهرين بود

 (3) " آن گاه بني عمون و عمالقه بر آنها هجوم برده و بر شهر اريحا استيالء يافتند "

 (4) " سپس يا بين فرمانرواي كنعان به مدت 10 سال در حاصور بر آنان مسلط شد "

 و پس از آن " (5) " .بعد از آن بني عموم و فلسطينيان 18 سال آنان را به بردگي خود درآوردند "

 .(6) " فلسطيني ها آنها را كيفر نموده و مدت چهل سال بر آنان مسلط گشتند

 فرمانروائي داوران پس از يوشع عليه السالم تا زمان صموئيل پيامبر عليه السالم ادامه يافت،

اد نموده استهمان پيامبري كه خداوند متعال در قرآن وي را چنين ي : 

آيا نديدي آن گروه بني اسرائيل را كه پس از موسي از پيامبر خود درخواست كردند كه فرمانروائي  "
 براي ما

آيا اگر جهاد بر شما فرض شود "برانگيز تا (به سركردگي او) در راه خدا جهاد كنيم پيامبرشان گفت:   

دا مبارزه نكنيم در حالي كه ما و فرزندانمان ازنافرماني ميكنيد؟ گفتند: چگونه ميشود كه ما در راه خ  
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ديارمان رانده شده ايم. اما چون جهاد بر آنان مقرر گرديد بجز اندكي همه روي گرداندند و خداوند از 
 كردار

 (7) " .ظالمان آگاه است

ق. م تا دوران طالوت و 1130تاريخ نويسان اين دوره را حدود يك قرن يعني از   

79ص:   

در فصل سوم و پنجم سفر داوران .1 -1 . 

3: 8باب  .2 -2  

13: 3داوران، باب  .3 -3 . 

2: 4داوران، باب  .4 -4 . 

8: 1داوران، باب  .5 -5 . 

1: 13داوران، باب  .6 -6 . 

246بقره  .7 -7 . 

ق م تخمين ميزنند، ولي از سفر داوران در تورات مدت اين 1025داود (عليهما السالم) يعني   

هميده ميشوددوره بيش از اين مقدار ف . 

 دوره داوود و سليمان (عليهما السالم)

 دوران طالوت (شاول) را بخشي از دوران داود و سليمان (عليهما السالم) قرار داديم، زيرا

 او اگر چه پيامبر نبود اما فرمانروائي بود در خط انبياء. مورخين مدت فرمانروائي وي

قبل از ميالد ثبت كرده اند. پس از او داود و 1010تا  1025را پانزده سال از   

ق. م يعني سال وفات حضرت سليمان 931ق. م تا  1010سليمان (عليهما السالم) از سال   



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 98   

 .فرمانروائي كردند

 متأسفانه گردآورندگان تورات موجود، نسبت به حضرت موسي، داود و

داشته و تهمتهاي بزرگ اخالقي، سياسي و اعتقادي به آنان سليمان عليهم السالم ستم روا  

 نسبت داده ا ند و بسياري از تاريخ نويسان غربي مسيحي نيز از آنان پيروي نموده و

 مطالبي را هم بر گفته هاي آنان افزوده اند. و متأسفانه مسلماناني كه پيرو فرهنگ

سالم خدا بر تمام پيام آوران غرب بودند نيز از اين گروه تبعيت كرده اند. درود و  

 الهي. ما در پيشگاه خداوند از كساني كه نسبت به آن بزرگواران بهتان روا داشتند

 .بيزاري ميجوئيم

 حضرت داود عليه السالم بني اسرائيل را از ورطه بت پرستي و سلطه بت پرستان نجات

 داد و نفوذ دولت الهي خود را به مناطق مجاور خويش كشيد. و با ملتهايي كه تحت

 فرمانروائي او درآمدند به شايستگي رفتار كرد، بگونه اي كه خداوند متعال اين

 .ويژگي داوود را در كتاب خود و از زبان پيامبرش حضرت محمد صلي اهللا عليه و آله ستوده است

تصميم گرفت در محل عبادت جدش ابراهيم عليه السالم در قدس وحضرت داوود عليه السالم   

مسجدي بنا كند اما آنجا خرمنگاه يكي از ساكنان قدس از "مريا  "بر بلنداي كوه   

80ص:   

بود بطوري كه در تورات فعلي آمده، داوود عليه السالم آن قطعه "ارونا  "قبيله يبوسها به نام   

يد، و مسجدي ساخت و در آن اقامه نماز كرد. درزمين را به پنجاه شاقل نقره خر  
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 (1) " .كنار آن حيواناتي براي خداوند قرباني ميشد

 حضرت سليمان وارث سلطنت و فرمانروائي پدر بزرگوارش داوود عليه السالم گرديد و

 دولت او به همان گستردگي و عظمتي رسيد كه در قرآن و احاديث رسول گرامي

 اسالم صلي اهللا عليه و آله بيان شده است. سليمان مسجد پدرش داوود و جد اعالي خود ابراهيم

وهي بازسازي كرد. اين بنا به معبد سليمان عليه السالم معروف گشترا به شكل باشك ! 

 دوره فرمانروائي حضرت سليمان عليه السالم دوره اي استثنائي در تاريخ انبياء عليهم السالم

 است. خداوند در اين دوره نمونه اي از امكانات شگفت آور و متنوع را كه

 ميتوانست در تسخير انسانها باشد ظاهر ساخت چرا كه ملتها موجوديت سياسي

 خود را به رهبري پيامبران خدا و جانشينان آنان بر پا داشتند و توان خود را در

 :طغيان و نبرد عليه يكديگر به كار نبردند. خداوند در قرآن ميفرمايد

ترديد در زمين ستم و طغيان ميكردند، امااگر خداوند روزي را بر بندگانش گسترش ميداد، بي  "  

 (2) " خداوند به مقداري كه بخواهد، فرو ميفرستد، و او نسبت به بندگانش آگاه و بيناست

ان عليه السالم طبق فرمايش قرآن، در حالي كه بر تخت خود نشسته بودحضرت سليم  

ق. م ميدانند. با 931جان به جان آفرين تسليم كرد. مورخان وفات او را در سال   

 درگذشت حضرت سليمان انحراف در ميان بني اسرائيل آغاز شد و دولت وي

تا آنان را به عذابي تجزيه گشت. سپس خداوند كساني را بر بني اسرائيل مسلط كرد  

 .دردناك گرفتار سازد
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81ص:   

28، 22: 21ار اول، اصحاح و سفر اخب 24: 24سفر صموئيل، اصحاح  .1 -1 . 

27شوري /  .2 -2 . 

 تورات فعلي پس از آنكه در سفر اول فرمانروايان، به سليمان عليه السالم افترا ميبندد كه

و به سليمان "او دست از بندگي خدا برداشته و به پرستش بتها پرداخت، ميگويد:   

اس نداشتي، ملك و مملكت را از دست گفت: به خاطر آنكه پيمان مرا رعايت نكردي و دستورات مرا پ
 تو

 (1) " .گرفته و آن را جزء جزء ميگردانم

 دوران تجزيه و كشمكش داخلي

الف هاي داخلي اسرائيليان تا آنجا پيش رفت كه از نيروهاي بت پرست باقياخت  

 .مانده پيرامون خود و نيز از فراعنه و آشوريان و بابليان عليه يكديگر ياري گرفتند

 يهوديان پس از درگذشت حضرت سليمان عليه السالم در شكيم (نابلس) گرد آمده و

كردند. او از دشمنان حضرت سليمان در زمان بيعت "يربعام بن نباط  "بيشتر آنان با   

 حياتش بود و از دست آن حضرت به سوي فرعون مصر گريخته بود. و پس از وفات

 سليمان دوباره بازگشت و مورد استقبال يهوديان قرار گرفت و در ساحل غربي رود

 اردن دولتي به نام اسرائيل تأسيس كرد و پايتخت آن را شكيم يا سامره قرار داد. و

پسر حضرت سليمان بيعت نموده و پايتخت خود "رحبعام  "تعداد اندكي از آنان با   



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 101   

 .را قدس قرار دادند و اين دولت به نام يهودا معروف گرديد

ر قرآن با جملهاما آصف بن برخيا وصي حضرت سليمان كه خداوند او را د  

(نزد او دانشي از كتاب بود) وصف نموده، از بني اسرائيل جز "عنده علم من الكتاب  "  

 .تكذيب، بهره اي نبرد

 تورات بيان ميكند كه كفر و بت پرستي امري آشكار در ميان پيروان يربعام بوده

 :و ميگويد

82ص:   

13 - 1: 11سفر اول (فرمانروايان) فصل  .1 -1 . 

قرار داد و در كنار آنها  "دان  "او دو گوساله از طال ساخته يكي را در قدس و ديگري را در  "
 حيواناتي را

روانه  قرباني كرد و به مردم گفت: اين ها خدايان شما هستند كه از مصر شما را به سوي (شكيم)
 ساختند،

 بنابراين در پيشگاه آنها قرباني كنيد و به طرف اورشليم نرويد. پس مردم خواسته او را پذيرفتند
" (1) 

 در كنار پرستش گوساله، يربعام آنان را به پرستش خداياني ديگر، از جمله

خداي "مكلوم  "خداي مو آبي ها و  "كموش  "خداي صيدونيها و  "عشتروت  "  

 (2) .عموني ها، فرمان داد

 بعد از سه سال كشور يهودا به همين سرنوشت گرفتار شد و مردم به بت پرستي
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 (3) .روي آوردند

ق. م به منظور 926فرعون مصر فرصت را غنيمت شمرد و در سال  "شيشق  "  

 پشتيباني از يربعام و پايان دادن به دولت پسر حضرت سليمان و طرفداران وي،

و خزانه هاي خانه خدا و كاخ فرمانروا و حتي سپرهاي زريني را "طي هجومي قدس را اشغال نمود   

 (4) " كه حضرت سليمان عليه السالم ساخته بود با خود به غارت برد

 ظاهرا شرايط عمومي جامعه، فرعون مصر را براي تداوم سلطه خود يا سلطه

 هم پيمانش يربعام ياري نكرد بنابراين پس از عقب نشيني او، اين كشور كوچك

دكي از موجوديت خود را بازيافت ولي نبردها با يربعام همچنان ادامه يافتان . 

نيز از ضعف دو دولت موجود در منطقه استفاده نموده و با "آرامي ها  "چنان كه   

 هجوم به كشور يهودا پس از به اسارت درآوردن سرانشان، آنان را به سوي پايتخت

83ص:   

33 - 26: 12سفر (فرمانروايان) فصل  .1 -1 . 

: 13و فصل  15 - 13: 11و سفر دوم فرمانروايان فصل  31: 12سفر اخبار فرمانروايان فصل  .2 -2
9. 

12و فصل  17 - 13: 11و سفر دوم فصل  24 - 21: 14سفر اول اخبار فرمانروايان فصل  .3 -3 . 

26 - 25: 14اخبار فرمانروايان فصل  سفر .4 -4 . 

 خود دمشق آورده و براي آنها جزيه و ماليات مقرر داشتند. اين ماجرا در زمان

 (1) .فرمانروايي آرامي ها يعني ابن هدد (سال 879 - 843 ق. م) اتفاق افتاد
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ق. م بر 853 - 874در سالهاي  "آخاب بن عومري  "سپس در زمان پادشاهي   

 .كشور يربعام جزيه مقرر نموده و آن را تحت الحمايه خود قرار دادند

 همچنين تورات، نبرد فلسطينيها با عرب هائي را يادآور ميشود كه در اطراف

زندگي ميكردند. آنان "يهورام  "از كشور يهودا در زمان فرمانروائي  "كوشسيين  "  

 قدس را اشغال نموده و بر اموال موجود در قصر فرمانروا استيالء يافته و زنان و

 (2) .فرزندان وي را به اسارت درآوردند

در بيت المقدس به نبرد پرداخته و سران "آرامي ها  "تورات ميگويد كه لشكر   

ينه ها را برگرفته و به حزائيل پادشاه آرامي ها تقديمآنجا را هالك كردند و تمام گنج  

 (3) .نمودند

ي اسرائيل بر كشور يهودا يورش برد و حصار شهر رافرمانروا "يوآش  "همچنين   

 ويران ساخت و تمام زر و سيم و ظروف موجود در خانه خدا و نيز خزانه هاي

 (4) .سلطان را به يغما برد

 اين كشمكش و تسلط كشورهاي مجاور بر يهوديان تا زمان اشغالگري آشوريان،

 !ادامه داشت

84ص:   

13 - 3: 13سفر دوم فرمانروايان فصل  .1 -1 . 

17 - 16:. 21سفر دوم فرمانروايان فصل  .2 -2 . 
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18 - 17 - 12و فصل  3: 24سفر دوم فرمانروايان: فصل  .3 -3 . 

24 - 21: 25و فصل  14 - 11: 14سفر دوم فرمانروايان فصل  .4 -4 . 

 دوره استيالي آشوريان

 سلطه آشوري ها بر يهود، با هجوم شلمنصر سوم فرمانرواي آشوريان در سالهاي

ق. م به كشور آرامي ها و قلمرو اسرائيل آغاز گرديد. بگونه اي كه 824ق. م تا  859  

 تمام منطقه، تحت فرمان او و فرمانروايان آشوري پس از او در آمد. به نظر ميرسد

 كه در آن زمان كشور يهودا، بر خالف كشور اسرائيل هوادار آشوريان بود. زيرا به

تغلث فالسر "از فرمانرواي آشور  "آحاز بن يوثام  "گفته تورات فرمانرواي يهودا   " 

كشور اسرائيل و آرامي ها بزند. او اين خواست كه دست به حمله اي عليه  

ق. م دست به حمله زد. و جانشين او 732درخواست را پذيرفت و در سال   

 شلمنصر پنجم نيز كار او را دنبال كرد، اما هنگام محاصره شكيم (نابلس) يعني

اشغال نابلس را به پايان "سرجون دوم  "پايتخت اسرائيل، درگذشت و جانشين وي   

آن تسلط يافت. آشوريان در حمله بر اسرائيل اخراج يهوديان از آن مكان رابرد و بر   

تمامي آنان را اسير و به سرزمين خود بازگرداند و آشوريان "تغلث فالسر  "مطرح و   

 (1) .را جايگزين آنها نمود

به تكميل آن نقشه پرداخت و بسياري از بني اسرائيل از "سلطان فقح  "پس از او   

 (2) .جمله افراد شاخه " منسي " را به اسارت گرفت
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 سرجون دوم، نزديك به سي هزار تن از يهوديان را به سوي حران و كرانه خابور و

 (3) .ميديا كوچ داد، و آرامي ها را جايگزين آنان نمود

 در دوران فرمانروائي حزقيا كه ظاهرا ميكوشيد با مصري ها ارتباط برقرار كند،

85ص:   

29: 15سفر دوم اخبار فرمانروايان، فصل  .1 -1 . 

29: 5سفر اخبار روزها، فصل  .2 -2 . 

18و  6و  5: 17سفر دوم فرمانروايان، فصل  .3 -3 . 

فرمانرواي آشور از اين "سنحاريب  "كشور يهودا از سلطه آشوريها خارج گرديد. اما   

ق. م براي تسلط بر كشور يهودا، دست به 701حدود سال  ماجرا به خشم آمد و در  

تمام "حزقيا  "حمله زد و قدس را به تصرف خود درآورد و بر منطقه مسلط شد. و   

 (1) " .نقره هاي موجود در خانه خدا و خزانه هاي قصر فرمانروا را به وي تسليم كرد

 .اين آخرين هجوم آشوريان براي سيطره بر يهودا بود

دون، و آشور بانيبالتورات فعلي عالوه بر پادشاهان قبلي آشور، از اسرح  

 آخرين فرمانرواي آنها ياد كرده و ميگويد: اين دو، اقوامي را از آشور كوچانده و در

 (2) .سامره (نابلس) اسكان دادند

 دوران استيالي بابليان

ق. م بدست مادها و بابلي ها (كلدانيها) 612نينوا، پايتخت آشوريان، در سال   
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 سقوط كرد و سرزمين آنها توسط اين دو نيروي جديد تقسيم شد. عراق و منطقه

 شام و فلسطين نصيب بابليان شد. بخت النصر مشهورترين فرمانرواي آنان، براي

ق. م و 597سيطره بر سرزمين شام و فلسطين دو بار، به آنها حمله كرد ابتدا در سال   

ق. م 586سپس به سال  . 

 او در نخستين هجوم، قدس را محاصره و فتح كرده و خزانه هاي قصر فرمانروا را

و مدافعان او "يهوياكين  "از آن خود نمود، و شمار زيادي از يهوديان از جمله سلطان   

اسارت درآورد، وصدقيا عموي يهوياكين را بر باقيمانده يهوديان گماشت و را به  

 (3) .اسيران را در منطقه نيبور نزديك رود خابور در بابل اسكان داد

86ص:   

15 - 13: 18سفر اخبار فرمانروايان، فصل  .1 -1 . 

10: 4سفر عزرا، فصل  .2 -2 . 

6 - 1: 24سفر دوم اخبار فرمانروايان، فصل  .3 -3 . 

قهعلت حمله دوم، كشمكش ميان بخت النصر و فرعون مصر براي نفوذ در منط  

 فلسطين بود، فرعون فرمانروايان شام و فلسطين و از جمله صدقيا فرمانرواي قدس

 را بر هم پيماني با خود و عليه بابليان تشويق كرد. آنان نيز پذيرفتند. او حمله خود را

 به منطقه آغاز كرد، اما بخت النصر به سرعت دست به هجومي ديگر زد كه منجر به

منطقه گرديد. لشكر بابليان وارد قدس شدند و معبدشكست مصريان و تصرف تمام   
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 سليمان را به آتش كشيده و ويران كردند و خزانه هاي آن را به غارت بردند. خانه

هزار تن از يهوديان را به اسارت گرفتند 50بزرگان يهود را نيز چنين كرده و قريب به   

 و فرزندان صدقيا را پيش روي او سر بريده و چشمهايش را از حدقه بيرون آوردند و

 (1) .سپس همراه با اسيران بردند، و بدين گونه كشور يهودا را منقرض ساختند

 دوران استيالي ايرانيان

ق. م سرزمين بابل را اشغال و حكومت 539كوروش فرمانرواي ايران، در سال   

را نيز فتح نمود و بهآن را سرنگون كرد و با حمله به منطقه شام و فلسطين آنجا   

 اسراي بخت النصر و يهودياني كه در بابل بسر ميبردند اجازه بازگشت به قدس و

را "زر بابل  "بازسازي معبد را صادر كرد و گنجهاي معبد را به آنان بازگرداند و   

 (2) .بعنوان فرمانرواي آنان برگزيد

 حاكم يهودي منصوب كوروش، بازسازي معبد سليمان را آغاز نمود، اما اقوام

 مجاور از اين كار، به هراس افتاده و به كمبوجيه جانشين كوروش شكايت كردند،

داراي اول "از ادامه ساخت معبد جلوگيري شود، اما مجددا  وي دستور داد  "، 

87ص:   

و سفر  21 - 11: 36و سفر دوم اخبار، فصل  25و  20 - 17: 24سفر دوم فرمانروايان، فصل  .1 -1
4 - 1: 39ارميا، فصل  . 

11 - 7: 1و باب  7 - 3: 6كتاب عزرا، باب  .2 -2 . 
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 (1) .اجازه تكميل بنا را صادر كرد و ساختمان معبد در سال 515 ق. م به اتمام رسيد

ق. م ادامه يافت. در اين 331ق. م تا  539سلطه ايراني ها بر يهوديان از سال   

 مدت، كوروش، كمبوجيه، داريوش اول (دارا)، خشايارشا، و اردشير (كه معاصر

 عزير پيامبر عليه السالم بود) و سپس داريوش دوم و اردشير دوم و سوم قدرت را بدست

 .گرفتند

يداريوش سوم آخرين فرمانرواي ايراني بود كه بدست اسكندر مقدوني از پا  

 .درآمد. در تورات فعلي پيرامون بسياري از اين فرمانروايان سخن گفته شده است

 دوران استيالي يوناني ها

 اسكندر مقدوني به مصر و منطقه شام و فلسطين لشكركشي كرد و آن مناطق را

 فتح نمود. او هواداران ايراني و قدرتهاي محلي را كه رو در روي وي ايستاده بودند

 .در هم شكست و وارد قدس گرديد و آنجا را كه كامال تحت فرمان خود درآورد

شمال عراق رخ داد، "اربيل  "سپس بسوي ايران رفت و در جنگي كه در   

 داريوش سوم و لشكر او را نابود كرد و ايران را فتح نمود. بدين وسيله يهوديان از

ق. م تحت سيطره يوناني ها درآمدند 331سال  . 

مرگ اسكندر، بين فرماندهان ارتش، بر سر امپراطوري بزرگ او كشمكش پس از  

 و اختالف شد. پس از اين اختالف كه بيست سال به طول انجاميد، بطالسه

 (منسوب به بطلميوس) در مصر، بر بيشتر بخش هاي آن، استيال يافتند و سلوكي ها
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شدند. سرانجام(منسوب به سلوكوس) در سوريه بر بخش هائي ديگر از آن مسلط   

ق. م تحت سيطره بطلميوسيان قرار گرفت. سپس انتيوكوس، 312قدس در سال   

88ص:   

15 - 1: 6كتاب عزرا، باب  .1 -1 . 

ق. م قدس را از تصرف آنان خارج كرد اما بار ديگر 198سلوكي سوم، در سال   

ق. م در آنجا ماندند 64بطالسه بر قدس غلبه كرده و تا فتح روم، يعني سال  . 

و دوم... تا آخر ياد كرده تورات فعلي شش تن از بطالسه را به نام بطلميوس اول  

 و ميگويد: بطلميوس اول روز شنبه داخل اورشليم شد و شماري از يهوديان را

 (1) .دستگير و به مصر روانه كرد

اول و دوم... تا آخر را ياد "انتيوكوس  "همچنين پنج تن از سلوكيها به نام هاي   

ق. م، به قدس لشكركشي 163ق. م تا  175نموده و ميگويد: چهارمين آنها به سال   

 كرد و تمام اشياء گرانبهاي معبد را به غارت برد و پس از دو سال ضربه بزرگي به

اشت به يغما برد و خانه ها و ديوارهاي آن را ويران ساختقدس وارد كرد و آنچه د  

 و زنان و كودكان را به اسارت درآورد و مجسمه خداي خود زفس (زئوس) را در

 معبد نصب و يهوديان را به پرستش آن فرمان داد، كه عده بسياري پذيرفتند. اين در

رخي از آنان بهق. م، ب 168حالي بود كه در اثر جنبش يهوديان مكابي، در سال   
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 (2) .مخفيگاه ها و غارها پناه برده بودند

جنگ گروهها و اين جنبش، كه يهوديان به آن افتخار ميكنند، شباهت زيادي به  

 دسته هايي دارد كه يهوديان معتقد، عليه يونانيان بت پرست برپا كردند و در دوران

 مختلف پيروزي هاي محدودي بدست آوردند، جنبش مذكور تا سلطه روميان

 .همچنان ادامه يافت

89ص:   

5: 11كتاب دانيال، باب  .1 -1 . 

53 - 41: 1كتاب مكابيان، باب  .2 -2 . 

 دوره استيالي روميان

ق. م با اشغال سوريه، آن را به 64در سال  بومبي، فرمانرواي روم ابتدا  

 امپراطوري روم ملحق نمود و در سال دوم، قدس را تصرف كرد و آن را تابع

 .فرمانرواي رومي سوريه قرار داد

اگوست هيروديس "ق. م قيصر روم،  39در انجيل متي آمده است: در سال   

مان را به شكل وسيع و زيبارا فرمانرواي يهوديان قرار داد و بناي معبد سلي "ادومي   

 (1) .بازسازي كرد و در سال 4 ق. م درگذشت

م، فرمانروائي 39ل ق. م تا سا 4از سال  "هيروديس دوم  "به گفته انجيل، پسر او   

 كرد و حضرت مسيح عليه السالم در زمان او ديده به جهان گشود و او بود كه يحيي بن
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 زكريا (عليهما السالم) را به قتل رساند و سر او را بر طبقي زرين، براي سالومه يكي از افراد

 (2) .بد كاره بني اسرائيل هديه فرستاد

 انجيل ها و تاريخ نويسان، آشفتگي ها و آشوب هايي كه در عهد نرون به سالهاي

 م در قدس و فلسطين به وقوع پيوسته و ماجراهايي كه ميان يهوديان و 68 - 54

قيصر روم، در "فسبسيان  "رومي ها و ميان خود يهوديها اتفاق افتاده را بيان ميكنند.   

را به عنوان فرمانرواي منطقه منصوب كرد. او به "تيطس  "م فرزند خود  70سال   

 قدس يورش برد، يهوديان در آنجا تحصن كردند تا آنكه آذوقه شان تمام شد و

خراب كرد و آن را به اشغال خود درآورد و باضعيف گرديدند، تيتوس ديوار شهر را   

 كشتن هزاران يهودي، خانه هاي آنها را ويران و معبد را درهم كوبيده و آن را به آتش

 كشيد و بگونه اي آن را از بين برد كه مردم حتي جاي آن را نيافتند. او باقيمانده مردم

 .را به روم فرستاد

90ص:   

2انجيل متي، ص  .1 -1 . 

28 - 16/  6انجيل مرقس:  .2 -2 . 

 در اين حمله شمار كشته هاي يهوديان :(1)مسعودي تاريخ نگار معروف ميگويد 

 و مسيحيان به سه هزار هزار يعني سه ميليون تن رسيد كه ظاهرا در اين رقم مبالغه

 .وجود دارد
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 پس از اين حوادث، روميان با يهودي ها شدت عمل بيشتري نشان دادند و اوج

اساس اعتقاد به آن، زماني بود كه كنستانتين و قيصرهاي پس از وي، آئين خود را بر  

 مسيحيت بنا نهاده و يهوديان را مورد آزار و اذيت قرار دادند و از همين رو يهوديان،

م يعني دوران ظهور پيامبر 620جنگ كسري با روميان و شكست روم را در سال   

 اسالم صلي اهللا عليه و آله، مژده دادند و يهوديان حجاز خوشحال شده و براي مسلمانان آرزوي

 :پيروزي كردند، پس خداوند آيه اي بر پيامبر نازل كرد كه ميفرمايد

 الف، الم، ميم، روميان مغلوب شدند در نزديكترين سرزمين (به حجاز) و آنان پس از مغلوب "

شدنشان به زودي غالب ميگردند، در چند سال آينده. فرجام كار در گذشته و آينده از آن خداست و 
 آن روز

 (2) " ايمان آورندگان شاد ميگردند. خدا هر كسي را بخواهد ياري ميكند و اوست غالب و مهربان

زيادي از اسرايبه گفته مورخان، پس از پيروزي ايرانيان، يهودي ها، شمار   

هزار نفر ميشدند از ايرانيان، خريداري كرده و آنها را 90مسيحي رومي را كه بالغ بر   

 !سر بريدند

 پس از چند سال كه هراكليوس بر ايرانيان پيروز شد، يهوديان را مجازات و

 باقيمانده آنها را از قدس اخراج و اين شهر را بر يهوديان ممنوع الورود كرد. به همين

بن خطاب شرط كردند كه هيچ يهودي در قدس اقامت نكند لت روميان با عمرع . 

 .(3)عمر پذيرفت و آن را در عهد نامه صلح نوشت 
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91ص:   

110التنبيه واإلشراف ص  .1 -1 . 

5 - 1روم:  .2 -2 . 

105/  3تاريخ طبري:  .3 -3 . 

هجري اتفاق افتاد و قدس و فلسطين از 17م يعني سال  638اين واقعه در سال   

1925ه ق  1343آن پس جزء دولت اسالمي محسوب شد و اين وضعيت تا سال   

 .م، يعني وقتي كه حكومت عثماني به دست غربي ها سقوط كرد، ادامه داشت

* * 

 اين نگاه گذرا به تاريخ يهود، امور متعددي را براي ما روشن ميكند از جمله

شما دو بار در زمين فساد "تفسير آيات سوره اسراء پيرامون يهوديان كه فرمود   

ز بعثت پيامبر صلي اهللا عليه و آله و ديگري مربوط بهيكي از اين دو فساد مربوط به پيش ا "ميكنيد   

 پس از آن است و اين تنها تقسيم بندي مناسب، درباره تبهكاري هاي فراوان يهود

 .است كه سراسر تاريخ آنان را پوشانده است

بندگاني از خود را كه پر صالبت "مراد از اين جمله خداوند كه ميفرمايد:   

 مسلمانان هستند، چرا كه خداوند در (1) " هستند عليه شما (يهوديان) برانگيزيم

 صدر اسالم مسلمانان را بر آنان مسلط ساخت. بگونه اي كه درون خانه هاي آنها به

ويشان پرداخته و سرانجام وارد مسجد االقصي شدندجستج . 
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 اما وقتي مسلمانان از اسالم فاصله گرفتند، خداوند قدرت يهود را به آنها

 بازگرداند و آنان را به وسيله اموال و فرزندان ياري رساند و طرفداران آنها را بيش از

 .ما قرار داد

ي عليه السالم و حركت ظهور آناما بار ديگر در نهضت زمينه ساز حكومت حضرت مهد  

 بزرگوار، خداوند، مسلمانان را بر آنها مسلط خواهد ساخت. ما در تاريخ، غير از

 مسلمانان قومي را نمييابيم كه خداوند، ابتدا آنها را بر يهود چيره ساخته، سپس

 .يهود را بر آنها مسلط كرده باشد

92ص:   

5اسراء /  .1 -1 . 

 اما برتري جوئي يهوديان، بر ملتها كه در روايت از آن خبر داده شده، تنها يك بار

 .اتفاق ميافتد نه دو بار، كه آن هم همزمان با دومين فتنه گري يهود و يا نتيجه آن است

ود بجز دوره پس از جنگ جهاني دوماين برتري طلبي را در هيچ دوره اي از تاريخ يه  

 .نميتوان ديد

 پس امروز، به حكم صريح قرآن، يهوديان در مرحله دوم تبهكاري و برتري

 جوئي بزرگ خود هستند. و ما در آغاز سلطه الهي خويش بر يهود و رسوا شدن

 چهره كريه آنان قرار داريم. تا زماني كه خداوند، فتح و پيروزي را به ما عنايت
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 نموده و قبل از ظهور حضرت و يا همراه آن حضرت، همچون نياكان خود، وارد

 .مسجد اقصي شويم و برتري جوئي آنها را در جهان درهم كوبيده و ريشه كن سازيم

اميد است خداوند بر شما رحم كند و اگر بازگرديد باز "اما اين سخن خداوند كه فرمود:   

 داللت دارد كه پس از نابودي (1) " .ميگرديم و ما جهنم را براي كافران زندان قرار داديم

 اسرائيل بسياري از يهوديان باقي ميمانند و حضرت، كساني را كه اسالم نميĤورند

مين هاي عربي اخراج ميكند و طبق روايات، آنها دوباره دست به تبهكارياز سرز  

 ميزنند كه منجر به حركت دجال يك چشم ميشود. اين بار حضرت مهدي عليه السالم و

 مسلمانان به زندگي بسياري از آنان خاتمه ميدهند و خداوند دوزخ را براي آنان

با بازداشت آنان، از تبهكاريشانحصار قرار ميدهد و مسلمانان نيز در اين دنيا   

 .جلوگيري ميكنند

* * 

93ص:   

8اسراء /  .1 -1 . 

94ص:   

 نقش عرب ها در دوران ظهور

 اشاره

 روايات بسياري در مورد اوضاع و احوال عرب ها و حاكمانشان در زمان ظهور و
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 نهضت قبل از ظهور حضرت مهدي عليه السالم به دست ما رسيده است كه در اينجا

 :فهرستوار به اين روايتها اشاره ميكنيم

 احاديثي كه از تشكيل حكومتي در يمن خبر ميدهند كه زمينه ساز ظهور آن - 1

 حضرت ميگردد. در احاديث از اين حركت ستايش شده، و ما بطور جداگانه آنها را

بررسي قرار خواهيم دادمورد  . 

 روايات جنبش مصريان است كه از اين روايات، تأييد جنبش مذكور استفاده - 2

 ميشود، بويژه رواياتي كه ميگويند برخي از ياران حضرت و معاونان برگزيده

 ايشان از كشور مصرند و نيز رواياتي كه مصر را بعنوان منبر و سخنگاه حضرت

 مهدي عليه السالم يعني مركز نشر انديشه و تبليغات جهان اسالم معرفي ميكند، اين روايات

 .ميگويند كه حضرت وارد مصر شده و بر فراز منبر سخنراني ميكند

 از همين رو، ممكن است جنبش مصريان در شمار حركتهاي زمينه ساز ظهور

گانه خواهد آمدحضرت و بخشي از نهضت ظهور به حساب آيد. توضيح آن جدا . 

است "نيكان و بزرگان اهل شام  "و  "گروههاي اهل عراق  "روايات مربوط به  - 3  

 .كه در بخش ياران حضرت مهدي عليه السالم به آن خواهيم پرداخت

95ص:   

 روايات مربوط به غربي هاست كه از نقش نيروهاي نظامي غرب در مصر، - 4

خن ميگويد. اين روايات با روايت هايسوريه، اردن و عراق در مقاطع مختلف س  
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 مربوط به حركت فاطميون مخلوط شده است و از اين احاديث، نكوهش نيروهاي

 .مذكور استفاده ميشود

 همچنين در منابع شيعه و سني رواياتي در نكوهش فرمانروايان عرب به شكل

 بدست ما رسيده (1)كلي آمده است، از جمله اين روايت كه به صورت مستفيض 

 :است

 " .واي بر عرب ها و يا واي بر طاغيان عرب ها از شري كه به زودي گريبان گير آنان خواهد شد "

 :و از امير مؤمنان عليه السالم روايت شده است كه فرمود

با او با كتابي نوين بيعت ميكنند، در  (2)به خدا سوگند گويا ميبينم كه مردم بين ركن و مقام  "
 حالي كه

 اين امر بر عرب گران است، واي بر سركشان عرب از شري كه به زودي دامنگير آنان خواهد شد
 و در (3) "

واي بر عرب ها از شري كه به زودي دچار آن "كتاب مستدرك حاكم چنين آمده است:   

 (4) " .ميشوند

 مراد از كتاب نوين، قرآن است كه متروك ميشود و حضرت دوباره حياتي نو به

 :آن ميبخشد. از امام صادق عليه السالم نيز نقل شده كه فرمود

 چون قائم قيام نمايد، مردم را از نو به اسالم دعوت كند و آنان را به امري كه متروك مانده و عموم "

96ص:   
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به معصوم عليه السالم روايت مستفيض روايتي است كه سلسله اسناد راويان آن تا رسيدن  .1 -1
 .بيش از سه گروه باشند

منظور از ركن يكي از چهار زاويه خانه خدا و منظور از مقام، مقام ابراهيم در مسجد الحرام  .2 -2
 است. مترجم

11/  52بحار:  .3 -3 . 

239/  4مستدرك حاكم:  .4 -4 . 

مردم از آن جدا شده و به گمراهي رفته اند رهنما شود. او را مهدي ناميده اند زيرا مردم را به سوي 
 امري گم

 (1) " .شده هدايت كند و قائم ناميده اند، چرا كه قيام به حق نمايد

 دليل سختي و دشواري اسالم بر حاكمان و بسياري از مردم آن است كه آنها

 فاصله زيادي از حقيقت اسالم پيدا ميكنند و بازگشت به قرآن و اسالم راستين و

و شايدبيعت با حضرت مهدي عليه السالم و عمل به احكام اسالم براي آنان دشوار است.   

 منظور از كتاب جديد، همين قرآن، به ترتيب جديد سوره ها و آياتش باشد. در

 روايت آمده است كه نسخه قرآن ياد شده، همراه با ميراث باز مانده از پيامبر صلي اهللا عليه و آله و

ي اهللا ساير انبياء عليهم السالم نزد حضرت مهدي عليه السالم محفوظ است كه به امالء رسول اهللا صل
 عليه و آله و خط

 علي عليه السالم است و هيچ اختالفي با قرآني كه در دسترس ماست ندارد، حتي يك

 حرف. فقط در ترتيب سوره ها و آيات متفاوت است و جديد بودن قرآن با توجه به

 اين دو معني (يعني يا ترتيب سوره ها و آيات و يا اجراي دستورات فراموش شده
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 .قرآن) صحيح است

 :از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

 واي بر گردنكشان عرب از شري كه نزديك است. گفتم فدايت شوم: چه تعدادي از ميان عرب ها با "

حضرت قائم خواهند بود؟ فرمود: تعدادي اندك، گفتم: به خدا سوگند از ميان عرب ها كساني كه از 
 قيام قائم

توصيف ميكنند، بسيارند، فرمود: البته مردم بايد امتحان شوند و از يكديگر جدا و غربال گردند و 
 بسياري

 (2) " .از غربال امتحان ميگذرند

 رواياتي بيانگر اختالف عرب ها در زمان ظهور است كه منجر به نبرد ميان - 5

 :برخي از آنان ميشود. از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود

97ص:   

364ارشاد مفيد ص  .1 -1 . 

214/  52بحار:  .2 -2 . 

سي شديد و فتنه و بالئي عظيم بر مردم فرا رسد و قبل از آن قائم قيام نكند مگر در حالي كه تر "
 گرفتار

طاعون شوند، آنگاه شمشير برنده ميان عرب ها حاكم گردد و اختالف ميان مردم و پراكندگي در دين 
 و
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دگرگوني در حال آنان بوجود آيد به گونه اي كه مردم با مشاهده درنده خوئي برخي نسبت به برخي 
 ديگر،

 (1) " .صبح و شام آرزوي مرگ كنند

 روايت هاي ديگري از اين دست وجود دارد كه جملگي بيانگر آن است كه

د فاصله ميگيرند و هر صاحب انديشه اي، ديگرانعرب ها از عقايد و ارزشهاي خو  

فرا ميخواند. و اين به نوعي هرج و مرج فكري در ميان را به تبعيت از انديشه خود  

 .مردم منتهي ميگردد

 همچنين رواياتي بيانگر آنند كه همه عرب ها بجز انقالبيون يمن و حركت هاي

 اسالمي زمينه ساز ظهور، با عجم يعني ايرانيان، يا با فرماندهان آنها اختالف پيدا

 .ميكنند و اين اختالف تا ظهور حضرت مهدي عليه السالم ادامه مييابد

 دسته اي ديگر از احاديث، بيانگر نبرد حضرت مهدي عليه السالم با عرب هاست، در

ي رژيم حجاز، بعد از آزاد سازياين روايات جنگ حضرت با اندك باقيمانده ها  

 مكه و مدينه و چه بسا هنگام آزاد سازي آن صورت ميگيرد. سپس نبردهاي متعدد

 آن حضرت با سفياني در عراق و جنگ بزرگ امام عليه السالم با سفياني در فلسطين به وقوع

 .ميپيوندد

 در برخي از روايات آمده كه آن حضرت با شورشيان مخالف خود در عراق

 .مبارزه ميكند و خون هفتاد قبيله را مباح ميشمارد
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 :از امام صادق عليه السالم روايت شده

 (2) " .وقتي قائم ظهور كند، ميان او و عرب ها و قريش چيزي جز شمشير (حاكم) نخواهد بود "

98ص:   

231/  52بحار:  .1 -1 . 

355/  52بحار:  .2 -2 . 

 از جمله روايات مربوط به اين موضوع احاديث فرو رفتن زمين و زمين لرزه در

ز يا در شرقجزيره العرب، شام، بغداد، بابل و بصره و پديدار شدن آتش در حجا  

 حجاز است كه سه يا هفت روز ادامه مييابد. مجموعه اين حوادث از نشانه هاي

 .ظهور حضرت به حساب ميĤيند

* * 

99ص:   

100ص:   

 سرزمين شام و جنبش سفياني

 شام و سرزمين آن، در منابع تاريخ اسالم و حديث شامل سوريه و لبنان فعلي

 است. به لبنان، بيابان شام و جبل لبنان نيز ميگويند. همچنين شام، كشور اردن و

 چه بسا فلسطين را نيز دربرگيرد. هر چند به تمام اين مناطق، سرزمين هاي شام و

 فلسطين گفته ميشود. اما شام، در عين حال به دمشق پايتخت سرزمين شام نيز
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 .گفته ميشود

و حوادث و شخصيت هاي آن در عصر ظهور روايات مربوط به سرزمين شام  

 فراوان است و محور اساسي اين روايات جنبش سفياني است كه بر سرزمين شام

 مسلط ميشود و آن را بطور يكپارچه تحت فرمان خود درميĤورد، لشكر سفياني،

 نزديك ظهور حضرت مهدي عليه السالم و در زمان ظهور، نقش مؤثري دارد، زيرا سفياني

 (1)پس از تصفيه دشمنان خود در شام، دست به نبرد بزرگي با ترك ها در قرقيسيا 

زند و سپس وارد عراق ميگردد. سفياني در حوادث حجاز نيز نقش داشته ومي  

 ميكوشد به منظور از بين بردن قيام حضرت مهدي عليه السالم نيروهاي خود را به ياري

 فرمانرواي حجاز گسيل دارد، تا اينكه معجزه موعود يعني فرو رفتن لشكر سفياني

101ص:   

 .قرقيسيا منطقه اي بين مرزهاي سوريه، تركيه و عراق و معروف به خابور است .1 -1

 .در زمين، نزديك مدينه و در مسير مكه به وقوع ميپيوندد

 بزرگترين جنگ سفياني، نبرد فتح فلسطين با حضرت مهدي عليه السالم است كه در اين

 نبرد يهوديان و روميان، سفياني را پشتيباني ميكنند. اين نبرد با شكست و كشته

دس شريف ميگرددشدن سفياني به پايان ميرسد و حضرت با فتح فلسطين وارد ق . 

 :ما اين حوادث را با شرحي اندك بيان ميكنيم
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 حوادث شام پيش از خروج سفياني

 ارائه تصويري از حوادث جنبش سفياني از آغاز تا پايان و شكست او در نبرد

 آزادي قدس از احاديث، كار نسبتا آساني است ولي در مقابل، شفاف كردن

 حوادث قبل از سفياني، كار دشواري است، زيرا احاديث مربوط به آن، غالبا به

 اختصار بيان شده و روايات در بيان ترتيب حوادث پس و پيش است. اما نتيجه همه

 :آنها را ميتوان چنين بيان كرد

 پديد آمدن فتنه اي براي همه مسلمانان و استيالي روم و ترك (يعني غربيها و - 1

بر آنانروسها)  . 

 بوجود آمدن فتنه خاصي در سرزمين شام كه باعث اختالف، ضعف و - 2

 .تنگناهاي اقتصادي ميگردد

 .كشمكش و درگيري بين دو گروه اصلي قدرتمند در شام - 3

 .زلزله دمشق و ويراني سمت غربي مسجد شهر و بعضي از گوشه هاي آن - 4

(أبقع، اصهب و سفياني) و درگيري سه نفر از سران، بر سر قدرت در شام - 5  

 چيره شدن سفياني بر آن دو و استيالي وي بر سوريه و اردن و يكپارچه شدن منطقه

 .تحت فرمان او

 .ورود نيروهاي بيگانه به سرزمين شام - 5

102ص:   
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 اما ظهور مردي يماني كه در روايت ها وعده داده شده، همزمان با خروج

هيم گفت كه خروج مردي خراساني (رهبرايراني ها) نيز به همين سفياني يا نزديك به آن است، و خوا
 .ترتيب خواهد بود

 فتنه سرزمين شام

 روايات، فتنه ويژه اي را در سرزمين شام يادآوري ميكنند كه قبل از خروج

 سفياني اتفاق ميافتد. اين فتنه همان فتنه عمومي غربي و شرقي است كه

درباره اش سخن گفتيممسلمانان گرفتار آن ميشوند و قبال  . 

 :از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت شده است كه فرمود

 ديري نپايد كه به مردم شام، دينار و پيمانه اي نرسد، پرسيديم اين امر از طرف كيست؟ فرمود: از "

 جانب روميان. آنگاه اندكي سكوت كرد، سپس فرمود: در آخر الزمان خليفه اي آيد كه به مردم اموال
 بسيار

 (1) " كمي دهد كه به حساب نيايد

 .باعث اين فشار اقتصادي، مالي و غذائي، روميان يعني همان غربي ها هستند

 از جابر جعفي نقل شده است كه از امام باقر عليه السالم درباره اين گفته خداي سبحان

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس "سؤال شد كه فرموده است   

 براستي ما شما را با چيزهايي همچون ترس، گرسنگي و كاهش مال،) (2) " والثمرات وبشر الصابرين

ضرت فرمودجان و ميوه ها مورد آزمايش قرار ميدهيم. صبر پيشگان را بشارت ده). ح : 
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 گرسنگي بر دو گونه است: عام و خاص. گرسنگي خاص در كوفه است كه خداوند آن را ويژه دشمنان

آل محمد گرداند و آنان را هالك سازد. اما گرسنگي عام در شام خواهد بود و آن گرسنگي و ترسي 
 است كه

حشت و اضطراب، بعد از قيام تا آن زمان هرگز بدان گرفتار نشده اند، گرسنگي، قبل از قيام قائم و و
 آن

103ص:   

92/  51بحار:  .1 -1 . 

155بقره /  .2 -2 . 

 (1) " .حضرت خواهد بود

 :از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود

 پيش از ظهور قائم، بطور حتم سالي فرا رسد كه مردم در آن دچار قحطي و ترس شديد از كشته "

شدن و كمبود اموال و ميوه ها گردند و اين مطلب در قرآن به روشني ديده ميشود، آنگاه اين آيه را 
 تالوت

ا با چيزهايي همچون ترس، گرسنگي، كاهش مال، جان و ميوه ها مورد براستي ما شما ر "فرمود: 
 آزمايش

 (2) " قرار ميدهيم و صبر پيشگان را بشارت ده

 پديدار شدن فشار اقتصادي در سال ظهور، با اين سخن كه اين وضع مدتي قبل

 از ظهور وجود داشته و سپس در سال ظهور شديدتر گشته و آنگاه ظهور به وقوع



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 126   

 .بپيوندد، منافاتي ندارد

اساس روايات، دوراني طوالني دارد و هر گاه تصور شود اما فتنه سرزمين شام بر  

 .(3) " كه رو به پايان است، استمرار مييابد. " مردم از آن، راه فرار ميجويند اما نمييابند

هر "خواهد شد و  طبق روايات اين فتنه داخل تمام خانه هاي مردم عرب و مسلمان  

 .(4) " گاه آن را از سوئي اصالح كنند از سوي ديگر گسيخته شود و يا از جانب ديگر آشوب برخيزد

مينامند، چنان كه قبال از "فتنه فلسطين  "اي از روايات نيز اين حوادث را  پاره  

 (5) .نسخه خطي ابن حماد برميĤمد

104ص:   

229/  52بحار:  .1 -1 . 

229/  52بحار:  .2 -2 . 

298/  52بحار:  .3 -3 . 

10و  9نسخه خطي ابن حماد ص  .4 -4 . 

63نسخه خطي ابن حماد ص  .5 -5 . 

 زمين لرزه اي در شهرهاي شام

 برخي روايات محل وقوع زلزله و حتي زمان آن را مشخص ميسازند و بيانگر

 .آنند كه اين حادثه، هنگام اختالف دو گروه بر سر قدرت اتفاق خواهد افتاد

ياد "تكان شديد، فرو رفتن و زلزله  "احاديث از اين حادثه با كلماتي همچون   

 :كرده اند. مانند روايتي كه از امير مؤمنان عليه السالم نقل شده كه فرمود



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 127   

انه اي از نشانه هاي الهي آشكار شود، پرسيدند: ايوقتي دو گروه نظامي در شام اختالف كنند، نش "  

 امير مؤمنان آن نشانه چيست؟ فرمود: زمين لرزه اي در شام كه صد هزار نفر در اثر آن هالك گردند و

 خداوند آن را رحمتي براي مؤمنان و عذابي براي كافران قرار دهد. در آن هنگام، نظاره گر سواراني با

زرد باشيد كه از مغرب زمين روي آورند تا وارد شام شوند. اين حوادث با اسب هاي سفيد و درفشهاي  

مصيبت بزرگ و مرگ سرخ همراه شود. پس بنگريد فرو رفتن روستائي از دمشق را كه به آن حرستا 
 .گويند

آنگاه فرزند جگرخوار (سفياني) از سرزمين خشكيده خروج كرده و بر منبر دمشق قرار گيرد، پس از 
 آن در

 (1) " .انتظار خروج مهدي عليه السالم باشيد

: اسبهاي ابلق غربي هاست كه گوشهاي آنها بريده شده و"اسبهاي سفيد  "منظور از   

ري آنهاستوسيله سوا . 

 و مقصود از پسر جگرخوار: يعني فرزند هند، زن ابو سفيان است، زيرا سفياني

همان منطقه حوران نزديك اذرعان "سرزمين خشكيده  "از فرزندان معاويه است. و   

 .(درعا) است كه در مرز سوريه و اردن قرار دارد

 كشمكش بر سر قدرت بين اصعب و ابقع

نقل شده كه فرمود از امام باقر عليه السالم : 

 در آن سال همه سرزمين هاي اسالمي كه در سمت غرب قرار دارند، دچار اختالف شديد شوند، "
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105ص:   

253/  52بحار:  .1 -1 . 

نخستين سرزميني كه ويران شود شام است. در آنجا سه گروه يعني طرفداران اصهب، ابقع، و سفياني، 
 با

 (1) " يكديگر اختالف كنند

 به نظر ميرسد كه فرمانده ابقع، در پايتخت قرار دارد. (ابقع كسي است كه

روايات داللت دارند كه قيام اصهب از پوست بدنش سياه و سفيد باشد) چون  

 خارج پايتخت يا مركز آغاز ميشود. هيچيك از اين دو فرمانده نميتوانند بر

 ديگري پيروزي قاطعي بدست آورند. سفياني از اين فرصت استفاده كرده و از

 .خارج پايتخت دست به يورش ميزند و هر دو نفر را تار و مار ميكند

علج "ان است زيرا برخي از روايات او را با صفت احتماال أصهب غير مسلم  " 

 .معرفي كرده اند. و اين تعبير معموال درباره سربازان كافر به كار ميرود

 از سوي ديگر مرواني، كه در منابع معتبري همچون كتاب غيبت نعماني از او ياد

 .شده، همان ابقع است و رقيب سفياني محسوب نميگردد

بقع و اصهب را نكوهش كرده اند چنين برميĤيد كه مواضعاما از رواياتي كه ا  

 .سياسي آنان مخالف اسالم و طرفدار دشمنان دين و كفارند

 بنابراين، معني اختالف و درگيري دو گروه نظامي در سرزمين شام كه در روايات
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 آمده، همان اختالف دو زمامدار بر سر زمامداري منطقه است. در روايتي كه قبال از

باقر عليه السالم نقل شد، حضرت به جابر جعفي فرمود امام : 

پيوسته بر جاي خود باش و بي حركت بمان تا عالمتهايي كه بر تو بيان ميكنم مشاهده كني:  "
 اختالف

بين خاندان فالني و نداي آسماني و صدائي كه از ناحيه دمشق بيايد كه مژده بخش ظهور است و فرو 
 رفتن

ن را جابيه نامند. و روي آوردن هواداران تركها براي ماندن در جزيره (موصل) و آبادي اي از شام كه آ
 مستقر

شدن سركشان روم در رمله. در آن سال در تمام سرزمين هاي اسالمي كه در ناحيه غرب واقع شده 
 اند،

106ص:   

212/  52بحار:  .1 -1 . 

اختالف بسيار شود، نخستين سرزميني كه نابود گردد شام است كه ميان سه لشكر أصهب، أبقع و 
 سفياني

 ." اختالف شود

 مراد از اختالف بين خاندان فالني، چنان كه در مبحث حركت ظهور گفتيم،

 كشمكش بين اعضاء خاندان حاكم بر حجاز يا غير آن است كه مقدمه ظهور حضرت

است مهدي عليه السالم . 
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 و صدايي كه از ناحيه دمشق ميĤيد، احتماال صدايي است كه آغازگر

 .فتنه هاست نه آن صداي آسماني موعود كه در ماه رمضان شنيده خواهد شد

 :در روايتي ديگر چنين آمده است

 (1) " .شورشياني از جانب تركها دست به طغيان ميزنند و در پي آن فتنه روم اتفاق ميافتد "

 منظور از شورشيان ترك شايد خود ترك ها و يا اقوام ديگري مانند روسها باشند

 .كه از سمت تركها ميĤيند

كه درباره سه گروهي است كه در شام با يكديگر حاال به روايتي ميپردازيم  

 اختالف ميكنند. اين گروهها لشكريان حسني، اموي و قيسي اند كه سفياني آنها را

 :شكست ميدهد. چنان كه در بحار از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

مادام كه شب و روز آراماي سدير! از خانه ات جدا نشو همچون گليم فرش شده بر آن آرام باش،  "  

 .است، پس همين كه فهميدي سفياني خروج كرد بسوي ما بيا و لو با پاي پياده

 گفتم: فدايت شوم آيا پيش از آن، حادثه اي خواهد بود؟ فرمود: آري. و با سه انگشت دست خود به

وقتي سفياني شام اشاره نمود و فرمود: سه درفش (لشكر) حسني، اموي و قيسي با هم اختالف كنند.  

 ." خروج كند، آنها را چنان درو كند كه نظيرش را نديده ام

 قبول اين روايت كمي مشكل است، زيرا با روايات بسياري كه گروههاي سه گانه

107ص:   
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237/  52بحار:  .1 -1 . 

 را ابقع، اصهب و سفياني ميداند، در تعارض است بعالوه مرحوم كليني اين

نقل كرده و احتمال دارد قسمت آخر، اضافه يا "ولو با پاي پياده  "روايت را فقط تا   

 (1) .تفسير بعضي راويان باشد كه با اصل روايت آميخته شده است

 جنبش سفياني

 اشاره

 سفياني از چهره هاي اصلي در نهضت حضرت مهدي عليه السالم است. او دشمن

 سرسخت و رو در روي حضرت است. هر چند كه امام عليه السالم در حقيقت با نيروهائي

 .كه از سفياني پشتيباني ميكنند روبروست، همچنانكه بيان خواهد شد

 روايات با صراحت ميگويند كه خروج سفياني از وعده هاي حتمي خداوند

 .است

 :در همين رابطه از امام زين العابدين عليه السالم روايت شده كه فرمود

ور نميكند مگر پس از آمدنظهور قائم و خروج سفياني از امور حتمي خداوند است و قائم ظه "  

 (2) " سفياني

 رواياتي كه با الفاظ مختلف بيانگر خروج سفياني ست فراوانند و تعدادي از آنها

عابير يكساني برخوردارند. اينك ما به ويژگيهاي شخصيت و جنبش اواز الفاظ و ت  

 .ميپردازيم، سپس روايات پيرامون سفياني را مورد بررسي قرار ميدهيم
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 اسم و نسب سفياني

بخاطر نسبت "سفياني  "دانشمندان اسالمي اتفاق نظر دارند كه نامگذاري او به   

سفيان است، همچنانكه به او فرزند زناو با ابوسفيان است چرا كه وي از تبار ابو   

108ص:   

264/  8كافي:  .1 -1 . 

182/  53بحار:  .2 -2 . 

ه جد مادري او، هند، زن ابو سفيان دارد كهجگرخوار نيز گفته ميشود كه اشاره ب  

 در جنگ احد، پس از شهادت حمزه سيد الشهداء، تالش كرد تا جگر او را به دندان

 .بكشد

 :از امير مؤمنان علي عليه السالم نقل شده كه فرمود

رايفرزند جگرخوار از وادي يابس (بيابان خشك) خروج كند. او مردي است ميان قامت، بد قيافه، دا "  

سري بزرگ، با صورتي آبله گون، وقتي او را ببيني پنداري كه يك چشم دارد، نامش عثمان و پدرش 
 عيينه

 (عنبسه) و از فرزندان ابو سفيان است. او وارد سرزميني آرام با آب گوارا شود و بر منبر آن قرار گيرد
" (1) 

 ابو سفيان پنج پسر داشت: عتبه، معاويه، يزيد، عنبسه و حنظله. در حديثي،

 در يكي از نامه هاي امير مؤمنان عليه السالم به (2) .سفياني از فرزندان عتبه معرفي شده است

 :معاويه، بطور صريح آمده كه سفياني از فرزندان معاويه است. متن نامه چنين است
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 اي معاويه، مردي از فرزندان تو خواهد آمد كه شوم، ملعون، سبك سر، خشن، بد دل، سختگير و "

عصباني است و خداوند مهر و عطوفت را از قلب او برده، دائي هاي او (همچون) سگ خون آشام اند. 
 گويا او

را ميگفتم. او لشكري را ميبينم و اگر ميخواستم او را نام ميبردم و اوصافش را بيان ميكردم و سن او 
 به

سوي مدينه گسيل ميدارد. آنها بيش از اندازه دست به كشتار و فحشاء ميزنند، در اين حال مردي 
 پاك و

پرهيزكار از چنگ آنها فرار ميكند، همان كسي كه زمين را از عدل و داد سرشار خواهد ساخت 
 همانگونه كه

انم و ميدانم كه در آن روز چند ساله است و نشانه از ظلم و ستم لبريز شده است و من نام او را ميد
 اش

 " .چيست

 :از امام باقر عليه السالم نقل شده است كه فرمود

 (3) " سفياني از فرزندان خالد پسر يزيد پسر ابو سفيان است "

109ص:   

205/  52بحار:  .1 -1 . 

213/  52بحار:  .2 -2 . 

75نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 در هر حال جد او عنبسه يا عتبه يا عيينه يا يزيد است كه جملگي از نسل معاويه
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 .بن ابي سفيان اند و در اين صورت جائي براي اشتباه و خطا باقي نميماند

ي سني، مشهور است كه نام وي عبد اهللا است و در نسخه خطي ابنبين علما  

نامش عبد اهللا پسر يزيد است و نيز در روايتي از منابع ما نام او عبد اهللا 74حماد ص   

 .ولي همچنانكه گفتيم، مشهورترين نام او، عثمان است (1)آمده است 

 مواضع سفياني در برابر اهل بيت عليهم السالم و شيعيان

 راويان حديث، در نفاق، بدرفتاري و دشمني او با خدا، پيامبر صلي اهللا عليه و آله و حضرت

ي كه در منابع شيعه و سني درباره شخصيت و كردارمهدي عليه السالم اتفاق نظر دارند و روايات  

 :او نقل شده يكسان يا نزديك به هم است. از ابي قبيل روايت شده است كه گفت

 سفياني بدترين فرمانرواست، دانشمندان و اهل فضل را ميكشد و از وجود آنها براي مقاصد خود "

 (2) " استفاده ميكند. هر كس سرباز زند به قتل ميرسد

 :و در جائي ديگر ميگويد

 (3) " سفياني تا شش ماه كساني را كه نافرماني كنند ميكشد. با اره سر ميبرد و در ديگها ميپزد "

 :و از ابن عباس روايت شده است كه گفت

يگ هاي بزرگسفياني خروج كند و دست به كشتار زند او شكم زنان را به درد و اطفال را در د "  

 (4) " .بجوشاند

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده است كه فرمود

110ص:   
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208/  52بحار:  .1 -1 . 

76نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

80نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

84نسخه خطي ابن حماد ص  .4 -4 . 

 اگر سفياني را ببيني، پليدترين انسان را ديده اي. او داراي رنگي بور و سرخ و بسيار كينه اي است، "

نديده است ميگويد: پروردگارا انتقام من با آتش هرگز سر به بندگي خدا فرو نياورده و مكه و مدينه را  

 (1) " .است

گيهاي اوست،طبق روايات، كينه او نسبت به اهل بيت عليهم السالم، از بارزترين ويژ  

 بلكه از روايات چنين برميĤيد كه نقش سياسي او ايجاد فتنه مذهبي ميان مسلمانان

 و تحريك اهل تسنن عليه شيعيان تحت شعار ياري سني ها است. در حالي كه او

 .مزدور زمامداران كفر غربي و يهوديان است

 :از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود

ما و ابو سفيان دو خاندانيم كه دشمني ما بر سر خداست. ما گفتيم خداوند راست گفت و آنها  "
 گفتند خدا

دروغ گفت. ابو سفيان به جنگ پيامبر برخاست و معاويه فرزند ابو سفيان به جنگ علي بن ابي طالب 
 رفت و

يزيد پسر معاويه به نبرد با حسين بن علي عليه السالم پرداخت و سفياني به مصاف با قائم عليه 
 (2) " السالم برخيزد
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 :همچنين نقل شده كه فرمود

سرسبز شما در كوفه اقامت گزيده و منادي گويا من سفياني (يا رفيق او) را ميبينم كه در زمينهاي  "
 او

ندا ميدهد، هر كس سر يك تن از شيعيان علي را بياورد هزار درهم پاداش اوست، در اين هنگام 
 همسايه

 بر همسايه حمله برده و ميگويد اين شخص از شيعيان است. پس گردن او را ميزند و هزار درهم جايزه

فرمانروائي شما بدست حرامزادگان خواهد افتاد. و گويا هم اينكميگيرد، آگاه باشيد كه در آن روز،   " 

را ميبينم. پرسيدم: شخص نقابدار كيست؟ فرمود: مردي است از شما كه سخن شما  "شخص نقابدار 
 را

ميگويد، نقاب ميپوشد، شما را گرد آورده و ميشناسد اما شما او را نميشناسيد و مردان شما را يكايك 
 با

 (3) " .عيب جوئي بدنام ميكند، آگاه باشيد كه او زنازاده اي بيش نيست

111ص:   

543/  52بحار:  .1 -1 . 

190/  52بحار:  .2 -2 . 

215/  52بحار:  .3 -3 . 

 ما در لبنان، نمونه هايي از اين نقابداران را كه مزدور يهوديانند، ديده ايم كه به

 مناطق مسلمان نشيني كه تحت نفوذ آنهاست وارد شده و در حالي كه چهره هاي سياه



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 137   

ند مؤمنان را شناسائيخود را زير ماسكهاي سياه رنگ يا رنگهاي ديگر مخفي نموده ا  

 .و به همدستان خود معرفي و آنها را به قتل رسانده، يا دستگير و زنداني ميكنند

 .و سفياني دست آموز آنهاست و نقابداران وي از نوع نقابداران همين گروه هايند

 :در روايت ديگري آمده است

سواران سفياني به جستجوي اهل خراسان ميĤيند و شيعيان آل پيامبر صلي اهللا عليه و آله را در  "
 كوفه ميكشند،

 .(1) " آنگاه اهل خراسان در جستجوي حضرت مهدي عليه السالم بيرون ميĤيند

 برخي از روايات رنگ پرچم سفياني را سرخ عنوان كرده اند كه نشانه سياست

براي آن "خونين او است، همچنانكه از امير المؤمنين عليه السالم روايت شده كه فرمود:   

 نشانه هايي است... خروج سفياني با پرچم سرخ، كه فرمانده اش مردي از قبيله " بني كلب " است
". (2) 

 خط و مشي سياسي و فرهنگ سفياني

زش غربي است و چهروايات، نشان ميدهند كه سفياني داراي فرهنگ و آمو  

شيخ طوسي از بشر بن غالب "غيبت  "بسا بزرگ شده همانجا باشد. در كتاب   

 :روايت شده كه گفت (3)به صورت مرسل 

 سفياني در حالي كه نصراني شده، صليب بر گردن، از سرزمين روميان ميĤيد. او رئيس گروه "

 (4) " .است

112ص:   
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82نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

273/  52بحار:  .2 -2 . 

 .روايت مرسل به روايتي گفته ميشود كه سند آن ذكر نشده باشد .3 -3
278غيبت طوسي ص  .4 -4 . 

 يعني او در اصل مسلمان بوده، سپس مسيحي شده و از سرزمين غرب وارد شام

 .گشته و حركت خود را آغاز ميكند

 خط و مشي سياسي او به غرب و يهوديان گرايش دارد و با حضرت كه دشمن

 غربي هاست به نبرد ميپردازد و با تركان يا هواداران تركها كه احتماال روسها هستند

 وارد جنگ ميشود. سفياني در حين نبرد با حضرت، از دمشق به رمله فلسطين

رومي در آنجا فرود ميĤيند، پناه ميبرد جايي كه شورشيان . 

 و آشكار است كه او بعنوان خط مقدم دفاع از يهوديان و رومي ها وارد پيكار با

 حضرت مهدي عليه السالم ميشود. روايات از شكست يهوديان كه با شكست سفياني

 .ايجاد خواهد شد سخن گفته اند

يمانده نيروهاي سفياني، پسنشانه ديگر گرايش وي به غربي ها اين است كه باق  

 از شكست و كشته شدن او به سوي غرب ميگريزند، آنگاه ياران امام مهدي عليه السالم آنها

 .را بازگردانده و به قتل ميرسانند

 از ابن خليل ازدي، روايت شده است كه گفت: از ابو جعفر (امام باقر عليه السالم) شنيدم كه
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: (وقتي آنان عذاب ما را احساس كردند به ناگاه از آندرباره اين آيه شريفه كه ميگويد  

 گريختند. (به آنان گفته شود) فرار نكنيد و به سوي آنچه در آن متنعم بوديد و به سوي خانه هايتان

فرمود: " وقتي قائم قيام كند و سپاهي بسوي بني اميه به  " (1)بازگرديد. شايد از شما سؤال شود 
 شام

گسيل دارد، آنان به سوي روم (غرب) گريزند روميان به آنها گويند: ما، شما را به سرزمين خود راه 
 ندهيم

مگر اينكه به آئين مسيحيت درآئيد، آنگاه صليب به گردن خود آويزند و روميان آنان را بپذيرند. وقتي 
 ياران

قائم عليه السالم به قصد نبرد با روميان، روياروي آنان فرود آيند، روميان از آنها درخواست امان و 
 صلح كنند اما

نزد شماست به ما برگردانيد. سپس روميان آنها را ياران قائم گويند: امان ندهيم مگر افرادي كه از ما 
 به

113ص:   

13 - 12انبياء /  .1 -1 . 

فرار نكنيد و به سوي آنچه در  "ياران قائم عليه السالم باز گردانند و اين است معني فرموده خداوند: 
 آن متنعم

سپس فرمود: او (حضرت) از  "بوديد و به سوي خانه هايتان بازگرديد. شايد مورد سؤال واقع شويد 
 آنها از
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واي بر ما  "گنج ها سؤال كند. در حالي كه بهتر از هر كس از آنها آگاه است، آنها اين آيه را ميخوانند: 
 كه

ا طعمه درو شده بي جان ساختيم، سخت ستمكار بوديم، پيوسته اين گفتارشان بود تا آن كه ما همه ر
 با

 (1) ." شمشير

اين "نان قرار گيرند، آنها امان طلبند هنگامي كه ياران قائم روياروي آ "و معني اين جمله كه   

 است كه ياران حضرت، نيروهاي خود را در مقابل روميان آماده ميكنند و آنان را

 مورد تهديد قرار ميدهند و مراد از بني اميه ياران سفياني است كه در روايات ديگر

 .بدان تصريح شده است

 ظاهرا غربي ها مشاوران و فرماندهان سپاه سفياني اند كه داراي موقعيت سياسي

 خوبي هستند، از اين رو ماجرا تا آنجا كشيده ميشود كه حضرت مهدي عليه السالم و

 .يارانش، روميان را در صورت تسليم نكردن اين افراد، تهديد به جنگ ميكنند

ودتالش سفياني براي مذهبي جلوه دادن جنبش خ  

 با توجه به گسترش و عظمت آئين اسالم قبل از ظهور حضرت و با توجه به اينكه

يهودي براي مواجهه با آئين اسالم -جنبش سفياني در حقيقت يك طرح غربي   

 .است، تالش سفياني براي مذهبي جلوه دادن جنبش خود، امري طبيعي است

د، نشانه هاي اينهر پژوهشگري كه روايات مربوط به سفياني را بررسي نماي  
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سفياني در اثر عبادت، "تالش سفياني را مشاهده ميكند. از جمله عبارتي كه ميگويد:   

 از اين عبارت چنين برميĤيد كه او خود را به ظاهر (2) " بسيار زرد رنگ به نظر ميرسد

114ص:   

15و آيه مذكور: انبياء /  377/  52بحار:  .1 -1 . 

75نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

 متدين نشان ميدهد و البته طبق روايات اين حالت تنها در آغاز جنبش او ديده

 .ميشود

ن است اين رفتار دو گانه سفياني كه گاهي با ژستهاي اسالمي و گاهي باممك  

 ظاهري مسيحي و صليب بر گردن ظاهر ميشود سؤال برانگيز باشد ولي با رفتاري

 كه از سياستمداران مزدور غرب سراغ داريم اين سؤال، پاسخ داده ميشود چرا كه

 برخي از آنها به گونه اي با مسيحيان زندگي ميكنند كه نميتوان ميان آنها و مسيحيان

 فرق گذاشت، اين مزدوران چنان به مسيحيان نزديك ميگردند كه صليب زرين به

 گردن يا به ساعت خود ميĤويزند و هنگام مراسم در كليسا حضور مييابند. تا اينكه

 او را فرمانرواي مسلمانان گردانند. سپس با تظاهر به نماز و ديانت، مسلمانان را

 .فريب ميدهند

 در روايتي كه قبال مطرح كرديم آمده بود كه سفياني اهل فضل و دانش را ميكشد

 و براي نيل به مقاصد خود، از آنها ياري ميخواهد و هر كس سرباز زند، به قتل
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 روايت مذكور حاكي از اين است كه وي به شدت مايل است كه به (1) .ميرساند

 جنبش و حكومت خود رنگ اسالمي و شرعي بدهد، از اين رو علماء را بر مشروع

يفنيهم يعني آنان را نابود "انستن حركت خود وادار ميسازد و شايد عبارت د  

اشتباه ذكر شده باشد "يفتنهم يعني آنان را گرفتار ميكند  "بجاي كلمه  "ميسازد  . 

 مراحل گوناگون جنبش سفياني

 بر پايه احاديث، جنبش سفياني، حركتي سريع و خشن است، زيرا اوضاع

ن ابرقدرتها تا سر حد جنگ، وخيم ميشود و سرزمينجهاني به خاطر كشمكش بي  

115ص:   
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متزلزل ساخته، گرفتار رنج و "همچون آب درون مشك  "شام كه فتنه فلسطين آن را   

 .افسردگي ميگردد

ميĤيند تا بتواند مناطقاز همين رو، غربيها در صدد انتخاب زمامداري مقتدر بر  

 اطراف اسرائيل را براي سلطه اين كشور، تحت فرمان درآورد و بتوانند نقش مؤثري

 در دفاع از اسرائيل و غرب، بر عهده گيرد. به همين جهت غربي ها دست او را در

 جنگ عراق و اشغال آن باز ميگذارند همچنانكه دست او را در ياري به حكومت

 ضعيف حجاز و درهم شكستن جنبش نويني كه نهضت امام مهدي عليه السالم در مكه
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 .مكرمه ايجاد ميكند، باز ميگذارند

 اين نكات، كه در روايات مربوط به جنبش سفياني بدان اشاره شده بيانگر آن

 است كه سفياني براي موفقيت خود نياز به سرعت عمل و خشونت شديد دارد. از

 :امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

 سفياني از نشانه هاي حتمي ظهور است. خروج او از آغاز تا انجام، پانزده ماه طول ميكشد، شش ماه "

كارزار ميكند، همين كه بر پنج شهر تسلط يافت نه ماه فرمانروائي ميكند بي آنكه يك روز بر آن 
 افزوده

 (1) " شود

 آن پنج شهر عبارتند از: دمشق، اردن، حمص، حلب و قنسرين كه مراكز

 فرمانروائي منطقه، سوريه، اردن و لبنان است. روايات بر وجود اردن ميان آنها

ميكنند، اما لبنان كه جزئي از سرزمين شام و تابع پنج شهر به حساب ميĤيد،تصريح   

 بعيد نيست كه در قلمرو حكومت سفياني قرار گيرد. ولي برخي روايات، گروههايي

 را از سيطره سفياني جدا كرده اند چرا كه آنان مالزمان حق اند و خداوند آنها را از شر

است مردم لبنان از آن دسته باشند همراهي با سفياني حفظ ميكند. ممكن . 

116ص:   
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 بعضي روايات زمان جنبش وي را در ماه رجب ميدانند، از امام صادق عليه السالم
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 :روايت شده است كه فرمود

 (1) ." از نشانه هاي حتمي ظهور، خروج سفياني در ماه رجب است "

 اين حوادث نشان ميدهد كه خروج سفياني شش ماه قبل از ظهور حضرت

 مهدي عليه السالم است. چرا كه حضرت در شب يا روز دهم محرم همان سال (سال خروج

 سفياني) در مكه ظهور خواهد كرد. همچنين معلوم ميشود كه تسلط سفياني بر

 منطقه شام و لشكركشي به عراق و حجاز، قبل از ظهور و با انگيزه پيروزي بر ياران

 .امام و نهضت او انجام ميپذيرد

ن جنبش سفياني در سه مرحله به اجرا درميĤيد. نخست: مرحله تثبيتبنابراي  

 سلطه وي در شش ماهه اول، سپس هجوم و پيكار او در عراق و حجاز. و سر انجام

 عقب نشيني از توسعه طلبي در عراق و حجاز و دفاع در برابر سپاه حضرت

سرائيل و قدسمهدي عليه السالم، جهت حفظ باقيمانده حكومتش در سرزمين شام، ا . 

 روايات مربوط به سفياني، جنگ هاي شش ماهه اول وي را به اختصار ترسيم

 ميكنند، جنگ هاي داخلي او با اصهب و ابقع و سپس با نيروهاي اسالمي و غير

 .اسالمي مخالف خود، تا تسلط او بر سرزمين شام

 ولي با توجه به نوع جنبش او، طبيعي است كه اين شش ماه، مملو از عمليات

 متراكم نظامي خواهد بود تا بتواند سيطره خود را استوار و نيروهاي زيادي را براي

 نبردهاي گسترده نه ماه آينده تجهيز و آماده نمايد. و ممكن است سفياني در كنار
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ابقع و اصهب با فرمانروايان اردن و جنگهاي مهم شش ماهه اول خود، عالوه بر  

 .لبنان و ديگر نيروهاي مخالف درگيري هايي داشته باشد

117ص:   
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 روايتي، به شدت جنگ هاي سفياني با ابقع و اصهب اشاره ميكند و آن را

لسالم روايت شده كه فرمودموجب نابودي شام ميداند. از امام باقر عليه ا : 

 از نشانه هاي ظهور، فرو رفتن يك آبادي به نام جابيه از روستاهاي شام، فرود آمدن ترك ها در "

و در "جزيره و روميها در رمله و درگيري هاي فراوان در سراسر زمين است تا آنكه شام ويران گردد   

است، علت ويراني شام، اجتماع نخستين سرزميني كه ويران شود شام "روايتي آمده است:   

 (1) " .طرفداران سه پرچم (نيرو) در آنجاست، نيروهاي اصهب، ابقع و سفياني

دمشق را "اما خرابي دمشق كه در كالم امير مؤمنان عليه السالم بدان اشاره شد كه فرمود:   

ظاهرا ويراني اي است كه "قطعا تخريب خواهم كرد.. آن را مردي از خاندان من انجام خواهد داد   

 در نبرد بزرگ آزادسازي قدس اتفاق ميافتد. نبردي كه ميان امام مهدي عليه السالم با

ي، يهوديان و رومي ها به وقوع ميپيونددسفيان . 

 اما سفياني در نه ماهه پاياني حكومت خود، دست به نبردهاي بزرگي ميزند كه

 مهمترين آنها با ترك ها و هوادارانشان در قرقيسيا و سپس نبردهاي او در عراق با
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رانيانايراني ها است كه زمينه سازان ظهوراند. طبق برخي روايات يمني ها نيز با اي  

 .همراهي ميكنند

 ممكن است سفياني در مدينه منوره نيز داراي نيروهايي باشد كه در كنار

 نيروهاي حكومت حجاز در نبردي كه احتماال توسط حضرت مهدي عليه السالم براي

 .آزادي مدينه انجام ميپذيرد وارد پيكار شوند

يگردد تا درسفياني پس از شكست در عراق و حجاز، به شام و فلسطين بازم  

 .بزرگترين نبرد خود با حضرت مهدي يعني نبرد بزرگ فتح قدس به مصاف بپردازد

118ص:   

359ارشاد مفيد ص  .1 -1 . 

 آغاز جنبش سفياني

 تقريبا همه روايات در اينكه سفياني جنبش خود را از خارج دمشق از منطقه

 حوران يا درعا در مرز سوريه و اردن آغاز ميكند، متفقند، البته روايات، منطقه

(دره خشك و سياه) مينامند "وادي يابس و اسود  "خروج وي را  . 

 :از امير مؤمنان عليه السالم روايت شده است كه فرمود

 پسر (هند) جگرخوار از وادي يابس (دره خشك) خروج كند. او مردي است ميان قامت، با چهره اي "

چشم به نظر ميرسد، نامش ترسناك، سري بزرگ و صورتي آبله گون، به قيافه اش كه بنگري، يك 
 عثمان
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 و نام پدرش عنسبه (عيينه) و از فرزندان ابو سفيان است.. تا اينكه به سرزميني آرام كه داراي آبي

 (1) " .گواراست ميرسد، آنگاه بر منبر آنجا قرار ميگيرد

 .البته سر زمين آرام با آب گوارا كه در قرآن آمده، به دمشق تفسير شده است

 :در نسخه خطي ابن حماد از محمد بن جعفر بن علي نقل شده كه گفت

هره اي آبله گون،سفياني از فرزندان خالد پسر يزيد پسر ابو سفيان است، مردي با سري درشت و چ "  

در چشمش نقطه اي سفيد پيداست، او از سمت دمشق كه وادي يابس (دره خشك) ناميده ميشود، با 
 هفت

 (2) " .نفر كه يكي از آنها درفشي آماده اهتزاز با خود دارد، خروج ميكند

آغاز حركت او از قريه اي در غرب شام به نام اندرا "همين كتاب آمده است كه  74و در ص   

مردي بد "آمده كه گفت:  "ارطاه بن منذر  "از قول  79و در صفحه  "نفر است  7همراه با   

ن در حالي كه بر شتري سرخ سوار و تاجي بر سر نهاده، خروجسيما و ملعون از مندرون در شرق بيسا  

 ." ميكند

 قابل توجه است كه ابن حماد و ديگران روايات متعددي از قول تابعين آورده اند

119ص:   
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75نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 
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ولي آنها را به پيامبر صلي اهللا عليه و آله يا اهل بيت عليهم السالم نسبت نداده اند، اين روايات درباره 
 سفياني

او در عالم "و آغاز جنبش او مطالبي بيان كرده اند كه شبيه افسانه هاست. مانند اينكه:   

خواب ديده ميشود به او ميگويند برخيز و قيام كن، وي سه چوب ني در دست دارد، به هر كس كه 
 آنها را

 (1) " .بزند مرگ او حتمي است

 اين روايات از افكار بني اميه متأثر شده كه در شخصيت و نقش سفياني مبالغه

 .كرده و ميخواستند به او شخصيتي الهي بدهند

 ولي صرف نظر از روايات مبالغه آميز، روايات ديگر، جنبش او را سريع ميدانند،

زشدت يورش وي نزد راويان شيعه امري شناخته شده است، بطوري كه يكي ا  

 راويان، درباره اينكه شيعيان هنگام خروج سفياني چه بايد بكنند از امام صادق عليه السالم

 .سؤال ميكند

 :از حسين بن أبي العالء حضرمي چنين روايت شده كه گفت

از ابو عبد اهللا (امام صادق عليه السالم) پرسيدم: وقتي سفياني خروج كند ما چه كنيم؟ حضرت  "
 فرمود: مردان

خود را از او پنهان سازند، بر زنان و فرزندان مشكلي نيست. پس چون بر پنج شهر، يعني چهره 
 شهرهاي

 (2) " .شام مسلط شد، شما به سوي ولي امر خود (حضرت مهدي عليه السالم) كوچ كنيد
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 به نظر ميرسد كه سرسخت ترين رقباي سفياني ابقع و هوادارانش باشند و مراد از

 :بني مروان در روايت ابن حماد نيز همين ها هستند آنجا كه ميگويد

زد، آنگاه روي بر مرواني چيره شده و او را به قتل رساند، سپس تا سه ماه به كشتار بني مروان پردا "
 به

 (3) " اهل مشرق (ايرانيان) آورد تا اين كه وارد كوفه شود

120ص:   
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272/  52بحار:  .2 -2 . 

77نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 برخي روايات نشانگر اين معني است كه شيعيان منطقه شام هنگام خروج

 سفياني، از دشمنان عمده وي شمرده نميشوند، بلكه طرفداران ابقع و اصهب

امام باقر عليه السالم روايت شده كههستند كه دشمن شيعه و سفياني هر دو هستند، از   

 :فرمود

 .سفياني، براي انتقام گرفتن از دشمنانتان، برايتان كافي است. او براي شما يكي از نشانه هاست "

آن فاسق اگر خروج كند، يكي دو ماه بعد از خروج او آرام ميمانيد و از سوي او به شما زياني نرسد تا 
 آنكه

 جمعيت زيادي از غير شما را به قتل رساند. بعضي از ياران حضرت پرسيدند: در آن وقت زنان و
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فرزندانمان را چه كنيم؟ امام فرمود: مردان شما خود را از او پنهان دارند زيرا هراس و شرارت او 
 متوجه

به كجا بگريزند؟ امام شيعيان ماست، اما زنان ان شاء اهللا مشكلي نيابند. پرسيدند: مردان كجا بروند و  

فرمود: هر كس بخواهد به مدينه يا مكه و يا شهري ديگر برود. ولي شما را به مكه توصيه ميكنم چرا 
 كه

آنجا محل اجتماع و وعده گاه شماست. مدت اين فتنه به مدت بارداري زن، نه ماه طول كشد و 
 بخواست خدا

 (1) " .بيش از آن نخواهد شد

 اين روايت حاكي از آن است كه هجوم سفياني بر شيعيان شام، پس از خروج

 وي و در ماه رمضان رخ ميدهد. همچنين روايات يادآور ميشوند كه سلطه او بر

، مقتدرانه و مطلق است بگونه اي كه بر تمام مشكالت داخلي پيروز ميگرددمنطقه . 

مردم شام از او اطاعت كنند بجز دسته هايي از رهروان حق كه خداوند آنها را از شر همراهي  "
 سفياني

 (2) " .حفظ كند

 برخي از علما، از اين روايت اين گونه برداشت ميكنند كه شيعيان لبنان و شام در

 قلمرو حكومت سفياني نبوده و از او اطاعت نميكنند كه احتمال آن نيز هست. و
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252/  52بحار:  .2 -2 . 

 ميتوان گفت دست كم، گروههايي از اهل شام از گردن نهادن به فرمان او خودداري

 خواهند كرد. و گروه هايي آگاه، از شيعيان و غير شيعيان عراق و حجاز را خداوند از

مليات نظامي سفياني بر كنار ميدارد. و بعيد نيستمشاركت در جنبش سفياني و ع  

 كه آنها از شرايط سياسي ويژه اي نسبت به هموطنان عادي در دولت سفياني

 برخوردار باشند و بتوانند تا اين اندازه مستقل باقي بمانند. همچون استقالل فعلي

 .لبنان نسبت به كشور سوريه

ر منطقه آسوده خاطر شود،به هر حال، وقتي سفياني از استيالي خود ب  

 عمليات مهم برون مرزي خود را آغاز ميكند و لشكر خود را براي رويارويي با

 .ايرانياني كه زمينه ساز ظهور حضرت اند آماده ميكند

آنگاه سفياني همه تالش و كوشش خود را متوجه عراق كند و سپاه وي وارد قرقيسيا شود و در  "
 آنجا به

 (1) " كارزار پردازد

 نبرد قرقيسيا

 قرقيسيا شهر كوچكي در مدخل ورودي رودخاد خابور به رودخانه فرات است،

ر الفزور سوريه نزديك مرز سوريه ومحل كنوني آن بلندي هاي همجوار با شهر دي  

 .عراق و در فاصله كمي از مرز تركيه است
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 در معجم البلدان آمده است: گفته ميشود نام آن از قرقيسيا پسر طهمورث

 پادشاه آنجا گرفته شده است. حمزه اصفهاني ميگويد: قرقيسيا عربي كركيسيا

ت كه در عربي به آناست و از كركيس گرفته شده كه نام ميدان اسب دواني اس  

 (2) .حلبه " ميگويند "

122ص:   
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328/  4معجم البلدان:  .2 -2 . 

ست اماطبق روايات، نبرد بزرگي در آنجا اتفاق ميافتد كه وقت آن مشخص ني  

 بعضي روايات آن را جنگ بين بني العباس وبني اميه ميدانند و بعضي ديگر آن را با

 جنگ سفياني كه در زمان امام مهدي عليه السالم خروج خواهد كرد، مرتبط دانسته اند. و

 بعضي، علت آن جنگ را گنجي دانسته اند كه در بستر رود فرات ظاهر ميگردد و بر

و ترك ها درميگيرد سر آن جنگ بين سفياني . 

 :و اكنون روايات آن

چقدر بين شما و قرقيسيا "روايت شده كه امام باقر عليه السالم به شخصي به نام ميسر فرمود:   

فاصله است؟ عرض كرد: آنجا نزديك ساحل فرات است. فرمود: آگاه باش كه در آنجا واقعه اي اتفاق 
 خواهد
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نان واقعه اي روي نداده و روي نخواهد داد. آنجا سفره افتاد كه از زمان خلقت آسمان و زمين چ
 رنگيني براي

پرندگان آسمان و درندگان زمين گسترده شود. قيس در آنجا كشته شود و كسي خونخواه او نخواهد 
 ." بود

 .(1) " در روايت ديگر آمده است كه: " منادي ندا دهد: بياييد بسوي گوشت ستمگران

خداوند سفره رنگيني در "از حذيفه بن منصور روايت شده كه امام صادق عليه السالم فرمود:   

قرقيسيا خواهد داشت، يكي از آسمان ندا كند: اي پرندگان آسمان و اي درندگان زمين براي سير 
 كردن

 .(2) " خود بشتابيد به سوي گوشت ستمگران

 :روايت ذيل اين جنگ را به بني عباس و بني اميه نسبت ميدهد

بين بني عباس و بني مروان جنگي در قرقيسيا رخ دهد "روايت شده كه امام باقر عليه السالم فرمود:   

كه نوجوانهاي شجاع و نيرومند در آن پير گردند. خداوند پيروزي را از آنها بردارد و به پرندگان آسمان 
 و

 .(3) " درندگان زمين وحي كند: خود را از گوشت ستمگران سير سازيد. سپس سفياني خروج كند

123ص:   

295/  8كافي:  .1 -1 . 

278غيبت نعماني ص  .2 -2  

303غيبت نعماني ص  .3 -3  
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اي جابر، خود را زمين گير كن و هيچ "جابر جعفي ميگويد: امام باقر عليه السالم به من فرمود:   

حركتي منما تا نشانه هايي كه برايت ميگويم آشكار شود. اگر آنها را درك كني. اولين عالمت، 
 اختالفي

كه بين اوالد فالني روي خواهد داد كه فكر نميكنم آن را ببيني، زيرا بعد از من اتفاق ميافتد و است 
 منادي از

جابيه  "آسمان ندا دهد و نواي پيروزي از سوي دمشق، به گوش رسد و قريه اي از نواحي شام به نام 
در "  

رك ها شورش كنند و به زمين فرو رود و گوشه راست مسجد دمشق فرو ريزد و گروهي از منطقه ت
 دنبال آن

آشوب روم فرا رسد. آنگاه برادران ترك روي آورده تا در جزيره فرود آيند و شورشيان روم از طرف 
 ديگر

 آمده و در رمله مستقر گردند. اي جابر در آن سال اختالفات زيادي در منطقه غرب (غرب كشورهاي

است. سه گروه اصهب، ابقع و سفياني در شام اسالمي) رخ دهد، اولين جائي كه تخريب شود، شام 
 درگير

شوند. سفياني با ابقع جنگيده و او را با همراهانش به هالكت رساند سپس اصهب را نابود كند. تمام 
 تالش

سفياني اين است كه به عراق روي آورد. سپاه او به قرقيسيا كه رسد صد هزار تن از ستمگران آنجا 
 كشته

پاهي به كوفه فرستد كه تعداد آنان به هفتاد هزار نفر ميرسد او مردم كوفه را شوند. آنگاه سفياني س
 اسير يا
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 ." مصلوب و يا به قتل رساند

 در آن هنگام پرچم هايي از خراسان ظاهر شده و به سرعت حركت كنند. عده اي از اصحاب حضرت

خروج كند كه به دست فرمانده  قائم عليه السالم همراه آنانند، آنگاه شخصي از اهل كوفه عليه سفياني
 سپاه سفياني

بين حيره و كوفه كشته شود. سپس سفياني سپاهي به مدينه روانه كند كه به سبب آن حضرت 
 مهدي عليه السالم از

مدينه به مكه رود. خبر به فرمانده سپاه سفياني ميرسد كه مهدي عليه السالم از مدينه خارج شده 
 است. او سپاهي

به دنبال آن حضرت ميفرستد ولي به آن حضرت نميرسد. حضرت مضطرب و نگران همچون موسي 
 بن

عمران عليه السالم از مدينه خارج و وارد مكه گردد. فرمانده سپاه سفياني به بيداء كه رسد ناگاه 
 منادي از آسمان ندا

 دهد: اي، بيداء، اين سپاه را در خود فرو بر! پس زمين بيداء دهان باز كرده و آنها را در خود فرو برد

بگونه اي كه سه نفر از آنها بيشتر نجات نيابند كه خداوند صورتهاي آنان را به پشت سرشان برگرداند، 
 آنها

كساني كه به شما كتاب (آسماني) اي  "از نژاد سگ اند و درباره آنان نازل شده است. اين آيه قرآن 
 داده

 شده، به آنچه نازل كرده ايم (به قرآن) كه تصديق ميكند آنچه نزد شماست ايمان آوريد قبل از آنكه

124ص:   
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آن روز قائم عليه السالم در مكه خواهد بود. او تكيه  "صورتهايي را محو كنيم و به پشت برگردانيم... 
 بر بيت اهللا

ورد: اي مردم عالم! ما از خداوند ياري ميطلبيم، هر كس دعوت ما را بپذيرد ما اهل الحرام فرياد برآ
 بيت

 " ...پيامبر شماييم، ما نزديكترين مردم به خداوند محمديم صلي اهللا عليه و آله

ابن حماد، با سند آمده و آن را مرتبط به سفياني "الفتن  "اين روايت در كتاب   

ا او را ترك ها و رومي ها ميشمارد و دولت مصر را نيزميداند. ولي طرفهاي درگير ب  

ترك و روم براي جنگ از ارطاه روايت شده: هنگامي كه "شريك سفياني ميشمارد. و ميگويد:   

اجتماع كنند و قريه اي از دمشق در زمين فرو ميرود و قسمتي از گوشه غربي مسجد دمشق فرو 
 ريزد، سه

ب و سفياني. آنگاه شخصي در دمشق محاصره و با همراهانش كشتهپرچم در شام باال رود: ابقع، اصه  

شود، سپس دو نفر از طايفه ابي سفيان خروج كنند كه پيروزي با دومي آنها خواهد بود. هنگامي كه 
 نيروهاي

 ابقع از مصر خارج شوند، سفياني با سپاهش خروج كرده و در قرقيسيا با ترك و روم بجنگد. جنگي كه

 (1) " .درندگان از گوشت كشته ها سير شوند

 اما رواياتي كه اين نبردها را با گنج مرتبط ميدانند، فراوانند. واضح ترين آنها

فرات كوهي از طال و نقره را برمال كند.  "پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود: روايتي است كه ميگويد: 
 بر سر آن
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 جنگي درگيرد كه از هر نه نفر، هفت نفر كشته شوند. اگر در آن روز بوديد، نزديك ماجرا نشويد

". (2) 

فتنه چهارم هجده سال به طول انجامد و آنگاه كه خاموش شود، "در همين روايت آمده است:   

 !در فرات كوهي از طال ظاهر گردد. و جنگي بر سر آن درگيرد كه از هر نه نفر، هفت نفر كشته شوند
". 

در اين روايت مشخص نيست، زيرا احاديث در شمارشمقصود از فتنه چهارم   

 فتنه ها متعارضند. البته شناخت فتنه آخر، آسان است، زيرا روايات تصريح

 .كرده اند كه ظهور امام مهدي عليه السالم بعد از آن خواهد بود

125ص:   

170الفتن ص  .1 -1  

92كتاب خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

 بنابراين نميتوان بر طبق اين روايات كه سندشان غير قابل اعتماد است،

 قضاوت كرد. ولي در صورت صحت، احتمال دارد منظور از گنج، منابع نفت يا

 .معادن طال يا نقره باشد و بين دولتهاي سه گانه بر سر آن اختالف بوجود آيد

 اكثر روايات در اين جنگ ها، ترك ها را طرف درگير با سفياني ميدانند و ممكن

 است منظور، سپاه ترك باشد. زيرا، اين جنگ به خاطر ثروتي كه در مرز سوريه و

م دارد كه منظور از ترك، روس هاتركيه ظاهر ميگردد به پا ميشود و احتمال ه  

 باشند كه طبق برخي احاديث، آنها قبل از خروج سفياني در جزيره ربيعه يا ديار بكر



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 158   

 نزديك قرقيسيا فرود ميĤيند. و در احاديث ديگري هم آمده كه سفياني با ترك ها

 ميجنگد، سپس بدست حضرت مهدي عليه السالم شكست ميخورد. و منظور از جزيره،

اي است نزديك موصل كه به همين نام و به نام ديار ربيعه شناخته ميشود و منطقه  

 منظور جزيره العرب نيست. و اما فرود نيروهاي روم در رمله (شنزار) احتمال دارد

 .كه مقصود شنزارهاي فلسطين يا مصر باشد

 ورود سپاه سفياني به عراق

سپاهش را به سوي عراقروايات تأكيد دارند كه سفياني بعد از نبرد قرقيسيا   

سفياني با ابقع روبرو شده و به "روانه ميكند. از امام باقر عليه السالم روايت شده است كه فرمود:   

 .نبرد ميپردازد. او ابقع و يارانش را ميكشد، سپس به سراغ اصهب ميرود و او را نيز به هالكت ميرساند

د. سپاه او هنگام عبور از قرقيسيا درگير جنگپس از آن تمام همت خود را صرف هجوم به عراق ميكن  

 ميشوند. حدود صد هزار نفر از ستمگران به هالكت ميرسند. آنگاه سفياني سپاهي مركب از هفتاد هزار

 (1) .نفر به كوفه روانه ميكند

هنگامي كه سپاه سفياني عازم كوفه شود، گروهي را به سراغ اهالي "امام علي عليه السالم فرمود:   

126ص:   

237/  52بحار  .1 -1 . 

 .(1) " خراسان فرستد و اين در حالي است كه اهالي خراسان نيز در جستجوي حضرت مهدي اند
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از امام باقر عليه السالم درباره "يكي از اصحاب امام باقر عليه السالم بنام جابر جعفي ميگويد:   

 سفياني سؤال كردم، فرمود: شما كجا و سفياني كجا؟ او نخواهد آمد تا آنكه قبل از او شخصي به نام

خروج كند. او از محلي به نام كوفان مانند آب از زمين باال آيد و خوبان شما را بكشد.  "شيصباني  "
 آنگاه بايد

 (2) ." خروج سفياني و سپس ظهور قائم عليه السالم را انتظار كشيد

 شيصبان در لغت اسمي از اسمهاي شيطان است و در روايات اهل بيت عليهم السالم

 .كنايه از شخصي از دشمنان نابكار اهل بيت يا فردي گمنام است

گامي كهاز امام باقر عليه السالم روايت شده است: فرزندان فالني حتما به حكومت خواهند رسيد. هن  

به حكومت رسند اختالف كنند و امورشان متفرق گردد تا آنكه خراساني از مشرق و سفياني از مغرب 
 خروج

كرده و براي رسيدن به كوفه مانند دو رقيب در مسابقه سرعت گيرند. آنگاه هالكت فرزندان فالني به 
 دست

 .(3)آن دو صورت پذيرد. بطوري كه احدي از آنها را باقي نگذارند 

 مقصود از فرزندان فالني احتماال خاندان آخرين حاكم عراق قبل از امام

 .مهدي عليه السالم است كه شايد شيصباني و يا شخص ديگري باشد

 در روايات شيعه و سني، رفتار سفياني در عراق با شيعيان اهل بيت عليهم السالم

 وحشتناك و فجيع توصيف شده است. اما اعتبار بعضي از اين روايات به جهت سند

 يا متن محل ترديد است زيرا خبر از وقايع گذشته اي ميدهند كه ربطي به خروج
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رند. براي نمونه بعضي از آنها را ذكر ميكنيمسفياني و ظهور امام مهدي عليه السالم ندا : 

 از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود: گويا سفياني (يا رفيق او را) ميبينم كه در

127ص:   

87كتاب خطي ابن حماد ص  .1 -1  

250/  52بحار  .2 -2 . 

231/  52بحار:  .3 -3 . 

لنگر انداخته و منادي او فرياد برميĤورد: هر كس سر بريده يكي از شيعيان علي عليه  ميدان كوفه
 السالم را بياورد

هزار درهم جايزه ميگيرد. آنگاه همسايه به همسايه حمله ور شده و ميگويد او از شيعيان علي است. 
 سر او

شما جز بدست زنازادگان  را ميبرد و هزار درهم جايزه ميگيرد. آگاه باشيد كه در آن روز حكومت
 نخواهد

بود. گويا در آن زمان شخص نقابداري را ميبينم. پرسيدم: آن شخص نقابدار كيست؟ فرمود: يكي از 
 خود

شماست كه مانند شما سخن ميگويد. نقاب بر چهره زده و شما را شناسائي ميكند و يك يك شما را 
 زير

 (1) .فشار قرار ميدهد، بدانيد كه او زنازاده خواهد بود

 در روايت ديگر آمده است: سواران سفياني همچون شب ظلماني و سيل ويرانگر روي آورند،
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به هر كجا كه رسند نابود و ويران كنند تا آنكه وارد كوفه شده و شيعيان آل محمد عليهم السالم را 
 بكشند. سپس در

همه جا به جستجوي اهل خراسان پردازند. در همان حال اهالي خراسان در جستجوي حضرتند و 
 مردم را

 (2) " .به ياري او ميطلبند

 در كتاب لوائح األنوار البهيه نوشته سفاريني حنبلي آمده است: سفياني با ترك ها

جنگيده و بر آنها غلبه كند، سپس در زمين، دست به فساد زند، آنگاه وارد زوراء (بغداد) شده و مردم 
 آنجا

 .را بكشد

 بر اساس اين روايات، فجايع سپاه سفياني در جنگ با عراق مخصوصا در رابطه

 .با شيعيان اهل بيت عليهم السالم به شدت وحشتناك است

كن و مناطقي را كه سپاه سفياني در آنجا متمركزاين روايات، نام تعدادي از اما  

 ميگردد ذكر كرده اند مانند زوراء (بغداد) و انبار و صراه و فاروق و روحاء. از امام

 صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود: سفياني سپاهي مركب از يكصد و سي هزار نفر به كوفه

شصت هزار نفر از آنان در كوفه متمركز گردند كه جايگاه روانه سازد كه در روحاء و فاروق فرود آيند. 
 قبر

128ص:   

215/  52بحار االنوار:  .1 -1 . 
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82نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2  

 (1) .هود پيامبر عليه السالم در نخيله است

 سفياني با حمله به عراق به هدفش كه تسلط كامل بر عراق است، نميرسد زيرا

 پس از گذشت چند هفته از اين هجوم، به حجاز حمله ميكند تا نقش جديدي را

مكه آغاز نمايد. بعضي از روايات براي جلوگيري از حركت امام مهدي عليه السالم در  

 آورده اند كه سفياني سپاهش را از عراق به سوي حجاز روانه ميكند و بعضي

 ميگويند از شام، اما ممكن است او قسمتي از سپاه خود را از عراق و قسمتي ديگر

 .را از شام روانه حجاز كند

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده است كه فرمود

سپاهي را كه تعدادشان به هفتاد هزار نفر ميرسد روانه كوفه كند و اهل آن سامان را با كشتن سفياني 
 و

دار زدن و اسارت گرفتار سازد. در اين هنگام صاحبان پرچم هاي سياه از طرف خراسان بسرعت 
 حركت

 (2) .كنند. تعدادي از ياران حضرت قائم عليه السالم جزء آنانند

آمده است: سفياني وارد كوفه شود و سه روز به غارت 84در نسخه خطي ابن حماد ص   

آن پرداخته و شصت هزار نفر از اهالي كوفه را به قتل رساند و هجده شب در آنجا بماند. آنگاه 
 پرچمهاي
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سياه وارد منطقه شده و در كنار آب، توقف كنند. ياران سفياني با خبر ورود آنها ميگريزند، گروه 
 ديگري كه

فقط تعداد كمي از آنها مسلحند، برخي از آنها اهل بصره اند نيز از نخلستانهاي كوفه خروج كنند كه 
 آنها به

 ياران سفياني دست پيدا كرده و اسراي كوفه را از دست آنها آزاد سازند. آنگاه صاحبان پرچمهاي سياه

 .عده اي را براي بيعت نزد امام مهدي عليه السالم بفرستند

سفيانيهمچنين روايت بعدي كه منسوب به امير المؤمنين عليه السالم است ورود سپاه   

 به عراق را توصيف ميكند كه همزمان با فتنه غرب و واقعه اي شبيه جنگ جهاني

129ص:   

273/  52بحار:  .1 -1 . 

238/  52بحار:  .2 -2 . 

 است. اين روايت همچنين بيانگر ورود نيروهاي خراساني به عراق است كه زمينه

السالم هستند. به نظر ميرسد كه اين روايت مجموعه اي از ساز حركت امام مهدي عليه  

 .روايت هاي راويان مختلف در رابطه با موضوع مورد بحث باشد

اي مردم! از من بپرسيد پيش از آنكه فتنه اي از "از امير المؤمنين عليه السالم نقل شده كه فرمود:   

(و يا پس از كشت و كشتار) لگدمال شرق چون شتر لجام گسيخته جهان را پس از يك مرگ و حيات 
 كند يا
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آنكه فتنه اي در مغرب زمين چون آتش در هيزم خشك افتد و فرياد انتقام و خونخواهي سر دهد، 
 چون ايام

بگذرد و چرخ فلك بگردد، به ستوه آمده و گوييد: چه شده است؟ آيا او مرده؟ به كجا رفته است؟ آن 
 روز

سپس پيروزي بر آنها را بار ديگر به شما برگردانديم و شما را با "د: است كه تأويل اين آيه روشن گرد  

 .ثروت و پسران ياري كرده و جمعيت شما را بيش از آنان قرار دهيم

اين فتنه نشانه هايي دارد: نخست آنكه كوفه با كمين و خندق محاصره و در كوچه ها، گوشه خانه 
 هاي آن

گردد. آنگاه سه پرچم در اطراف مسجد بزرگ كه شبيهسنگربندي شود و مساجد، چهل شب تعطيل   

پرچمهاي هدايت هستند، به اهتزاز درآيند. آن روز قاتل و مقتول هر دو در آتش اند. كشت و كشتار 
 فراوان و

مرگ ها سريع شود. در آن حال انساني پاك همراه هفتاد تن در پشت كوفه به قتل رسد و شخصي 
 ديگر در

ميان ركن و مقام (در كنار خانه كعبه) سر بريده شود و شخصي به نام، اسبغ مظفر، به همراه عده 
 زيادي از

كشته شوند "بيعه االصنام  "انسانهاي شيطان صفت در محل  . 

 عالمت ديگر، خروج سفياني با پرچم سبز (يا سرخ) و صليب طالئي است، فرمانده او شخصي از

زار سوار، سفياني را در راه مكه و مدينه همراهي كنند. فرمانده او شخصي از قبيله كلب است. دوازده ه
 بني
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اميه بنام خزيمه است. چشم چپ او نابينا و فقط پوستي بر آن است. بسيار دنيا طلب است او بدون 
 شك

پيش ميرود تا در مدينه فرود آيد. مردان و زناني از آل محمد عليهم السالم را در خانه اي در مدينه 
 كه به آن خانه ابو

الحسن اموي ميگويند، زنداني كند. سپس گروهي را در پي مردي از آل محمد عليهم السالم فرستد 
 كه عده اي از

جمع شده اند. تا آنكه در ميان سنگ هاي مستضعفين در مكه به رهبري مردي از غطفان گرد او 
 سفيد در

منطقه بيداء فرود آيند، اما ناگهان زمين آنها را در خود فرو برد. هيچكس از آنها جز يك نفر نجات 
 .نيابد

130ص:   

خداوند صورت آن يك نفر را به پشت سر برگرداند تا باقيمانده آنها را بترساند و برحذر دارد. آن روز 
 تأويل

اي كاش ميديدي هنگامي كه آنان وحشت زده اند و برايشان  "يه شريفه محقق خواهد شد: اين آ
 چاره و

 .گريزي نيست و از مكاني نزديك گرفته شوند

 سفياني صد و سي هزار نفر به سوي كوفه روانه ميكند، بخشي از آنها در روحاء و فاروق و در جايگاه

ود ميĤيند و هشتاد هزار تن از آنان رهسپار كوفه ميشوند. مريم و عيسي (عليهما السالم) در قادسيه فر
 محلي كه قبر
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حضرت هود عليه السالم در نخيله در آن قرار دارد و در روز عيد به كوفه حمله ميكنند. در آن روز 
 رهبر مردم شخص

ميان ظالم و ستمگري است كه به او ساحر و جادوگر ميگويند و او از شهري به نام زوراء (بغداد) در 
 پنج

هزار كاهن و پيشگو خروج ميكند. در كنار پل آن هفتاد هزار نفر را ميكشد بگونه اي كه مردم از 
 فراواني

 خون و بوي اجساد، سه روز از نزديك شدن به فرات خودداري ميكنند. آن روز دختران با عفافي را كه

وار نموده به مكاني در نزديكيچهره شان توسط ديگران ديده نشده به اسارت ميگيرند و بر محملها س  

 .نجف ميبرند

 سپس صد هزار نفر مشرك و منافق از كوفه خروج كرده و بي هيچ مانعي وارد دمشق ميشوند. همان

است يعني دارايي قصرها و ستونهاي برافراشته "ارم ذات العماد  "شهري كه  . 

و حرير نيستند، اين پرچمها  پرچم هائي از مشرق زمين به اهتزاز درآيند كه از جنس پنبه، كتان
 نشان و

مهر سيد بزرگ را برخوردارند و مردي از آل محمد عليهم السالم (امام زمان) آنان را فرماندهي ميكند. 
 روزي كه در

مشرق به حركت درآيند بوي عطرشان چون مشك در مغرب به مشام رسد و هراس و وحشت به مدت 
 يك

 .ماه، پيشاپيش آنها حركت ميكند

وي ديگر فرزندان خالفكار سعد در كوفه به خونخواهي پدرانشان حكومت را در دست گيرند تااز س  



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 167   

آنكه سواران مردي به نام حسين چون اسبان تيز تك بر آنها بتازند در حالي كه ژوليده، غبار آلود و 
 .گريانند

ر نشستن سزاوار نيستيكي از آنها با چشمان اشك بار پاي بر زمين كوبد و گويد: از امروز به بعد ديگ . 

خداوندا ما توبه كار و متواضع بوده و در پيشگاه ربوبي تو سر فرود آورده و پيشاني بر خاك ميساييم. 
 آنها

همانا خداوند توبه كنندگان و  "همان بزرگاني هستند كه خداوند چنين توصيف شان كرده است. 
 پاكيزگان را

131ص:   

. پاكيزگان، همچون آنها از آل محمد عليهم السالم هستند"دوست دارد  . 

شخصي از مسيحيان نجران خروج كرده و دعوت امام عليه السالم را لبيك گويد. او اولين مسيحي 
 است كه

 چنين ميكند. كليساي خود را ويران و صليب خود را ميشكند. او همراه غالمان، مستضعفان و سواران

و با پرچمهاي هدايت به سوي نخيله حركت ميكند خروج نموده . 

است كه پايگاه امير المؤمنين عليه السالم و در  "فاروق  "محل اجتماع مردم از هر جاي زمين در 
 محلي بين

قرار دارد. آن روز ميان مشرق و مغرب سه هزار يهودي و مسيحي كشته شوند،  "برس و فرات  "
 بگونه اي كه

پيوسته آنها اين  "ه قتل رسانند. در آن هنگام تأويل اين آيه روشن ميگردد: بعضي بعض ديگر را ب
 سخن
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يعني با شمشير و زير سايه "را تكرار ميكردند تا آنها را چون زراعت درو شده خاموش ساختيم   

 .(1) " شمشير

 قسمت اول و آخر اين روايت، يك جنگ جهانگير را خاطر نشان ميسازد كه

 نابودي و ويراني آن گريبانگير غرب ميشود و در آن سه هزار هزار يعني سه ميليون

 .نفر كشته ميشوند و ما آن را در جاي خود بيان خواهيم كرد

ساختن سنگر "ايجاد شكاف و رخنه در زواياي كوچه هاي كوفه  "و شايد معناي   

 .و جنگهاي خياباني در برابر حمله سفياني يا غربي ها باشد

 به زودي درباره درفشهاي سه گانه اطراف مسجد الحرام در نهضت ظهور، و درگيري

بيان خواهيم كردبر سر قدرت، اندكي قبل از ظهور حضرت مهدي عليه السالم مطالبي  . 

همراه هفتاد تن، ما را به ياد "پشت كوفه  "كشته شدن انسان پاك سرشتي در   

و ياران او مياندازد. شايد منظور از شهادت استادمان، شهيد صدر (قدس سره) و دوستان  

 .پشت كوفه همان شهر نجف اشرف باشد

ت بين ركن ومنظور از وجود شخصي مطهر و پاكيزه كه اندكي قبل از ظهور حضر  

132ص:   

82/  53بحار:  .1 -1 . 

 مقام در كنار خانه خدا به شهادت ميرسد، فرستاده آن حضرت به سوي مردم مكه
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 .است

 در اين روايت چند نام و واژه وجود دارد كه مقصود از آنها مشخص نيست مانند

صفت كه در بتخانه به قتل ميرسند و اسبغ مظفر با بسياري از انسانهاي شيطان  

 مانند پسران سعد سقا و فرمانده كاهن ساحر و ديگران كه شايد به اين روايت افزوده

 .شده و يا نام اشخاص خاصي در آن دوره باشند

 برخي از روايات تصريح يا اشاره دارند كه حضرت مريم و عيسي (عليهما السالم) از عراق

 ديدن نموده و در قادسيه منزل نموده اند و مدتي در محل مسجد براثا نزديك بغداد

 .مانده اند. واهللا العالم

 اما قبر هود عليه السالم در نخيله معروف بوده و در نزديكي نجف اشرف در وادي السالم

 است و اما درفش هاي مشرق زمين، همان درفش هاي خراساني ها است كه زمينه

اندساز ظهور . 

 فاروق در روايت دوم بايد توضيح يكي از راويان باشد كه در متن روايت وارد

 شده و منظور از محل تجمع مردم، نيروهاي حضرت مهدي عليه السالم است كه در آن

 .مكان گردهم ميĤيند

 واضح است كه اين نمونه روايتها درباره نشانه هاي ظهور حضرت يا ساختگي و

راويان حديث و كلمات علما است كه مطالب آن را با رواياتدروغ است و يا سخنان   

 !مخلوط نموده و سپس به پيامبر و يا ائمه نسبت داده اند
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 سپاه سفياني در راه حجاز (سپاهي كه در زمين فرو ميرود)

 به زودي درباره نهضت ظهور حضرت مهدي عليه السالم سخن خواهيم گفت و به بررسي

هيم پرداخت كه طبق روايات، بدنبال كشته شدنكشمكش سياسي در حجاز خوا  

133ص:   

 عبد اهللا، حاكم حجاز و اختالف در مورد جانشين او و درگيري بين قبايل حجازي بر

 .سر حكومت، بوجود خواهد آمد

 اين اختالفات موجب تضعيف حكومت حجاز شده و به حضرت فرصت

كميت خود را بر آن تثبيتميدهد كه نهضت خود را در مكه آغاز و شهر را آزاد و حا  

 .كند

 در اين مرحله، وقتي حكومت حجاز، خود را از شكست نهضت حضرت عاجز

 ميبيند، مستقيم و يا توسط دولتهاي بزرگ، سفياني را وارد ماجرا ميكند. آنگاه

 سفياني، نيروهاي خود را نخست به مدينه منوره و سپس به مكه مكرمه گسيل

به مسلمانان و به مردم جهان اعالم ميدارد كه درميدارد. در اين هنگام حضرت   

 انتظار وقوع معجزه اي است كه پيامبر، وعده داده يعني همان فرو رفتن سپاه سفياني

 به زمين در بيداء نزديك مكه. حضرت اعالم ميكند كه به زودي پس از اين معجزه،

 .نهضت مقدس خويش را ادامه خواهد داد

 در برخي روايات آمده است كه فرا خواندن نيروهاي سفياني به حجاز بويژه مكه
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 و مدينه قبل از شروع نهضت حضرت اتفاق ميافتد و سپاه سفياني با هدف

 جستجوي حضرت و يارانش وارد مدينه منوره گرديده و در آنجا مرتكب جنايات

ولي مانند موسي عليه السالمفراواني ميشوند. در آن زمان حضرت در مدينه بسر ميبرند،   

 با حالت بيم و اميد از مدينه خارج ميشوند، سپس خداوند اجازه ظهور حضرت را

 .صادر ميكند

 روايات شيعه و سني، ورود لشكر سفياني از طرف عراق و شام به مدينه منوره

 را هجومي سخت و ويرانگر توصيف ميكنند كه هيچ مقاومتي در برابر خود

ا ياران مهدي عليه السالم و شيعيان اهل بيت عليهم السالم در كشتار و نابودي زن و مرد،نمييابد واو ب  

 بزرگ و كوچك همانگونه كه در عراق عمل كرده رفتار ميكند! بلكه ميتوان گفت

134ص:   

 حمله سفياني در مدينه به مراتب سخت تر خواهد بود. در نسخه خطي ابن حماد از

 :ابن شهاب چنين نقل شده

 سفياني به فرمانده خود در كوفه كه با سوارانش آنجا را سخت درهم كوبيده، نامه اي مينويسد و "

دستور ميدهد كه به طرف حجاز حركت كند، او روانه مدينه شده و چهل هزار نفر از قريش و انصار را 
 به قتل

 ميرساند، شكم زنان را ميدرد و فرزندان را هالك ميكند و يك برادر و خواهر از طايفه قريش را كه

 .(1) " نامشان محمد و فاطمه است بر در مسجد مدينه به دار ميĤويزد
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 برخي روايات ميگويند كه اين برادر و خواهر از عموزادگان همان مرد پاك

هستند كه امام مهدي عليه السالم وي را به مكه ميفرستد و او پانزده "نفس زكيه  "سرشت   

همشب قبل از ظهور حضرت در مسجد الحرام به قتل ميرسد و اين برادر و خواهر   

 از دست لشكريان سفياني در عراق گريخته بودند اما جاسوسي كه از عراق با اين دو

 همراه بوده آنان را به دشمنان معرفي و سر انجام توسط افراد سفياني به دار آويخته

 .ميشوند

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده است كه فرمود

نديشه اي جز غلبه بر آل پيامبر صلي اهللا عليه و آله سفياني و همراهانش ظهور كنند، در حالي كه ا "
 و پيروان آنها

ندارند. از اين رو گروهي را به كوفه فرستند. رفتار آنها با شيعيان آل محمد صلي اهللا عليه و آله كشتن 
 و دار زدن است. سپس

نجا بگريزند. اما گروه ديگري را رهسپار مدينه كنند. مردي در آنجا به قتل رسد و مهدي و منصور از آ
 از آل

پيامبر صلي اهللا عليه و آله كسي باقي نماند مگر اينكه دستگير و زنداني شود، سپاه سفياني به 
 جستجوي آن دو مرد فراري

بپردازند و مهدي عليه السالم كه مانند موسي عليه السالم نگران و مضطرب از شهر خارج شده بود 
 (2) " وارد مكه شود

135ص:   
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88نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

222/  52بحار:  .2 -2 . 

 و نيز " اهل مدينه قبل (1) ." در همين باره آمده كه " سفياني با سپاهي انبوه وارد مدينه ميشود

 .(2) " از حمله سفياني از شهر خارج ميشوند

كه با حضرت مهدي عليه السالم از مدينه خارج ميشود "منصور  "چنين به نظر ميرسد كه   

ران حضرت است و حضرت او را به مسجدهمان نفس زكيه محمد باشد كه از يا  

 الحرام ميفرستد تا پيام آن بزرگوار را به گوش جهانيان برساند اما وي را به قتل

 .ميرسانند و احتمال هم دارد كه شخص ديگري باشد

 در روايات، به غير از مدينه و مكه، از مناطق ديگر حجاز كه نيروهاي سفياني به

نيامده و پيداست كه مدت اشغال شهر مدينه چندانآن وارد شوند، سخني به ميان   

 طوالني نيست سپس سفياني تمام يا بخش عمده اي از سپاه خود را به مكه

 ميفرستد كه آن معجزه موعود رخ ميدهد و تمام سپاهيان اعزامي در نزديكي مكه

 .به زمين فرو ميروند

چند روز ذكر برخي روايات، باقي ماندن لشكريان سفياني در مدينه را تنها  

 ميكنند، و ظاهرا منظور از ورود سفياني به مدينه، ايجاد رعب و وحشت و

 .جستجوي حضرت است نه اقامت در شهر

 روايتهائي كه در مورد فرو رفتن سپاه سفياني به زمين است در كتابهاي حديثي
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يمسلمانان، فراوان و متواتر است و شايد مشهورترين آنها در منابع سني ها روايت  

 :باشد كه از ام سلمه نقل شده كه گفت

پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود: پناهنده اي به خانه خدا پناه برد اما لشكري به سوي او  "
 فرستاده شود، چون به

 (3) " بيابان مدينه رسند، زمين آنها را ببلعد

136ص:   

252بحار ص  .1 -1 . 

442/  4مستدرك حاكم:  .2 -2 . 

186/  52و بحار:  429/  4مستدرك حاكم:  .3 -3 . 

و اگر ببيني هنگامي كه "فخر رازي از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه كه ميگويد   

 آورده (1) " آنان وحشت زده اند و ديگر آنها را راه گريزي نيست و از مكاني نزديك گرفته ميشوند

از ابن عباس روايت شده كه اين آيه در مورد فرو رفتن گروهي در بيابان "است كه:   

 " .بيداء نازل شده است

 :عالمه طبرسي از مفسران شيعه در تفسير مجمع البيان ميگويد

سن عليه السالم نقل ميكند كه ابو حمزه ثمالي از قول امام زين العابدين عليه السالم و امام ح "
 منظور اين آيه،

 " .لشكري ست كه در صحراي بيداء زمين آنها را در كام خود فرو ميبرد

 :و از حذيفه يماني چنين روايت شده
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پيامبر صلي اهللا عليه و آله از فتنه اي كه بين اهل مشرق و مغرب واقع خواهد شد ياد نمود و  "
 فرمود در حالي كه آنها

فتنه هستند، ناگهان سفياني از وادي يابس (بيابان خشك) بر آنها خروج كند، تا آنكه در  گرفتار
 دمشق

فرود آيد آنگاه دو لشكر را به سوي مشرق و مدينه روانه كند تا به زمين بابل از شهر نفرين شده 
 (بغداد)

د، و سيصد نفر از اوالد برسد، او بيش از سه هزار نفر را بكشد و بالغ بر يكصد زن را به زور تصاحب كن
 فالن

عباس را به هالكت رساند، آنگاه به كوفه هجوم آورده و اطراف آن را ويران سازد. سپس از آنجا خارج 
 شده،

به سوي شام حركت كند، در اين هنگام لشكري با پرچم هدايت از آن منطقه به پا خيزد و با لشكر 
 سفياني

ر كند كه يك نفر هم كه خبر مرگ بقيه را ببرد باقي نماند. و رو در رو گردد و آنها را چنان تار و ما
 آنچه از

اسيرها و غنيمتها در دست آنهاست باز پس گيرند و اما لشكر دوم وارد مدينه شده و سه شبانه روز به 
 غارت

ل و چپاول آنجا پرازند، آنگاه به سوي مكه روانه گردند تا به بيابان رسند. خداوند در اين هنگام جبرئي
 را به

سوي آنها فرستد و فرمايد: اي جبرئيل برو و آنها را نابود كن، پس جبرئيل ضربه اي به آن زمين زند 
 كه آنها



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 176   

 (2) " .را در خود فرو برد، هيچيك از آنها نجات نيابد مگر دو مرد از قبيله جهينه

137ص:   

51سبأ /  .1 -1 . 

186/  52بحار:  .2 -2 . 

 :از امير مؤمنان عليه السالم نقل شده است كه فرمود

 مهدي ميĤيد، با موهايي مجعد و خالي بر گونه، آغاز نهضتش از سوي مشرق است. آنگاه كه چنين "

ماه فرمانروائي نمايد، او در شام خروج كند و  شود سفياني خروج و به مدت بارداري يك زن يعني نه
 اهل

شام بجز قبيله هاي حق طلب، مطيع او شوند، سپس با لشكري انبوه وارد مدينه شود تا آنكه وقتي به 
 بيابان

و اگر ببيني  "مدينه رسد، خداوند او را در آنجا به زمين فرو برد. و اين است معناي فرموده خداوند: 
 هنگامي

 (1) " كه آنان وحشت زده اند و ديگر آنها را راه گريزي نيست و از مكاني نزديك گرفته شوند

اين باشد كه آغاز حركت حضرت توسط "غاز نهضت حضرت از مشرق آ "شايد معناي   

 .قيام ايرانياني است كه از جمله زمينه سازان ظهور حضرت هستند

يعني دستور ظهور صادر گردد و دولت برپا "آنگاه كه چنين شود  "و منظور از جمله   

الفاصلهشود، سفياني خروج كند. در اين روايت معين نشده كه خروج سفياني آيا ب  

 .پس از تشكيل دولت زمينه ساز ظهور حضرت خواهد بود يا پس از سالهاي طوالني
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 ولي شواهد بيانگر آن است كه نوعي ارتباط بين دولت ايرانيان و خروج سفياني

 وجود دارد و خروج وي جهت روياروئي با ايرانيان است، همچنانكه در اوايل

يمبحث مربوط به جنبش حضرت به آن اشاره كرد . 

 :از حنان بن سدير نقل شده است كه گفت

از ابو عبد اهللا (امام صادق عليه السالم) درباره حادثه بلعيدن بيابان بيداء سؤال كردم. فرمود: آنجا  "
 محلي ست

به نام " اماصهرا " كه بر سر راه " بريد " در فاصله دوازده ميلي از منطقه " ذات الجيش " قرار 
 (2) .دارد

 ذات الجيش بياباني است ميان مكه و مدينه وأماصهرا محلي در همان منطقه

 .است

138ص:   

177و محجه بحراني ص  163غيبت نعماني ص  .1 -1 . 

181/  52بحار:  .2 -2 . 

 :از محمد بن علي (امام باقر عليه السالم) روايت شده كه فرمود

به زودي پناهنده اي به مكه خواهد آمد، هفتاد هزار سرباز تحت فرمان مردي از قيس براي  "
 دستگيري

ه اي كه اجتماع كنند، جبرئيل بگون "ثنيه  "وي به آنجا اعزام ميشوند، همين كه تمام آنها در 
 صدايش به شرق
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و غرب بيابان برسد ندا دهد: اي بيدا، اي بيدا، بگير آنها را كه خيري در آنها نيست. هيچكس هالكت 
 آنها را

نبيند مگر چوپاني در كوهستان كه شاهد ماجراست و خبر اين حادثه را براي بقيه ميبرد. پس وقتي 
 آن

 (1) ." پناهنده شده به مكه داستان آنها را بشنود، خروج كند

 :همچنين از ابي قبيل نقل شده كه گفت

ارت دهنده نزد مهدي عليه از آنها كسي باقي نماند مگر يك بشارت دهنده و يك بيم دهنده، اما بش "
 السالم

و يارانش ميĤيد و از آنچه اتفاق افتاده خبر ميدهد و شاهد ماجرا، در چهره اش ديده شود، يعني 
 خداوند

صورت او را به پشت سر او برميگرداند و بدين ترتيب با مشاهده برگشتن چهره او به پشت سر، سخن 
 او

را تصديق ميكنند و آگاه ميشوند كه لشكر سفياني در زمين فرو رفته اند و دومي نيز همانند اولي 
 خداوند

 چهره اش را به پشت برگردانده، نزد سفياني ميĤيد و آنچه بر سر ياران او آمده براي وي بازگو ميكند،

ن را مطابق با واقع ميداند. سفياني نيز به جهت عالمتي كه در او ميبيند گفته وي را باور ميكند و آ
 اين دو نفر

 (2) " .مرداني از قبيله كلب هستند

 :از حفصه نقل شده
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رمود: لشكري از جانب مغرب با هدف تصرف خانه كعبه بيايد. اما وقتي بهاز پيامبر خدا شنيدم كه ف "  

 بيداء رسد زمين آنها را در خود فرو برد، كساني كه پيشاپيش آن لشكرند بازگردند تا ببينند چه بر سر

 جماعت آمده است كه آنها نيز به همان مصيبت گرفتار شوند، آنگاه خداوند هر كس را بر طبق نيت او

 (3) " .برانگيزد

139ص:   

90نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

91نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

90نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 يعني كسي كه مجبور به شركت در لشكر سفياني بوده اگر چه در آخرت مانند

 شخص داوطلبي كه با ميل و اراده خود شركت كرده، نيست اما او نيز به زمين فرو

 .ميرود

 :روايتي ديگر از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمود

كه قتلگاهشان يكي اما خاستگاهشان متفاوت و گوناگون است، پرسيدند: ايدر شگفتم از قومي  "  

 رسول خدا چرا چنين شود؟ فرمود: چون در ميان آنها افرادي مجبور و بي ميل و مخالف وجود دارد
". 

 يعني كساني كه در يك محل و در يك زمان از دنيا ميروند، خداوند با توجه به

مت آنها را مورد حسابرسي و مؤاخذه قرار ميدهد،نيت ها و انگيزه هايشان در قيا  

 زيرا برخي از آنها به اكراه و بخاطر ترس از جان و ناموس خود و بعضي به اجبار و



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 180   

 .گروهي ديگر داوطلبانه و با رغبت در آن لشكر شركت ميكنند

 روايتي شمار نفراتي كه به زمين فرو ميروند را دوازده هزار نفر ذكر كرده، نه

زار نفر. و روايتي ديگر ميگويد كه يك سوم آنها به زمين فرو ميروند و يكهفتاد ه  

 سوم ديگر چهره هايشان به پشت سر برميگردد و يك سوم باقيمانده سالم

 (1) " .ميمانند

* * 

 آغاز عقب نشيني سفياني

 پس از فرو رفتن لشكر سفياني در زمين، ستاره بخت او رو به افول ميگذارد، و

 .اختر سعادت حضرت مهدي عليه السالم رو به اوج و درخشندگي مينهد

 روايات، بعد از اين واقعه، نقش نظامي ديگري براي سفياني در حجاز بيان

140ص:   

91 - 90نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

در حجاز پايان مييابد نميكنند. و اين بدان معني است كه با حادثه مذكور نقش او . 

 اما احتمال دارد نيروهايي براي او در مدينه باقي بمانند كه با نيروهاي حكومت

 حجاز همراهي كنند. روايات تأييد ميكنند كه پس از واقعه فرو رفتن قواي سفياني،

 حضرت با سپاهي بيش از ده هزار نفر، براي آزادي مدينه راهي آن شهر شده و با

رگير ميشوددشمنان خود د . 
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 به هر حال حضرت، مدينه و حجاز را فتح و نيروهاي دشمن را سركوب ميكند

 و لشكر سفياني هر جا كه روياروي او باشند، از حجاز تا عراق و شام، شكست

 ميخورند. همچنانكه طبق روايات يك يا چند نبرد نيز در عراق بين لشكر سفياني

مني و خراساني آن حضرت اتفاق ميافتدبا سپاهيان مهدي عليه السالم و ياران ي . 

 نبرد اهواز

 طبيعي است كه پس از شكست سفياني بدست پيشگامان ايراني و يمني ظهور،

 عراق تحت قلمرو حكومت حضرت و ياران وي درآيد و شكست معجزه آساي

 سفياني در حجاز عامل مؤثري در تثبيت قدرت ياوران مهدي عليه السالم در عراق گردد

آنكه نيروهاي پيشگام، پس از شكست قواي سفياني، در عراق مستقربويژه   

السالم نزد آن حضرت به حجاز ميشوند و گروهي را جهت بيعت با امام زمان عليه  

 .ميفرستند

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

ياران درفش هاي سياه كه از خراسان ميĤيند در كوفه فرود آيند و چون مهدي عليه السالم ظهور  "
 كند گروهي

 (1) " .را جهت بيعت بسوي او فرستند

141ص:   

217/  52بحار:  .1 -1 . 
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 :همين روايت را ابن حماد آورده است

ياران درفش هاي سياه از خراسان به كوفه روي آورند و چون مهدي عليه السالم در مكه ظهور  "
 نمايد، گروهي

 (1) " .را جهت بيعت نزد وي فرستند

 اما رواياتي نيز وجود دارد كه از درگيري نيروهاي سفياني در عراق سخن

م روبرو ميشودميگويد و اين بار سفياني با نيروي يكپارچه و متشكل امام مهدي عليه السال . 

 حضرت، شعيب بن صالح، فرمانده نيروهاي ايراني را به بعنوان فرمانده كل

 نيروهاي خود كه بخش عظيمي از آنان ايراني و يمني و بخشي ديگر از ساير

 .سرزمين هاي اسالمي اند، انتخاب ميكند

 سخن ميگويند و آن را به عنوان (2)برخي از روايات تنها از نبرد دروازه استخر 

 .جنگي بزرگ ميان نيروهاي سفياني و حضرت مهدي عليه السالم توصيف ميكنند

معين "بيضاء استخر  "ديگر محل گرد آمدن نيروهاي ايراني را منطقه دو روايت   

 ميكنند يعني منطقه اي سفيد رنگ در شهر استخر كه به نظر ميرسد همان

معروف است "كوه سفيد  "بلندي هاي نزديك مسجد سليمان باشد و به  . 

ستهمچنين سه روايت، خاطر نشان ميسازد كه وقتي امام از مدينه عازم عراق ا  

 نخست در بيضاء استخر فرود ميĤيد و ايرانيها با حضرت بيعت مينمايند و در آنجا

 به فرماندهي امام مهدي عليه السالم وارد كارزار با سفياني شده و او را شكست ميدهند. در
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 پي اين نبرد حضرت با هفت كجاوه نور كه معلوم نيست در كدام يك از آنهاست،

142ص:   

88نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

استخر شهري قديمي در جنوب ايران است كه قبل از اسالم، آباد و پايتخت بوده و آثار آن  .2 -2
ديده ميشود. نقل شده كه شهر استخر را حضرت  "مسجد سليمان  "هنوز در نزديكي شهر نفت خيز 

نمود و فصل زمستان را در آنجا سپري ميكرده است و گويا مسجد سليمان، سليمان عليه السالم بنا 
 .مسجدي بوده كه حضرت سليمان عليه السالم آن را ساخته است

 .وارد عراق ميگردد. ما آن ماجرا را در مبحث نهضت ظهور بيان خواهيم كرد

 :در نسخه خطي ابن حماد از علي عليه السالم روايت شده كه فرمود

 .وقتي سپاه سفياني به سوي كوفه ميروند، گروهي را به جستجوي ياران خراساني ميفرستند "

همزمان، ياران خراساني در جستجوي حضرت بيرون ميĤيند، آنگاه هاشمي با درفش هاي سياه در 
 حالي

كه شعيب بن صالح پيشاپيش آنها در حركت است با او مالقات ميكند و در محل دروازه استخر با 
اراني  

سفياني برخورد مينمايند و بين آنها نبردي بزرگ رخ ميدهد. درفش هاي سياه پيروز ميگردند و 
 سواران

 (1) " .سفياني پا به فرار ميگذارند. آن هنگام مردم مهدي را ميخواهند و او را ميجويند

 بنابر روايتي كه خواهد آمد منظور از كسي كه هاشمي با او مالقات ميكند،

 حضرت مهدي عليه السالم و منظور از هاشمي، همان مرد خراساني فرمانده نيروهاي
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ي عليه السالم و جهت بيعت باايراني است. يعني گروههاي ايراني در جستجوي امام مهد  

 او حركت ميكنند تا در كنار حضرت، عليه دشمنان به نبرد بپردازند. پس به

 فرماندهي مرد هاشمي خراساني به طرف جنوب ايران حركت ميكنند. آنها نزديك

 .مرز خاكي حجاز، نزديك بصره با حضرت مالقات مينمايند

 :روايتي ديگر ميگويد

 (2) " .سفياني هنگام جنگ در عراق، لشكريانش را به همه آفاق گسيل ميدارد "

راناين نكته نشانگر گستردگي و پراكندگي نيروهاي وي در عراق و مرزهاي اي  

 است كه فرضيه وجود نيروي دريائي سفياني و هم پيمانان غربي وي را در خليج

 .فارس تأييد ميكند

 روايت زير آمدن حضرت به جنوب ايران را بيان و جنگ دروازه استخر يا كوه

143ص:   

86نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

86نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

 :سفيد را توصيف ميكند ولي در متن روايت، نوعي آشفتگي وجود دارد

 سفياني پس از ورود به كوفه و بغداد، لشكريان خود را به همه آفاق ميفرستد اما از اهل خراسان كه "

ودخانه قرار دارند ترس و وحشتي به جانش ميافتد. سپاهيان مشرق به آنها (لشكرياندر آنسوي ر  

 سفياني) هجوم آورده و آنها را ميكشند، وقتي اين خبر به سفياني ميرسد سپاهي عظيم به استخر
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ميفرستد. آنها (سفياني و نيروهايش) با حضرت مهدي عليه السالم و هاشمي در منطقه كوه سفيد با 
 يكديگر

برخورد ميكنند و بين آنها چنان جنگي بوقوع ميپيوندد كه ساقهاي پاي اسبان تا مچ در خون فرو 
 ." ميرود

 روايت نخست، تأثير شگرف شكست نيروهاي سفياني در نبرد اهواز را يادآور

 ميشود كه اين شكست، موج عظيمي در ميان ملتهاي مسلمان و بين هواداران

 حضرت بوجود ميĤورد، بطوري كه براي پيوستن به حضرت و بيعت با وي به جنب

مردم مهدي را ميخواهند و او را ميجويند "و جوش ميافتند و اين است معني جمله   ". 

 به هر حال، بي ترديد ميتوان گفت كه سفياني پس از فرو رفتن لشكرش در حجاز،

ام سعي خود را صرف حفظ ووارد مرحله عقب نشيني و شكست ميگردد. و تم  

 نگهداري قلمرو حكومت خود در سرزمين شام و تقويت آخرين خط دفاعي

 .فلسطين و قدس و آمادگي در برابر حمله نيروهاي حضرت مهدي عليه السالم ميكند

 روايات، جنگ ديگري بين سفياني با حضرت مهدي عليه السالم ذكر نميكنند، به جز

فلسطين كه جنگ پاياني سفياني است و به شكست نبرد بزرگ فتح قدس و آزادي  

 .هم پيمانان يهودي و غربي او نيز منتهي خواهد شد

 سفياني در نبرد فتح قدس

 از روايات مربوط به اين نبرد بزرگ برميĤيد كه سفياني با مشكالت زيادي روبرو
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 ميشود، اولين مشكل، ضعف پايگاه مردمي او در سرزمين شام است زيرا قدرت و

وقعيت فرمانروائي او هر قدر هم كه قوي باشد، اما از آنجا كه مردم خطه شام،م  

144ص:   

 مسلمانند و معجزات و كرامات حضرت و شكست سفياني و رابطه او با دشمنان

از اين رو موج عالقه به حضرت و دوستي و گرايش به ;اسالم را مشاهده ميكنند  

هاي وي قوت ميگيردايشان و بيزاري و نفرت از سفياني و سياست . 

 به نظر ميرسد كه موج عظيم گرايش مردم به حضرت در سوريه، اردن، لبنان و

 فلسطين يعني قلمرو حكومت سفياني گسترش چشمگيري پيدا خواهد كرد. زيرا

 روايات خاطر نشان ميسازند كه حضرت با سپاه خود بسوي سرزمين شام

ناحيه اي در سي كيلومتري دمشق اردو "مرج عذراء  "لشكركشي ميكند و در   

 ميزند.. از اين موضوع ميتوان فهميد كه نه تنها سفياني از نگهداري مرزهاي خود

 و پيشروي سپاه حضرت، عاجز است بلكه او نيروهاي خود را از پايتختش يعني

مقر فرماندهي خود را دردمشق، خارج كرده و به داخل فلسطين بازميگرداند و   

جايي كه نيروهاي رومي در آن فرود ميĤيند، قرار ميدهد "منطقه رمله  " . 

 بر اساس روايات، حضرت در آغاز نبرد، درنگ ميكند و مدتي در حومه دمشق

 .ميماند تا بزرگان و مؤمنان اهل شام كه هنوز به حضرت نپيوسته اند، ملحق شوند

 سپس حضرت از سفياني ميخواهد كه جهت گفتگو، شخصا حاضر شود. آنها
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 يكديگر را مالقات ميكنند. سفياني تحت تأثير شخصيت حضرت قرار گرفته و با

 ايشان بيعت ميكند و تصميم ميگيرد دست از جنگ بردارد و منطقه را تسليم

ا سرزنش كرده و از تصميم خودامام عليه السالم نمايد اما نزديكان و پشتيبانان سفياني، او ر  

 !منصرف ميسازند

 ظاهر روايات نبرد قدس و فلسطين، از لحاظ سياسي و طبيعي، هيچ تفسيري

 جز ضعف پايگاه مردمي سفياني در سرزمين شام و وجود موج مردمي طرفدار

 حضرت، ندارد. بعضي روايات اشاره دارند كه كار به جائي ميرسد كه بخشي از

ي و قسمتي از لشكر او نيز با حضرت بيعت كرده و به ايشانطرفداران سفيان  

 .ميپيوندند

145ص:   

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

آنگاه وي (يعني حضرت مهدي عليه السالم) به كوفه ميĤيد و تا زماني كه خدا بخواهد در آنجا  "
 ميماند تا بر

ميĤيند در حالي كه بسياري از مردم به آن  "ج عذراء مر "كوفه مسلط گردد. سپس با همراهانش به 
 حضرت

(فلسطين) بسر ميبرد. دو سپاه رو در روي هم  "رمله  "پيوسته اند. در آن هنگام سفياني در منطقه 
 قرار
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او دست كشيده و  ميگيرند. آن روز، روز ابدال است، جمعي از مردمي كه با سفياني هستند از پيروي
 به

عليهم السالم ميپيوندند و عده اي از مردم كه با آل پيامبر هستند به سفياني شيعيان آل محمد 
 ميگروند، آنها در

 (1) " ..واقع از پيروان او بوده و به او ميپيوندند. هر كس در آن روز بسوي پرچم خود ميشتابد

 :از علي عليه السالم روايت شده كه فرمود

 وقتي سفياني، لشكري به سوي مهدي ميفرستد، در بيابان بيداء به هالكت ميرسند. اين خبر به "

اعت وي درآي و اهل شام ميرسد، آنها به خليفه خود گويند مهدي ظهور كرده، با او بيعت كن و به اط
 اگر نه تو

را ميكشيم، او عده اي را جهت بيعت نزد حضرت ميفرستد.. اما مهدي از سوي ديگر حركت ميكند تا 
 در

 (2) " .بيت المقدس فرود آيد

 اين روايت، اوج محبوبيت مردمي حضرت و مخالفت مردم با سفياني را نشان

 .ميدهد

 :و نيز آمده است

 حضرت ميگويد پسر عمويم را نزد من آوريد تا با وي سخن گويم پس سفياني نزد حضرت ميĤيد و "

گفتگو ميكند، آنگاه زمام امور را به امام عليه السالم تسليم و با او بيعت ميكند! اما همين كه نزد ياران 
 خود بازميگردد
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قبيله كلب او را پشيمان ميكنند، به همين جهت برميگردد و تقاضاي فسخ پيمان مينمايد، امام نيز 
 بيعت

ي جنگ با امام بسيج ميكند ولي امام عليه وي را فسخ ميكند، آنگاه سفياني لشكريان خود را برا
 السالم او را

 (3) " .شكست ميدهد. خداوند روميان را نيز بدست آن حضرت نابود ميكند

146ص:   

224/  52بحار:  .1 -1 . 

96نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

97نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

يعني او را از بيعت با حضرت مهدي عليه السالم "قبيله كلب او را پشيمان ميكند  "معني عبارت   

 .پشيمان مينمايند

اي سفيانيند و سمبل تعصب در ميان مردمكلب نام عشيره اي ست كه دايي ه  

 شامند. اما در حقيقت كساني كه سفياني را پشيمان و حكومت او را در برابر حركت

 مردمي طرفدار امام حفظ و او را وادار به پيكار با آن حضرت ميكنند، همان

 پشتيبانان يهودي و رومي سفيانيند. همچنانكه از روايات پيشين و روايات ديگر

ان اين موضوع را بدست آوردميتو . 

 به هر حال، سفياني نميتواند از جو موجود مردمي و از فرصتي كه حضرت به

 وي ميدهد، استفاده كند و مسلمانان سرزمين شام هم موفق به ساقط نمودن
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 حكومت سفياني و ارتش او نميشوند، از اين رو وي و هم پيمانانش، نيروهاي

 خود را براي جنگي بزرگ آماده ميكنند، جنگي كه محورهاي آن به گفته روايات از

 عكا تا صور و از آنجا تا انطاكيه در ساحل دريا و از دمشق تا طبريه و تا داخل قدس

 .گسترش مييابد

 در اين هنگام است كه غضب خداوند و خشم حضرت مهدي عليه السالم و سپاهيانش

ن وي فرو ميبارد و نشانه ها و معجزات الهي بدست حضرتبر سفياني و هم پيمانا  

 آشكار ميشود و سختي و تيره روزي به سفياني و حاميان يهودي و رومي او روي

 .ميĤورد و آنان را به بدترين شكل به شكست ميكشاند

السالم دستگير و به زندگي طاغوتي سرانجام، سفياني بدست يكي از سپاهيان امام عليه  

ميدهند، ستمگري كه در مدت پانزده ماه دست به جناياتي ميزند كهاو پايان   

 .ديگران در سالهاي طوالني نميتوانند مرتكب آن شوند

147ص:   

 مالحظه

مرا ديد و گفت كه او چند بار "آل حديدي  "در لندن، جوان تحصيل كرده اي از   

 كتاب عصر ظهور مرا مطالعه كرده و روايات عالئم ظهور را تحقيق و بررسي نموده و

 به اين نتيجه رسيده كه نيروهاي سفياني كه بر اساس روايات در كشورهاي شام،

 .عراق، حجاز و خليج پخش ميشوند، كنايه از نيروهاي غربي و اروپائي ست
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ميده ميشود كه تاكنون بيان شداما به نظر بنده از ظاهر روايات همان مطلبي فه  

 مضافا بر اينكه سفياني آلت دست غرب و يهود است. اما نظر آن جوان فاضل كه

 معتقد است نيروهاي سفياني كنايه از نيروهاي غرب و يهود است، موضوعي ست

 .كه احتياج به شاهد و دليل دارد. واهللا العالم

* * 

148ص:   

 نقش يمن در دوران ظهور

دي از اهل بيت عليهم السالم به دست ما رسيده كه بيانگر وقوع يك نهضتروايات متعد  

 اسالمي و زمينه ساز ظهور حضرت در يمن است. سند تعدادي از اين روايت ها

 وقوع اين نهضت، حتمي و پرچم آن پرچم هدايت و زمينه ساز (1)صحيح است 

 ظهور و پشتيبان آن حضرت است. حتي برخي روايات آن را هدايت بخش ترين

 پرچمها به صورت كلي در عصر ظهور مينامند و بر ضرورت پشتيباني آن، بيش از

 پشتيباني پرچم مشرق ايراني تأكيد ميكنند. و زمان آن را همزمان با خروج سفياني

 .در ماه رجب يعني چند ماه قبل از ظهور حضرت و مركز آن را صنعا معرفي ميكنند

معروف است. و روايتي نام او را "يماني  "رهبر اين نهضت، در روايات، به   

ميداند "ن علي زيد ب "و از نسل  "حسين  "و يا  "حسن  " . 

 :اينك مهمترين روايات مربوط به اين نهضت را بررسي ميكنيم
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 :از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

 قبل از قيام قائم، وقوع پنج عالمت حتمي است: يماني، سفياني، صيحه آسماني، كشته شدن نفس "

 .(2) " زكيه و فرو رفتن در بيداء

149ص:   

 سند صحيح، سندي است كه تمام راويان آن مورد وثوق باشند. مترجم .1 -1

204/  52بحار:  .2 -2 . 

 :و نيز فرمود

 خروج سفياني، يماني و خراساني در يك سال، يك ماه و يك روز و ترتيب آنها همچون رشته "

مهره ها پشت سر هم خواهد بود. سختي از هر سو پديد آيد، واي بر كسي كه با آنها مخالفت و 
 .دشمني كند

 در ميان درفش ها، هدايت گرتر از درفش يماني وجود ندارد، چرا كه درفش حق است و شما را بسوي

صاحبتان دعوت كند. وقتي يماني قيام كند، فروش اسلحه به مردم حرام است. پس بسوي او بشتابيد 
 كه

ند درفش او درفش هدايت است. بر هيچ مسلماني، سرپيچي از او جايز نيست و اگر كسي چنين ك
 اهل آتش

 (1) " .است، زيرا او مردم را به حق و به راه مستقيم دعوت كند

رد كسي كه ادعا ميكرد، امام زمان است، فرمودامام رضا عليه السالم در مو : 

 قبل از ظهور (مهدي)، سفياني، يماني، مرواني و شعيب بن صالح خواهند آمد، پس او چگونه چنين "
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 (2) " ادعائي مطرح ميكند؟

 منظور از مرواني در روايت، احتمال دارد همان ابقع باشد يا آنكه در متن روايت

 .خراساني بوده و توسط نويسندگان اشتباهي رخ داده باشد

 :از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

ل، يك ماه و يك روز اتفاق ميافتد. وخروج اين سه تن، خراساني، سفياني و يماني در يك سا "  

 (3) " .درفش يماني از همه هدايت كننده تر است زيرا كه دعوت به حق ميكند

خروج كرد به امام صادق عليه السالم "طالب حق  "قل شده كه چون و از هشام بن حكم ن  

آيا اميدواريد اين شخص يماني باشد؟ حضرت فرمود: خير، يماني پيرو علي است و اين "گفته شد:   

 و در همين روايت آمده است كه " يماني و سفياني (4) " شخص از آن حضرت بيزاري ميجويد

150ص:   

به نقل از غيبت نعماني 93بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

233/  52بحار:  .2 -2 . 

210/  52بحار:  .3 -3 . 

75/  52بحار:  .4 -4 . 

يعني هر يك ميكوشد از ديگري سبقت گيرد "همچون دو اسب مسابقه هستند  . 

 :و در بعضي روايات درباره حضرت مهدي عليه السالم وارد شده است

 " .او از يمن و آبادي اي به نام كرعه خروج ميكند "
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 كرعه قريه اي در يمن از منطقه بني خوالن نزديك صعده است. در صورت

ت، بايد گفت كه منظور، خروج يماني است كه قيام خود را ازصحيح بودن اين رواي  

 اين منطقه آغاز ميكند و اگر در بعضي روايات آمده كه آغاز حركت حضرت از

منظور آغاز حركت ياران آن حضرت است. زيرا آنچه در روايات ;مشرق است  

ام قيام خود راثابت و مكرر آمده اين است كه امام زمان عليه السالم از مكه و مسجد الحر  

 .آغاز ميكند

 :در كتاب بشاره االسالم آمده است

 آنگاه، فرمانروائي بنام حسين يا حسن از صنعاء قيام كند و با قيام او فتنه هاي سخت از ميان برود، "

خجسته و پاك ظاهر شود و در پرتو ظهور او تاريكيها به روشني تبديل و حق بعد از پنهان شدن، 
 آشكار

 (1) " .گردد

* * 

 :اكنون به بررسي چند نكته درباره نهضت و قيام يماني ميپردازيم

مينه ساز حضرتالف: نقش انقالب و قيام يماني: طبيعي است كه نهضتي كه ز  

نقش عمده اي در مساعدت نهضت آن حضرت و ياري او ;مهدي عليه السالم در يمن است  

 در حجاز دارد. هر چند كه در روايات به اين نقش چندان اشاره نشده و شايد دليل

 آن حفظ نهضت يماني و جلوگيري از آسيب هاي احتمالي به آن باشد. ما به زودي در
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اهيم گفت كه نيروهاي انساني كه در مكه و حجاز قياممبحث نهضت آن حضرت خو  

151ص:   

187بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

 ميكنند و سپاه حضرت را تشكيل ميدهند، بطور عمده از ياوران حجازي و يمني

 .خواهند بود

 يمني ها در عراق

 طبق بعضي روايات، به دنبال ورود سفياني به عراق، يماني هم وارد آنجا

 ميشود. نيروهاي يمني در جنگ با سفياني نقش پشتيباني نيروهاي ايراني را دارند،

 چرا كه از البالي اخبار چنين فهميده ميشود كه طرف اصلي درگير با سفياني، مردم

دمشرق زمين يعني ياران خراساني و شعيب هستن . 

 از طرف ديگر، يمني ها عالوه بر حجاز، نقش اساسي در منطقه خليج خواهند

 داشت، گرچه روايات آن را خاطر نشان نساخته اند، اما ممكن است فرمانروائي يمن،

 .حجاز و كشورهاي حوزه خليج در دست نيروهاي يمني باشد كه پيرو حضرت اند

تر است؟ با اينكه درفش ب: چرا پرچم يماني از پرچم خراساني هدايت بخش  

 خراساني و بطور كلي درفش هاي اهل مشرق به درفش هدايت، توصيف شده و

 كشتگان آنها شهيد محسوب گشته و تعدادي از ايرانيان جزو وزيران، مشاوران و از
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 ياران خاص حضرت اند. از جمله فرمانده نيروهاي ايراني، شعيب بن صالح كه

تش حضرت انتخاب ميگردد. و با آنكه نقش ايرانيان،توسط امام به فرماندهي كل ار  

 در آماده سازي قيام حضرت، نقش وسيع و فعالي است و فداكاري آنان آغازگر

نقش ايرانيان در دوران ظهور "نهضت حضرت خواهد بود، و ما آن را در فصل   " 

 بيان خواهيم كرد، پس چرا انقالب يماني هدايت بخش تر از نهضت ايرانيان است؟

 دليل اين كار ممكن است به روش اداره حكومت توسط يماني بازگردد يعني

 روش ساده و قاطع اسالمي در رهبري سياسي و اداري. در حالي كه دولت ايرانيان

 از پيچيدگي در مديريت و نواقص ديگر رنج ميبرد، اين تفاوت ريشه در سادگي و

گانه جامعه ايراني داردقبيله اي بودن جامعه يمن و وراثت تمدن كهن و چند  . 

152ص:   

 همچنين ممكن است انقالب يمن بخاطر برخورداري از سياست هاي قاطع، و

 دستگاه اجرائي واقع بين و بهره گيري از نيروهاي مخلص و مطيع و نظارت مستمر بر

 عملكرد كارگزاران خود، داراي قدرت هدايت بيشتري باشد. و اين همان دستور

م به متوليان امور ميدهد تا بر اساس آن با كاركنان حكومتيالعملي است كه اسال  

 عمل نمايند همچنانكه در منشور امير مؤمنان عليه السالم به مالك اشتر ميبينيم. در صفات

او نسبت به كارگزاران و كارمندان خود سختگير و  "حضرت مهدي عليه السالم نيز آمده است كه 
 نسبت به
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 ." بينوايان مهربان است

 .در حالي كه ايرانيان بر اساس چنين سياستي عمل نميكنند

 و نيز احتمال دارد درفش يماني از اين جهت هدايت كننده تر باشد كه در تعقيب

 طرح جهاني اسالم، خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات بين المللي روز نداند،

باشنددر حالي كه ايرانيان معتقد و ملزم و مجبور به رعايت آنها  . 

 اما بهتر آن است كه بگوئيم انقالب يماني به دليل بهره گيري از رهنمودهاي

 مستقيم حضرت مهدي عليه السالم قدرت هدايت بيشتري دارد چرا كه يمن جزء الينفك

 .قلمرو نهضت حضرت شمرده ميشود

 عالوه بر آن، شخص يماني به ديدار حضرت نائل ميشود و بطور مستقيم از آن

 .حضرت كسب تكليف ميكند

 نشانه هاي اين ادعا، روايات مربوط به انقالب يمني هاست كه رهبر انقالب يمن

بسوي حق هدايت كند و شما را بسوي صاحبتان "يعني شخص يماني را ميستايد و ميگويد:   

ودبخواند. سرپيچي از فرمان او براي مسلمانان جايز نيست و كسي كه چنين كند اهل آتش خواهد ب  " 

 اما در روايات مربوط به نهضت ايرانيان، بيش از ستايش رهبران، از عموم مردم

 به عنوان ياوران درفش هاي سياه و اهل مشرق، ستايش شده است. البته بجز

 شعيب بن صالح كه با توجه به روايات، نسبت به بقيه فرماندهان، امتياز و برتري

153ص:   
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ساني و سپس مردي از قم در روايات مورد ستايشويژه اي دارد و پس از او سيد خرا  

 .قرار گرفته اند

 عالوه بر همه اين موارد، انقالب يماني به ظهور امام عليه السالم نزديكتر از انقالب

 ايرانيان است، حتي اگر فرض كنيم يماني قبل از سفياني قيام كند يا آنكه يماني

 .ديگري زمينه ساز يماني موعود باشد

ه انقالب ايرانيان بدست مردي از قم صورت ميپذيرد كه سرآغازدر حالي ك  

و فاصله بين شروع "آغاز نهضت او از مشرق است  "نهضت و قيام حضرت مهدي عليه السالم است   

 نهضت ايرانيان و بين خراساني و شعيب ممكن است بيست يا پنجاه سال و يا آنچه

 ...خدا اراده كند، به طول انجامد

بر پايه اجتهاد فقهاء و نمايندگان سياسي آنان استوار است و ازچنين نهضتي   

 امتياز خلوص انقالب يماني كه بطور مستقيم از ناحيه امام مهدي عليه السالم هدايت

 .ميشوند، بهره مند نيست

 ج: نكته ديگر اينكه، ممكن است يماني چند نفر بوده و مثال دومين آنها، يماني

 مورد نظر باشد. در رواياتي كه گذشت خروج يماني موعود را با صراحت همزمان با

 ظهور سفياني، يعني سال ظهور حضرت بيان كرديم ولي روايت ديگري با سند

 :صحيح از امام صادق عليه السالم وجود دارد كه ميگويد

 (1) " .يك مصري و يك يماني قبل از سفياني قيام ميكنند "
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 بنابر اين روايت، يماني اول، زمينه ساز يماني موعود خواهد بود، همچنانكه

ند بودزمينه ساز خروج خراساني و شعيب خواه "اهالي مشرق  "و  "مردي از قم  "  

 .كه هر دو در روايات وعده داده شده اند

154ص:   

210/  52بحار:  .1 -1 . 

كرده كه ممكناين روايت، زمان خروج يماني اول را پيش از سفياني تعيين   

 .است اندكي قبل از سفياني و يا سالهاي طوالني قبل از او باشد. واهللا العالم

 د: مطلب ديگر، روايتي است كه عبيد بن زراره از امام صادق عليه السالم روايت نموده

 :كه گفت

 نزد امام صادق عليه السالم از سفياني سخن گفته شد. حضرت فرمود: او چگونه خروج كند در "
 حالي كه مرد

 (1) " .چشم شكسته در صنعاء هنوز خروج نكرده است

تاين خبر از روايات قابل توجه است كه در منابع معتبري همچون كتاب غيب  

 .نعماني آمده و شايد سند آن صحيح باشد

 و چنانچه گفتيم، احتمال دارد مردي كه قبل از سفياني ظهور ميكند، يماني اول

مرد چشم شكسته "باشد كه زمينه ساز يماني موعود است. اما در اينكه منظور از   " 

 چيست، چند احتمال وجود دارد. بهترين آن اين است كه بگوئيم، اين يك بيان
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مزي از امام صادق عليه السالم است و معناي آن جز در وقت خود آشكار نميگرددر . 

* * 

155ص:   

245/  52بحار:  .1 -1 . 

156ص:   

 حوادث مصر در دوران ظهور

 روايت هاي فراواني پيرامون حوادث مصر در دست ما است. اين روايات مژده

 پيامبر صلي اهللا عليه و آله به مسلمانان درباره فتح مصر، غلبه غربي ها بر آن كشور در زمان نهضت

 .فاطمي ها و باالخره حوادث زمان ظهور حضرت مهدي عجّل اهللا فرجه الشّريف را دربر ميگيرد

 اما به نظر ميرسد كه حوادث زمان ظهور با حوادث مربوط به تشكيل دولت

آميخته شده زيرا در هر دو حادثه، ورود سپاه غرب به مصر فاطمي ها در مصر  

 .پيش بيني شده است

 راه حل اين مشكل آن است كه ببينيم در متن كدام روايت ماجرايي مطرح شده

 كه به زمان ظهور متصل است و يا از حادثه اي سخن گفته كه مرتبط با حوادث زمان

 .ظهور حضرت است مانند خروج سفياني و امثال آن

 با رعايت اين نكته، تعدادي از روايات كه حوادث مصر را در عصر ظهور ترسيم

 كرده اند در دست ما باقي ميماند كه بدون ترديد بيانگر حوادث زمان ظهور حضرت
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 .بوده و يا به احتمال قوي جزء آنها محسوب ميگردد

 :اكنون به چند دسته از اين روايات توجه كنيد

كشته شدن فرمانرواي مصر بدست مردم آن كشورالف: روايات مربوط به  . 

157ص:   

 (1) .اين حادثه بعنوان يكي از نشانه هاي ظهور آمده است

ان ما بين مردم رايج شده و گفته ميشود از نشانه هاي ظهور آنتعبيري كه در زم  

 و آن را (2) " است كه: " اهل مصر سادات خود را ميكشند و بردگان بر كشور سادات مسلط ميشوند

انطباق ميدهند، تطبيق درستي نيست، چرا كه كلمه "انور سادات  "به قتل   

در اين روايات، به معناي رؤساي حكومت است نه اسم شخص خاص "سادات  " . 

 بعالوه طبق روايات، پس از قتل فرمانرواي مصر كه از نشانه هاي ظهور حضرت

مصر ميشود كه چنانچه خواهيم گفت، همان سپاه است، يك سپاه يا بيشتر وارد  

 .غرب است

 برخي از روايات، كشته شدن فرمانرواي مصر را همزمان با كشته شدن حاكم

 .(3) " شام بدست مردم شام، ميدانند: " قبل از وي فرمانرواي شام و حاكم مصر كشته ميشوند

 شايد بين روايت قتل فرمانرواي مصر با روايت انقالب مردي از مصر قبل از

فياني، رابطه اي وجود داردخروج س . 

آمده است 210ص  52در بحار االنوار ج  : 
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 " .پيش از سفياني، مصري و يماني قيام ميكنند "

 اين شخص مصري ممكن است سركرده فرماندهان و فرمانده سپاهي باشد كه

 .طبق برخي روايات جنبشي در مصر ايجاد نموده و اعالن وضعيت جنگي ميكند

 " .سركرده فرماندهان در مصر قيام ميكند و سپاهيانش را تجهيز و بسيج مينمايد "

 در روايتي ديگر هم گفته شده كه وي قبل از ورود نيروهاي غربي، مردم را به

158ص:   

175بشاره اإلسالم ص  .1 -1 . 

176بشاره االسالم ص  .2 -2 . 

القول المختصر "به نقل از كتاب  185السالم ص كتاب بشاره ا .3 -3  ". 

 .سوي آل پيامبر صلي اهللا عليه و آله دعوت ميكند

 اهل غرب به سوي مصر هجوم آورند، ورود آنها عالمت سفياني است و قبل از آن شخصي مردم را به "

 (1) " .سوي آل پيامبر صلي اهللا عليه و آله دعوت نمايد

 احتمال هم دارد كه مرد مصري و سركرده فرماندهان و مردي كه مردم را دعوت

 .به اهل بيت پيامبر صلي اهللا عليه و آله مينمايد سه نفر باشند نه يك نفر

حال، مجموع اين روايات نشانگر قيام و انقالبي است كه زمينه ساز ظهوربه هر   

 حضرت در مصر است و يا حداقل بيانگر وجود جو اسالمي نيرومندي است كه

 .باعث تحول و انقالب داخلي در مصر شده و با جنگ و صلح جهاني مرتبط است
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ز اميراز جمله روايات حوادث مصر، غلبه قبطيان بر اطراف مصر است، ا  

 :مؤمنان عليه السالم روايت شده كه درباره يكي از نشانه هاي ظهور فرمود

 (2) " تسلط قبطيان بر اطراف مصر "

 ممكن است منظور از روايتي كه در نسخه خطي ابن حماد از ابوذر (ره) روايت

امنيت از مصر رخت بربندد. خارجه (يعني راوي) "شده همين حادثه باشد، آنجا كه ميگويد:   

گويد به ابوذر گفتم: در آن هنگام كه امنيت از دست رود، پيشوايي نيست كه آن را برگرداند. گفت: 
 خير، زيرا

 (3) " .نظام آن گسسته شود

 بر اساس اين روايات، قبطي هاي مصر فتنه اي به پا كرده و از حكومت سرپيچي

ييابند، و سبب ضعف امنيت و اقتصاد مصرو بر برخي نواحي مصر سلطه م  

 ..ميگردند

159ص:   

208/  52بحار:  .1 -1 . 

42بشاره االسالم ص  .2 -2 . 

78نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 طبيعي است كه اين طغيان و سركشي بوسيله دشمنان مسلمين از خارج هدايت

 ميشود، زيرا سابقه ندارد كه قبطيان در تاريخ خود بدون كمك قدرت خارجي
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همي عليه مسلمانان زده باشند چنان كه در جنگ هاي صليبي و دردست به تحرك م  

 .عصر كنوني نيز اوضاع به همين شكل است

 روايات، زمان تحرك قبطيان را معين نكرده اند ولي روايت ديگري به نقل از

 :حذيفه ميگويد

 (1) " مصر، تا خراب شدن بصره از ويراني در امان است "

و خراب شدن مصر از خشكي رود نيل سرچشمه گيرد "و در همين روايت آمده است:   " 

 شايد خرابي موعود بصره، بعد از ورود سفياني به عراق و در سال ظهور

 .حضرت باشد

 .ب: احاديث مربوط به ورود نيروهاي مغربي به مصر

 نويسندگان، اين نشانه را معموال از عالمتهاي ظهور حضرت شمرده اند. منظور

 از مغرب، در اين روايت و روايات ديگر، كشورهاي غرب سرزمينهاي اسالمي

 است كه شامل مغرب، الجزائر، ليبي، تونس و... ميگردد. و بسياري از اين

 .روايات بر ورود نيروهاي مغربي به مصر در زمان انقالب فاطمي ها، منطبق است

كه از قديمي ترين و معتبرترين منابع 278شيخ طوسي ص  "غيبت  "اما در كتاب   

و صاحب "مغرب  "شده نه اهل گفته  "غرب  "ما است روايتي آمده كه در آن اهل   

 بحار االنوار و بشاره االسالم نيز روايت را از او نقل نموده اند. اما غير از اين دو نفر،

نقل كرده اند. بنابراين آنچه در اين روايات است، "مغرب  "ساير افراد آن را به اشتباه   
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 .نيروهاي غربي ست

160ص:   

به نقل از ابن عربي در كتاب محاضره االبرار 28بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

 روايت ديگري، زمان ورود غربيها به مصر را اندكي قبل از خروج سفياني در

 دمشق ميداند. اين نكته، در قسمتي از روايت طوالني عمار ياسر (رحمه اهللا) بيان شده

 :است

ان برقرار شود و داراي نشانه هايي است... اهل غرب به سويدولت اهل بيت پيامبرتان در آخر الزم "  

 " .مصر حركت كنند. ورود آنها به مصر عالمت سفياني است

 با توجه به اينكه سفياني چند ماه قبل از ظهور خروج ميكند، بنابراين، ورود

 .نيروهاي غرب به مصر يا در سال ظهور و يا نزديك به آن اتفاق ميافتد

ست به روايتي اشاره كنيم كه بيانگر درگيري سفياني با اهل مصراكنون مناسب ا  

 است. بر اساس اين روايت سفياني وارد مصر شده و به مدت چهار ماه دست به

 جنايت ميزند، به احتمال قوي اين روايت از احاديث غير واقعي و مبالغه آميز در

 مورد سفياني است. زيرا در منابع معتبر اشاره اي به آن نشده اما طبق بعضي روايات،

را به قتل ميرساند. او، يا اهل مصر است و يا با مصر "ابقع  "سفياني در دمشق،   

 .ارتباطي دارد. واهللا العالم
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 روايت ديگري ميگويد مهدي عليه السالم مصر را منبر (پايگاه تبليغاتي) خود قرار

 :ميدهد و اين مطلب در روايت عبايه اسدي از علي عليه السالم چنين وارد شده است

شنيدم امير مؤمنان عليه السالم فرمود: در مصر منبري بنا كنم و دمشق را ويران سازم و يهود و  "
 نصاري را از

خبر ميدهيد تمام شهرهاي عربي اخراج و با اين چوب عرب ها را برانم. راوي گويد: گفتم: بگونه اي 
 كه گويا

پس از مرگ زنده ميشويد؟ فرمود: هيهات! اي عبايه، واقعا به خطا رفتي! مردي از تبار من چنين 
 خواهد

 (1) " .كرد

نيز از علي عليه السالم در مورد حضرت مهدي عليه السالم و يارانش چنين وارد شده استو  : 

161ص:   

60/  53بحار:  .1 -1 . 

 آنگاه (مهدي و يارانش) به سوي مصر رهسپار شوند. حضرت بر منبر آنجا باال رود و براي مردم "

شاد شود و آسمان باران رحمت خود را فرو فرستد، درختان بارور سخن گويد، زمين در اثر عدالت 
 شوند و

زمين، گياهان خود را بيرون داده و چهره خويش را با گل و گياه بر اهل زمين بيارايد، حيوانات وحشي 
 چنان

يدر امن و امان بسر برند كه در مسير مردم مانند چهار پايان اهلي به چرا پردازند، نور دانش در دلها  
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مؤمنان پرتو افكند، بگونه اي كه هيچ مؤمني به برادر دانشمند خود نياز علمي پيدا نكند، در آن روز، 
 اين آيه

 (1) " تجلي يابد. (خداوند هر كدام آنها را از فضل و كرم خود بي نياز كند)

 از اين دو روايت چنين استفاده ميشود كه مصر در حكومت جهاني مهدي،

در مصر "پايگاه علمي و تبليغي معروفي خواهد شد بويژه با توجه به اين عبارت:   

يعني "آنگاه بسوي مصر روانه شوند و او بر منبر آنجا باال رود  ". و اين جمله "منبري بنا خواهم كرد   

 حضرت و يارانش راهي مصر شوند اما نه براي فتح، يا تثبيت حكومت، بلكه به

مصر از امام و يارانش، از اين رو همانگونه كه جد بزرگوارشجهت استقبال مردم   

 علي عليه السالم وعده داده، آنجا را به عنوان منبر و سخنگاه خويش انتخاب مينمايد، تا

 .پيام خود را به تمام عالم برساند

 اين نكته كه مصر كرسي علم و پايگاه پيام رساني حضرت به جهان باشد،

ايت به آن اشاره شد كه مسلمانان نياز علمي به يكديگرمنافاتي با آنچه در رو  

 .نخواهند داشت، ندارد چرا كه دانش امري نسبي است

 ج: حديث مربوط به اينكه حضرت در دو هرم از اهرام مصر گنجينه ها و ذخائري

 .از دانش و غير آن دارد

(قدس سره) صشيخ صدوق  "كمال الدين  "اين روايت، در منابع معتبر ما، مانند كتاب   

 از قول احمد بن محمد شعراني، يكي از فرزندان عمار ياسر (رحمه اهللا)، از محمد بن 564
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162ص:   

71بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

 قاسم مصري آمده است كه پسر احمد بن طولون، هزار كارگر را به مدت يكسال براي

ر گماشت. آنان به سنگي مرمر برخوردند. پشت آنجستجوي در ورودي هرم به كا  

 در، ساختماني قرار داشت اما نتوانستند در ساختمان را بگشايند. تا اينكه كشيشي

من "مسيحي از حبشه، نوشته سنگ را كه از طرف يكي از فراعنه مصر بود، خواند:   

و ذخائر خود را اهرام و ظرف هاي سفالي را ساختم و اين دو هرم را بنا نهاده و گنجها  

اين چيزي است كه هيچ كس جز قائم آل "ابن طولون گفت:  "در آن به وديعت نهادم   

سپس آن تخته سنگ بجاي اولش گذارده شد "محمد صلي اهللا عليه و آله راه و چاره آن را نميداند  . 

 در اين روايت نقاط ضعفي وجود دارد كه شايد برخي راويان به آن افزوده باشند

ر عين حال، نقاط قوت قابل توجهي نيز به چشم ميخورد. واهللا العالماما د . 

أخنس مصر "د: حديث   " 

 نويسنده كنز العمال حديث زير را به نقل از تاريخ ابن عساكر از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت

 :كرده كه فرمود

) مردي از بني اميه131ص  4مردي از قريش بنام اخنس (و بر اساس كتاب فيض القدير مناوي ج  "  

در مصر قدرت را بدست خواهد گرفت. سپس بر او پيروز شوند و يا قدرت از او گرفته شود او به روم 
 گريزد
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 و روميان را به اسكندريه آورد و در آنجا با مسلمانان به نبرد پردازد و اين آغاز فجايع و كشتارها است
" (1) 

شايد فجايع و كشتارهاي قبل از ظهور حضرت و مراد از بني "آغاز فجايع  "منظور از   

 اميه، خط و مشي آنها باشد. واهللا العالم

* * 

163ص:   

200كتب برهان ص  .1 -1 . 

164ص:   

 نقش عراق در دوران ظهور

 اشاره

 پيرامون اوضاع و حوادث عراق، در دوران ظهور، روايات زيادي وارد شده و

ين نيروهاي متعدد است وبيانگر آن است كه عراق، ميدان كشمكشي آرام نشدني ب  

 .اين كشور چهار مرحله را پشت سر خواهد گذاشت

 مرحله اول: دوره تسلط ستمكاران بر عراق قبل از ظهور و به مدت طوالني همراه با

 .وحشت و كشتار فراگير كه آرامشي براي مردم باقي نميماند

السالم و طرفداران مرحله دوم: كشمكش براي نفوذ به عراق بين طرفداران اهل بيت عليهم  

 .سفياني فرمانرواي سرزمين هاي شام
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 مرحله سوم: اشغال عراق توسط سفياني و آزار و اذيت مردم و سپس ورود

 .سپاهيان حضرت به آنجا و شكست و فرار نيروهاي سفياني از عراق

 مرحله چهارم: آزاد سازي كامل عراق توسط حضرت و پاكسازي آن از لوث وجود

 سفيانيان و گروهكهاي شورشي و انتخاب عراق بعنوان محل استقرار و مركز

 .فرمانروائي حضرت

 روايات ديگري نيز به حوادثي پرداخته اند كه در خالل اين چهار مرحله بوجود

 .ميĤيد مانند: خروج شيصباني قبل از سفياني كه از مخالفين حضرت است

با هفتاد تن از صلحا در پشت كوفه،شهادت نفس زكيه (انسان پاك نهاد) همراه   

165ص:   

 خروج عوف سلمي از جزيره و يا تكريت و ممنوع شدن عراقيها از سفر حج به

 مدت سه سال، فرو رفتن شهر بصره و خراب شدن آن اندكي پيش از ظهور حضرت،

 فرو رفتني ديگر در بغداد و حله و ورود نيروهاي مغربي يا غربي به عراق، قيام

وكار و شايسته با گروهي اندك جهت رويارويي با لشكر سفياني، شورشفردي نيك  

گروه "گروهكهايي از شيعه و سني بر ضد آن حضرت كه شايد خطرناك ترين آنها   

در استان ديالي عراق "شهربان  "باشد كه منطقه اي است نزديك  "رميله دسكره  . 

 :اينك به مهمترين روايت هاي اين حوادث نظري ميافكنيم

 مرحله اول و دوم
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 اشاره

 بارزترين مطلب در روايات اين دو مرحله، گرفتاري شديد مردم عراق از سوي

 فرمانروايان ستمگر و اختالف اين فرمانروايان با هواداران درفش هاي سياه (ايرانيان)

 .است

دجابر بن عبد اهللا انصاري (رحمه اهللا) از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله چنين نقل ميكن : 

 چنان شود كه به مردم عراق، پيمانه اي غله يا درهمي نرسد، گفتم از چه ناحيه اي؟ فرمود: از ناحيه "

 (1) " عجم كه مانع آن شوند

ني مواد غذائي و كمكهاي مالي بواسطه جنگي كه با ايرانيان دارند به آنانيع  

 نميرسد. و اين همان بحران اقتصادي و گرسنگي و ترسي است كه روايت جابر

 :جعفي در خصوص آن وارد شده كه گفت

قينا شما از امام باقر عليه السالم درباره آيه شريفه (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع) يعني: ما ي "
 را به

سؤال كردم. حضرت فرمود: اي جابر، اين ترس و قحطي دو  ;چيزي از ترس و گرسنگي ميĤزماييم
 جنبه

166ص:   

92/  51بحار:  .1 -1 . 
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كه خداوند سبحان آن را ويژه خصوصي و عمومي دارد، اما قحطي خاص در شهر كوفه خواهد بود 
 دشمنان آل

پيامبر صلي اهللا عليه و آله قرار داده و بدينوسيله آنان را هالك گرداند و اما آنچه جنبه عمومي دارد، 
 قحطي و وحشتي است

كه در شام پيش آيد كه مانند آن را هرگز به ياد نداشته اند، زمان قحطي پيش از قيام قائم و فرا 
 رسيدن

 (1) " وحشت و ترس بعد از قيام او خواهد بود

 البته اختصاص قحطي به دشمنان أهل بيت عليه السالم دليلي ندارد، مگر اينكه ماجرا

ني اقتصادي درآيد كه حكومت ستمگران در عراق گرفتار آن شده و ازبه صورت بحرا  

 .آن سخت در رنج باشند

 وحشت و ترسي كه بعد از ظهور حضرت، سرزمين شام را فرا ميگيرد، منافاتي

 با وجود آن قبل از ظهور آن حضرت ندارد، روايت بعدي به روشني بيان ميكند كه

در عراق شديد خواهد بود. از امام اين اضطراب و وحشت پيش از ظهور حضرت،  

 :باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

 پيش از قيام قائم، مردم در اثر گناهانشان در رنج و عذاب خواهند بود و اين رنج بوسيله آتشي كه از "

ره آسمان بر آنها آشكار شود، و نشانه سرخ فامي كه آسمان را بپوشاند و فرو رفتن زمين در بغداد و بص
 و
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خون هايي كه در آنجا ريخته شود و خانه هايي كه خراب گردد و هالكتي كه در اهالي آن سامان 
 بوجود آيد و

 (2) " اضطرابي فراگير كه موجب سلب آرامش مردم عراق گردد، جلوه گر خواهد شد

 البته الزم نيست اين نشانه ها، آنگونه كه در روايت آمده، زنجيره اي و سلسله وار

 محقق شود، بلكه اضطراب و وحشت و فرو رفتن زمين، پيش از بالهاي آسماني

خاص و الهي خواهد بود و ظاهرا منظور از آتش آسمان و سرخي آن، نشانه اي  

 .باشد نه چيزي شبيه آتش انفجارها

167ص:   

222/  52بحار:  .1 -1 . 

222 - 212/  52بحار:  .2 -2 . 

 روايت بعدي كه از امير المؤمنين عليه السالم نقل شده، برخي حوادث عراق را كه در

 زمان حاكميت ستمكاران پيش از سفياني و قبل از ظهور حضرت مهدي عليه السالم واقع

 .ميشود، بيان مينمايد

 :از انس بن مالك نقل شده كه

زماني كه امير مؤمنان علي بن أبي طالب عليه السالم از جنگ نهروان بازگشت در منطقه اي به نام  "
براثا "  " 

فرود آمد، در آن منطقه، راهبي بنام حباب در صومعه خويش بسر ميبرد، او با شنيدن هياهوي 
 لشكريان،
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عظيم، سراسيمه بيرون آمد و از جايگاه خود به سپاهيان امير مؤمنان نگريست و با مشاهده آن صحنه  

پرسيد: اين شخص كيست؟ و فرمانده اين لشكر چه كسي است؟ گفتند: او امير مؤمنان عليه السالم 
 است كه از

جنگ نهروان بازميگردد. حباب با شتاب خود را به حضرت رساند و در حضور وي ايستاد و گفت: درود 
 بر تو

مؤمناني. حضرت فرمود: چگونه دانستي كه من امير اي پيشواي راستين مؤمنان! كه به حق امير 
 مؤمنان

راستين و بر حقم؟ عرض كرد: پيشوائي تو را، دانشمندان و عالمان ديني پيشاپيش خبر داده اند. 
 حضرت

فرمود: اي حباب، راهب گفت: چگونه نام مرا ميداني؟! حضرت فرمود: نام تو را حبيب من پيامبر صلي 
 اهللا عليه و آله به

آموخت. اينجا بود كه حباب گفت: دستت را بده، من شهادت ميدهم كه خدايي جز خداي يكتا من 
 نيست و

محمد صلي اهللا عليه و آله رسول و فرستاده اوست و تو علي بن ابي طالب وصي و جانشين او هستي. 
 امير مؤمنان عليه السالم

حضرت فرمود: از امروز در آنسؤال كرد كجا زندگي ميكني؟ گفت در صومعه خويش. در همين جا.   

 سكونت مكن، اينجا مسجدي بنا گذار و آن را به نام سازنده آن نامگذاري كن، (بدين ترتيب در آنجا

 مسجدي بنا و به نام سازنده آن براثا ناميده شد) سپس حضرت فرمود: اي حباب از كجا آب مينوشي؟
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چشمه و چاهي حفر نميكني؟ عرض كرد: اي عرض كرد: از دجله كه در آن سو قرار دارد، فرمود: چرا 
 امير

مؤمنان هر چه چاه كنديم آب آن شور و ناگوار بود، حضرت فرمود: در اينجا چاهي بكن، حباب شروع 
 به

حفر چاه كرد تا به سنگي سخت رسيد. كسي توان كندن آن را نيافت. حضرت وارد چاه شد و شخصا 
 سنگ

بي جوشيد كه شيرين تر از عسل و لذيذتر از كره بودرا از جاي كند. از زير آن سنگ، چشمه آ . 

 سپس فرمود: اي حباب، از اين چشمه آب بنوش. و آگاه باش به زودي در مجاورت اين مسجد تو،

168ص:   

شهري بنا خواهد شد، كه ستمگران در آن فراوان و بال و مصيبتها در آن بسيار خواهد بود تا جائي كه 
 در هر

عمل منافي عفت انجام شود وقتي كه بال و گرفتاري به آنان روي آورد به شب جمعه هفتاد هزار 
 مسجد تو

هجوم آورند و آن را منهدم سازند، آنگاه تو مجددا بنايش كن كه آن را جز كافر منهدم نكند، سپس 
 آنجا

خانه اي بساز، چون مردم چنين كنند، مدت سه سال از رفتن به حج منع گردند و محصوالت 
نانكشاورزي آ  

بسوزد و خداوند مردي از كوه نشينان بر آنان مسلط گرداند كه وارد هر شهري كه شود آن را نابود و 
 اهالي آن
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سال دچار قحطي و گراني طاقت  3را به هالكت رساند و ديگر بار نيز به سوي آنان بازگردد. سپس 
 فرسا

آنچه در مسيرش باشد چه درخت چه گردند، بار ديگر به سراغ آنها رود تا آنكه وارد بصره شود او هر  

 عمارت و چه انسان همه را با خشم از بين برد و مردم را قتل عام كند. اين حادثه زماني اتفاق افتد كه

ويراني هاي بصره آباد گشته و در آن مسجد جامعي بنا شود، سپس او به داخل شهري وارد شود بنام 
 واسط

كه توسط حجاج بنا شده است، در اين شهر نيز مانند شهرهاي ديگر عمل كند و بعد از آن رهسپار 
 بغداد

شود اما اين بار ورود او همراه با عفو و گذشت است. مردم به شهر كوفه پناه برند، منطقه اي از كوفه 
 نيست

كه ماجرا بر آن پوشيده باشد، آنگاه وي با شخصي كه او را وارد بغداد نموده جهت نبش قبر من از 
 شهر

خارج خواهند شد كه سفياني با آنها روبرو شده و پس از شكستي سخت آنان را به قتل رساند و 
 سپاهي به

نگام شخصي از كوفه سوي كوفه گسيل دارد كه عده اي از اهالي آنجا را به بردگي گيرند، در اين ه
 رسد و

مردم را در قلعه اي پناه دهد. هر كس به آنجا پناه آورد مصون ماند. لشكريان سفياني وارد شهر كوفه 
 شده

و مردم را قتل عام و وحشتي ايجاد كنند كه اگر شخصي از كنار قطعه جواهر گران قيمتي كه روي 
 زمين افتاده
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دسالي را ببينند تعقيب و به قتل رسانندبگذرد، متعرض آن نشود. آنها هر كودك خر . 

 اي حباب در اين هنگام بايد در انتظار حوادث تأسف بار ديگر بود، حوادثي بزرگ و فتنه هائي چون

 (1) " ظلمت شب تاريك. اي حباب آنچه به تو ميگويم بخاطر بسپار

 در ظاهر عبارت هاي اين حديث نوعي آشفتگي به نظر ميرسد و مرحوم مجلسي

169ص:   

219 - 217/  52بحار:  .1 -1 . 

خدوش بود و منبدانكه نسخه اين روايت م "بعد از نقل اين روايت ميگويد:   

از اين رو سند و متن اين روايت قابل بحث و "روايت را آنطور كه يافتم ثبت كردم   

 مناقشه است، اما گذشته از سند روايت، اخبار آن حاكي از سختي هايي است كه

 مردم عراق از حاكمان ستمگر ميبينند، نظير اين مطلب در روايات ديگري كه سند

زمان برخي از اين حوادث مانند تخريب مسجد براثا،بعضي صحيح است نيز آمده.   

 كثرت فساد و تباهي در بغداد و تسلط فرماندهان نظامي از مناطق كوهستاني

 كردستان و ايران بر بغداد و غير آن در قرون قبل اتفاق افتاده، اما برخي ديگر مانند

 .جريان سفياني و حوادث مربوط به او هنوز به وقوع نپيوسته است

نشانه ها و حوادث قبل از قيام حضرت قائم عليه السالم در "حوم شيخ مفيد ميگويد: مر  

 روايات آمده است، از جمله خروج سفياني و كشته شدن حسني و اختالف بني
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 عباس بر سر مقام هاي دنيوي و خورشيد گرفتگي در نيمه ماه رمضان و گرفتن ماه در

 اواخر آن بر خالف معمول و فرو رفتن در بيابان بيداء و فرو رفتني ديگر در مشرق و

 مغرب و توقف خورشيد از ظهر تا نزديك عصر و طلوع آن از مغرب و كشته شدن

 نفس زكيه در پشت كوفه همراه با هفتاد تن از صالحان و ذبح شدن مردي از بني

 هاشم در كنار كعبه بين ركن و مقام (يعني بين كعبه و مقام ابراهيم) و خراب شدن

 ديوار مسجد كوفه و ورود درفش هاي سياه از ناحيه خراسان و خروج يماني و ظاهر

 شدن مغربي در مصر و تصرف شامات توسط او و فرود تركها در جزيره و فرود

مانند ماه نور افشاني كرده و سپس روميها در رمله و طلوع ستاره اي از مشرق كه  

 بگونه اي خم شود كه دو طرف آن به يكديگر نزديك شود و هاله سرخي كه در

 آسمان آشكار و سپس در تمام نقاط پخش گردد و آتشي كه از طرف مشرق به طرف

 آسمان بلند شده و سه يا هفت روز باقي ماند و افسارگسيختگي عرب ها و تصرف

نمودن آن از سلطه عجم و قتل فرمانرواي مصر به دست مردمشسرزمين ها و خارج   

170ص:   

 و ويراني شام و اختالف بين طرفداران سه گروه در شام و ورود درفش هاي قيس و

 اعراب به مصر و درفش هاي كنده به خراسان و ورود سواراني از غرب كه در دروازه

مين ناحيه و ايجاد شكافيحيره مستقر شوند و ورود درفش هاي سياه از مشرق به ه  

 در رود فرات بگونه اي كه آب، كوچه هاي كوفه را فرا گيرد و خروج شصت نفر كه
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 همه به دروغ، ادعاي نبوت كنند. و خروج دوازده نفر از اوالد ابوطالب كه هر يك

 ادعاي امامت نمايند، و سوزاندن مرد جليل القدري از بني عباس در منطقه اي بين

 و خانقين و ايجاد پلي از طرف منطقه كرخ به شهر سالم و برخاستن بادي (1)جلوالء 

بتداي روز و زلزله اي ويرانگر كه بخش وسيعي از منطقه را فروسياه در آن منطقه در ا  

 برد و ترس و وحشتي فزاينده كه اهل عراق و بغداد را فرا گيرد و ظهور مرگ دسته

 جمعي بين آنان و كاستي در مال، جان و محصوالت و هجوم گاه و بي گاه ملخ ها به

گروه از عجم وكشتزارها و كم شدن رشد محصوالت كشاورزي و اختالف دو   

 خونريزي بسيار بين آنان و نافرماني بردگان از صاحبان خود و كشتن اربابانشان و

 مسخ شدن عده اي از بدعت گذاران به شكل ميمون و خوك و چيره شدن بردگان بر

 سرزمين هاي اربابان و صيحه اي آسماني كه همه اهل زمين و هر كس به زبان خود آن

 را بشنود و تصوير صورت و سينه اي كه از آسمان و در قرص خورشيد (احتماال در

 كسوف خورشيد) براي مردم ظاهر شود و زنده شدن برخي مردگان و بازگشت آنها

 .به دنيا در حالي كه يكديگر را شناخته و مالقات نمايند

اتمه يابدآنگاه تمام حوادث فوق با بارش بيست و چهار نوبت باران پي در پي خ . 

 از آن پس زمين مرده دوباره زنده شده و بركاتش هويدا گردد و بعد از آن هر غم و

 اندوهي از جويندگان حق و پيروان حضرت مهدي عليه السالم رخت بربندد. بر اساس

171ص:   
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 .نام منطقه اي است در عراق. و خانقين شهر مرزي فعلي عراق .1 -1

 روايات در آن لحظه از تاريخ، ياران حضرت به ظهور آن بزرگوار در مكه پي برده و

 .جهت ياري او متوجه آن ديار گردند

يدايشآري، وقوع برخي از اين حوادث حتمي و برخي ديگر مشروط به پ  

 شرائطي است كه خداي سبحان به چگونگي آنها آگاه تر است. ما اين حوادث را

 بگونه اي كه در كتب تاريخ و روايات بود ذكر كرديم و از خداي بزرگ (در رسيدن به

 (1) ." حقيقت) ياري ميطلبيم

 آنچه مرحوم شيخ مفيد بيان كرد، چكيده اي از نشانه ها و عالمت هاي دور و

 نزديك ظهور است اما مقصود او وقوع اين حوادث به صورت زنجيره اي و آنچنانكه

ند كشته شدن نفس زكيه بين ركنبرشمرده نيست، زيرا، تعدادي از اين حوادث مان  

 و مقام فاصله اي بيش از دو هفته با ظهور حضرت ندارد بلكه در حقيقت جزئي از

 .وقايع نهضت ظهور آن بزرگوار است زيرا او فرستاده حضرت مهدي عليه السالم است

 بعضي ديگر از اين نشانه ها قرنهاي زيادي با ظهور حضرت فاصله دارند مانند

 اختالفات داخلي بني عباس و ظهور مغربي در مصر و تصرف منطقه شامات توسط

 .او در جنبش فاطميان

 اما مراد شيخ مفيد از حتمي بودن برخي نشانه ها و مشروط بودن دسته اي ديگر
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 اين است كه وقوع تعدادي از اين حوادث، حتمي است مانند خروج سفياني و

سماني، فرو رفتن لشكر سفياني و غير آن. ويمني، كشته شدن نفس زكيه، صيحه آ  

 تعدادي ديگر مشروط به وقوع پيشامدهاي ديگري است كه علم آن نزد خداي

 سبحان و تقدير او است. آري او است كه به گذشته و آينده و نسبت به تمام حوادث

 .دانا و آگاه است

172ص:   

219/  52وبحار:  363ارشاد مفيد ص  .1 -1 . 

در مكه باشد و شايد "نفس زكيه  "شايد منظور از حسني در روايات، همان   

 جواني باشد كه نزديك ظهور حضرت در مدينه به دست لشكريان سفياني به قتل

 ميرسد، همچنانكه احتمال دارد منظور، سيدي حسني باشد كه رهبر حركت

وتحرك "اسالمي در عراق را بر عهده خواهد داشت، در برخي روايات عبارت   

 (1) .الحسني " ديده ميشود

 روايات ديگري كه در ارتباط با استقرار سواران مغربي در نزديكي حيره يعني

 كوفه وارد شده، بيانگر آن است كه اين ماجرا در زمان سفياني و يا نزديك به آن زمان

مفيد جلب توجه ميكند اين عبارت استواقع خواهد شد. اما آنچه در كالم شيخ   

احتمال دارد منظور "ورود سواراني از غرب كه در دروازه حيره (كوفه) مستقر شوند  "كه ميگويد:   
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 از اين نكته، نيروهاي غربي باشند كه جهت حمايت از سفياني وارد عراق ميشوند

 .و يا قبل از سفياني در آنجا بسر ميبرند

زمين، درفش هاي سياه خراساني ها است كه همراه منظور از درفش هاي مشرق  

 نيروهاي يمني جهت مقابله با سفياني كه بدانجا لشكركشي نموده وارد عراق

 .ميشوند

 اما شكافته شدن رود فرات و جاري شدن آب در كوفه آنچنانكه در روايات آمده

سال "ه كه فرمود: مربوط به سال ظهور است. در روايتي از امام صادق عليه السالم وارد شد  

 (2) " فتح، فرات شكافته شود تا آب وارد كوچه هاي كوفه گردد

 173 :ص

بعضي ها احتمال داده اند كه كشته شدن نفس زكيه همراه هفتاد تن از صلحاء شايد بر شهيد  .1 -1
عالي مقام آيه اهللا سيد محمد باقر صدر (قدس سره) تطبيق كند كه با گروهي از علماي برجسته و 

سيدند و ممكن است مقصود از پشت كوفه كه مؤمن، كه تعدادشان به هفتاد نفر ميرسيد، به شهادت ر
در حديث آمده نجف باشد چرا كه از شهر نجف گاهي با عنوان نجف كوفه يعني بلندي هاي كوفه نيز 

 ياد ميشود. مؤلف
217/  52بحار:  .2 -2 . 

 از طرفي، گواهي شيخ مفيد بر اين نكته كه نشانه هاي ظهور حضرت، در منابع

زش و اهميت وااليي به اين دسته از روايات ميبخشد،حديثي معتبر ثابت شده، ار  

 زيرا دقت و مقام برجسته علمي شيخ مفيد از يك طرف و نزديكي او به دوران
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 .تابعين و امامان عليهم السالم از طرف ديگر جايگاه ويژه اي به ديدگاه هاي او بخشيده است

هجري رحلت نمود 413شيخ مفيد در سال  . 

* * 

ها، درباره حوادث قبل از سفياني در عراق، نكاتي را بيان تعدادي از روايت  

 :كرده اند به اين شرح

سپس بين سران عرب و عجم "الف: در حديثي از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود:   

 دشمني و اختالف پيش آيد و اين اختالف ادامه يابد تا فرمانروائي به مردي از ذريه ابو سفيان رسد
" (1) 

روايتي است كه ميگويد: مركز فعاليت سيد حسني در "تحرك حسني  "ب: روايت   

گرفتن قدرت، به قتل خواهد عراق خواهد بود و او در همان محل پس از بدست  

 .رسيد

 ج: دسته اي از روايات نشانگر آن است كه حكومت ستمگران در عراق تا ظهور

 :حضرت مهدي عليه السالم ادامه خواهد داشت. از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود

ردد، حكومت زماني كه ديوار عقب مسجد كوفه كه به خانه عبد اهللا بن مسعود ميرسد تخريب گ "
 خاندان

 و در روايتي كه در كتاب غيبت طوسي (2) " فالن پايان پذيرد و پس از آن قائم ظهور فرمايد

 (3) " در همين رابطه است چنين آمده " خراب كننده ديوار، آن را ترميم نميكند

174ص:   
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160/  2م الناصب: الزا .1 -1 . 

360ارشاد مفيد ص  .2 -2 . 

271غيبت طوسي ص  .3 -3 . 

 يعني كسي كه ديوار مسجد را خراب كند يا كشته ميشود و يا قبل از نوسازي و

 .مرمت، آنجا را ترك ميكند

 برخي روايات بيانگر هجوم سفياني به عراق و مبارزه او با حكومتي مخالف

و فرمانرواي مردم در آن "م است همچنانكه در روايتي آمده است: اسالم و امام مهدي عليه السال  

 (1) " .روز، مردي جبار و لجوج است كه كاهن و جادوگر ناميده ميشود

سني، شيصباني و عوف سلميح  

 در حوادث مربوط به ظهور حضرت، از قيام و خروج سه شخصيت مثبت و

 .منفي نام برده شده است، اين سه نفر عبارتند از: حسني، شيصباني و عوف سلمي

 تعدادي از روايات سخن از شخصي به نام حسني به ميان آورده اند كه بيانگر

 ايجاد نهضتي توسط او و سپس كشته شدن نامبرده است. اما اين روايات تصريح

 نكرده اند كه او در كشور عراق ظهور خواهد كرد و از وي به شكلهاي مختلف ياد

 نموده اند از جمله با نام حسني مدينه، حسني مكه، حسني عراق يا حسيني

مطرح شده و او را بعنوان "حسني خراساني  "خراساني كه در منابع اهل سنت با نام   

 كسي كه در سال ظهور با سپاهانش وارد عراق ميگردد، معرفي نموده اند. بنابراين



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 225   

 احتمال دارد منظور روايات از جنبش حسني در عراق همين حسني باشد و احتمال

شته باشددارد كه حسني ديگري قبل از او وجود دا . 

 اما درباره شيصباني روايتي در كتاب غيبت نعماني از جابر بن يزيد جعفي نقل

سفياني را "شده كه گفت: از امام باقر عليه السالم در مورد سفياني سؤال كردم حضرت فرمود:   

نخواهيد ديد مگر آنكه شيصباني در سرزمين كوفان (عراق) مانند آبي كه از زمين بجوشد ناگهان 
ر شود،ظاه  

175ص:   

273/  52بحار:  .1 -1 . 

 (1) " .او نمايندگان شما را به قتل رساند. بعد از آن ماجرا در انتظار سفياني و خروج قائم باشيد

 :اين روايت داراي چند نكته درباره شخصيت شيصباني است از جمله

 الف: امام او را به شيصباني توصيف كرده است در حالي كه شيصبان صفتي است

نند. در شرحكه امامان ما عليهم السالم از آن براي معرفي طاغوتها و اشرار استفاده ميك  

 .قاموس آمده است كه شيصبان در اصل نام ابليس است

 ب: او قبل از سفياني خروج ميكند و بين او و سفياني فاصله چنداني نخواهد

بعد از او منتظر "بود و يا بالفاصله بعد از او سفياني خروج خواهد كرد. امام فرمود:   

 ." سفياني باشيد

 ج: محل خروج او عراق است كه به آن سرزمين كوفان نيز گفته ميشود و يا خود
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 شهر كوفه است و اين خروج، در قالب انقالب يا حكومت به شكل ناگهاني و غير

او انساني است طغيانگر و خونريز كه "مانند آب كه از زمين ميجوشد  "منتظره است   

در كالم "نمايندگان شما را ميكشد  " ملهمؤمنان را به قتل ميرساند و ظاهرا معناي ج  

 امام اين است كه مؤمنين عالي رتبه اي را كه معموال پيشاپيش و در صدر هيئت

نمايندگان "نمايندگي حضور دارند به شهادت ميرساند. زيرا وقتي گفته ميشود   

به معناي صاحبان جاه و مقام و شخصيتهاي آنان است "قبيله يا نمايندگان شهر  . 

بته از ديدگاه برخي، چنين ويژگي هايي ممكن است بر صدام حاكم سابق عراقال  

 منطبق باشد. چون همه اين صفات در او وجود دارد بنابراين اگر سفياني بعد از او

 در شام خروج نمايد ميتوان ادعا كرد كه صدام همان شيصباني عراق است كه در

 .روايت وارد شده است

* * 

176ص:   

به نقل از غيبت نعماني 250/  52بحار:  .1 -1 . 

 اما درباره عوف سلمي نيز روايتي در كتاب غيبت طوسي آمده كه در آن حذلم

به علي بن الحسين (عليهما السالم)  "بن بشير از امام زين العابدين عليه السالم چنين نقل ميكند: 
 عرض كردم

مهدي عليه السالم را برايم توصيف و نشانه هايش را به من معرفي فرما چگونگي خروج . 
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 حضرت فرمود: قبل از ظهور او مردي بنام عوف سلمي در سرزمين جزيره خروج نمايد كه جايگاه او

تكريت و محل قتل وي مسجد دمشق است. سپس شعيب بن صالح از سمرقند خروج كند و آنگاه 
 سفياني

به پسر ابوسفيان است از منطقه وادي يابس (بيابان خشك) خروج نمايد. با ملعون كه از نسل عت
 خروج او

 (1) ." حضرت مهدي عجّل اهللا فرجه الشّريف پنهان گردد و پس از مدتي ظهور نمايد

 آنچه در متن روايت درباره شعيب بن صالح آمده مخالف با روايت هاي مشهور

 شيعه است كه او را از اهالي ري ميداند مگر آنكه بگوئيم او اصالتا اهل سمرقند

 .است. همچنين است كيفيت خروج او پيش از سفياني كه قبال بيان كرديم

 ظاهرا عوف سلمي عليه حكومت سوريه قيام ميكند نه عراق، و اگر روايت او

 صحيح باشد مدت كوتاهي قبل از سفياني زنده خواهد بود. اما جزيره كه مركز

 جنبش و قيام او است نام منطقه اي است در مرز عراق و سوريه و بر اساس آنچه در

ن اضافه به كلمه ديگر بيايدكتاب هاي تاريخ و حديث آمده هرگاه لفظ جزيره بدو  

 همين معنا از آن استفاده ميشود. و به آن جزيره ربيعه و جزيره ديار بكر نيز گفته

جايگاه "ميشود، بنابراين منظور از آن جزيره العرب نيست. و ظاهرا مفهوم جمله   

اين باشد كه جايگاه او قبل از قيام يا بعد از شكست و فرارش تكريت "وي تكريت است   

 خواهد بود كه امروزه يكي از شهرهاي معروف عراق است. آنچه اين مطلب را
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 تأييد ميكند قرار داشتن تكريت در نزديكي منطقه جزيره است. آنچه در برخي

 نسخه ها به جاي تكريت، بكريت و يا بكويت آمده در اثر اشتباه نسخه هاست و

177ص:   

به نقل از غيبت طوسي 213/  52بحار:  .1 -1 . 

 مؤيد آن عبارت كتاب بحار مجلسي و غيبت طوسي است كه در آنها، كلمه تكريت

 .آمده است

 روايت اشاره به اين معنا دارد كه عوف سلمي در مسجد دمشق كشته ميشود

ديعني در آنجا با ترور به قتل ميرسد و يا در آن محل بازداشت و به قتل ميرس . 

 بنابراين ماجراي او از جمله حوادث دوران قبل از ظهور شام است كه با حوادث

 .عراق نيز بي ارتباط نيست

 مرحله سوم: لشكركشي سفياني و تخريب بصره

 رواياتي در دست ماست كه نشانگر لشگر كشي سفياني به عراق و اشغال آن و

 آزار و اذيت مردم مخصوصا شيعيان حضرت مهدي عليه السالم و اهل بيت عليهم السالم است كه در

 بخش جنبش سفياني از آن ياد كرديم اما از مجموعه روايات چنين استفاده ميشود

 كه حكومت وقت عراق در آن زمان به اندازه اي ضعيف و ناتوان است كه نه با قواي

روي مردمي قادر به جلوگيري از هجوم سفياني نيست. ايننظامي و نه با تكيه بر ني  
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 حكومت حتي نميتواند از ورود نيروهاي يمني و ايراني كه جهت روياروئي با

 سفياني وارد عراق ميشوند ممانعت كند. اما احتمال دارد ورود نيروهاي سفياني

 به عراق با دعوت حكومت ضعيف آن كشور باشد. و شايد نبردي كه لشكريان

 سفياني در دجيل و بغداد و ساير شهرهاي عراق با آن درگير ميشوند، جنگ و

 درگيري سفياني با گروه هاي شورشي باشد كه عليه او قيام ميكنند. از طرف ديگر،

 روايات بيانگر آن است كه نيروهاي ايران و يمني از پشتيباني مردمي ملت عراق

ا را جهت تعقيب و سركوبي قوايبرخوردارند و عراقي ها با شادماني اين نيروه  

 .سفياني ياري مينمايند

 :اما درباره تخريب بصره روايات به سه دسته تقسيم ميشوند

178ص:   

 .الف: تخريب آن با غرق شدن در آب

 ب: بواسطه جنبش و انقالب زنگيان (سياه پوستان)

 .ج: در اثر فرو رفتن زمين و انهدام آن

 مضمون بسياري از كلمات امير مؤمنان عليه السالم در خطبه هاي نهج البالغه و ساير

 موارد بيانگر دو تخريب اول و دوم است كه در زمان عباسيان بوقوع پيوسته،

 .همچنانكه همه مورخان آن را بيان كرده اند

رانشما لشكريان آن زنيد (عايشه) و طرفدا "حضرت خطاب به اهل بصره ميفرمايد:   
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 آن حيوان (شتر عايشه) آنگاه كه حيوان فرياد زد اجابت كرديد و زماني كه پي شد گريختيد. اخالقتان

پست، پيمانتان گسسته، دينتان، نفاق و آب آشاميدنيتان تلخ است، كسي كه ميان شما زندگي كند به 
 كيفر

گردد. گويا مسجد گناهانش گرفتار آيد و هر كس از شما دوري گزيند مشمول رحمت پروردگارش 
 شما را

ميبينم كه چون سينه كشتي غرق شده (از آب بيرون مانده) و عذاب خدا از باال و پائين آن را احاطه 
 كرده و

 (1) " تمام سرنشينان آن غرق شده اند

درباره اين كالم امير المؤمنين عليه السالم كه "ابن أبي الحديد پيرامون جمالت مذكور ميگويد:   

از غرق شدن بصره به جز مسجد آن خبر داده، شنيدم كه در كتابي مربوط به وقايع خونبار عالم آمده 
 است

اي كه از زمين ميجوشد هالك و غرق ميگردند و تنها مسجد  كه شهر بصره و اهل آن بوسيله آب تيره
 آن

 " .سالم ميماند

 اما آنچه درست است اين است كه شهر بصره تاكنون دوبار بطور كامل تخريب

بوده. در آن حادثه بجز "قائم بأمر اهللا  "شده كه يكي از آنها در زمان خليفه عباسي   

 بخشي از مسجد جامع آن كه شبيه سينه پرنده روي آب هويدا بوده، چيزي باقي

 نماند، همانگونه كه امير مؤمنان عليه السالم خبر داد. در آن زمان آب از خليج فارس از
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 ناحيه اي كه امروزه معروف به جزيره فارسي است و از طرف كوه معروفي بنام كوه

179ص:   

13نهج البالغه خطبه  .1 -1 . 

 سنام باال آمد و خانه هاي شهر و هر چه در آن بود را غرق كرد و جمعيت انبوهي از

 مردم شهر را هالك نمود. يكي از دو حادثه غرق شدن بصره نزد مردم شهر معروف

 .است و آن را از پيشينيان خود نقل ميكنند

نگي ها حادثه اي است كه در اواسط قرناما حادثه تخريب بصره توسط انقالب ز  

 چهارم در زمان عباسيان اتفاق افتاد و امير مؤمنان عليه السالم بارها از آن خبر داده است. از

اي احنف، گويا من او را ميبينم كه با لشكري بدون صدا و بدون حركت "جمله در خطبه اي فرمود:   

ير قدم هاي خود چون گام شتر مرغان در مينورددلگام و شيهه اسبان به راه ميافتد و زمين را ز . " 

. سپس حضرت"اشاره آن حضرت، به صاحب زنگ (زنگيان) است  "سيد رضي ميگويد:   

واي بر كوچه هاي آباد و خانه هاي زينت شده بصره كه بالهايي چون بال كركسان و  "ادامه داد: 
 ناودان

 " .چون خرطوم پيالن دارد. بر كشتگان آنها نميگريند و از گمشدگانشان جستجو نميكنند

 انقالب زنگيان كه در كتب تاريخ مشهور است به رهبري قرمطي و در قرن سوم

 اتفاق افتاد. او مدعي بود كه از علويان است، آنچه امير مؤمنان عليه السالم درباره آنان

آنها منطبق است. اين انقالب در حقيقت عكس العمل پيشگوئي كرده بطور كامل بر  
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 ظلم، خوشگذراني و بيدادگري با بردگان و مستضعفان بود. از اين رو لشكر زنگيان

 .همه از بردگان سياه و پياده بودند و مركبي در اختيار نداشتند

 اما حادثه تخريب بصره كه از نشانه هاي ظهور حضرت مهدي عليه السالم است در

ري از روايات مطرح و بيان شده كه بصره از جمله شهرهاي مؤتفكه (يعني زيربسيا  

 و رو شده) است كه در قرآن مجيد آمده يعني شهرهايي كه با فرو رفتن در زمين و

 عذاب الهي زير و رو شده اند كه از جمله آنها شهر بصره است، اين شهر سه بار

ه است. در شرح نهج البالغه ابنزيرورو شده و مرحله چهارم آن هنوز باقي ماند  

وقتي امير مؤمنان عليه السالم از جنگ جمل فارغ شد فرمان داد كه  "ميثم بحراني چنين آمده است: 
 مردم

 ." به مدت سه روز در نماز حاضر شوند و كسي بدون عذر تخلف نكند

180ص:   

دپس از اجتماع مردم حضرت در آن مكان حضور يافت و نماز صبح را در مسج  

 جامع با مردم به جماعت گذارد. پس از پايان نماز، حضرت در حالي كه پشت به

 قبله به ديوار سمت راست مصلي تكيه زده بود، مردم را مخاطب قرار داد و بعد از

 حمد و ستايش خدا و درود بر پيامبر صلي اهللا عليه و آله و طلب آمرزش براي مردان و زنان مؤمن و

اي مردم بصره، اي اهالي شهري كه تاكنون سه بار اهل خود را "مسلمان چنين آغاز سخن فرمود:   

 به كام مرگ فرستاده، خداوند بار چهارم را نيز محقق خواهد ساخت. اي لشكريان زن (عائشه) واي
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 طرفداران آن حيوان (شتر عائشه) كه چون فرياد زد اجابت كرديد و زماني كه پي شد گريختيد،
 اخالقتان

پست و پيمانتان گسسته و دينتان نفاق و آب آشاميدنيتان تلخ است. شهري كه از همه جا به آب 
 نزديكتر و

به آسمان دور تر است و نه دهم آن شر است. هر كس در آن بماند به گناه افتد و هر كس خارج شود 
 مشمول

بگونه اي كه جز كنگره هاي مسجد  عفو خدا گردد. گويي شهر شما (بصره) را ميبينم كه آب پوشانده
 چيزي

در اين هنگام احنف بن قيس ايستاد و عرض كرد:  "ديده نميشود مانند سينه پرنده اي بر امواج دريا 
 اي

تو آن زمان را هرگز درك نخواهي  "امير مؤمنان اين حوادث چه زماني اتفاق ميافتد؟ حضرت فرمود: 
 .كرد

ت، ولي بايد حاضرين شما اين خبر را به غائبين برسانند تا آنها نيز بين تو و آن زمان قرن ها فاصله اس
 به

برادران ديني خود اطالع دهند. تا آنگاه كه ديدند كپرهاي چوبي شهر تبديل به خانه و نيزارها تبديل 
 به قصر

. "شده، پس فرار را بر قرار ترجيح دهند كه در آن روز ديگر بصره اي براي شما باقي نخواهد ماند 
 سپس

چقدر فاصله است؟ منذر بن  "ابله  "بين شما و  "حضرت متوجه سمت راست خود شد و فرمود: 
 جارود
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كه محمد  عرض كرد: پدر و مادرم فداي تو باد چهار فرسخ. حضرت فرمود: راست گفتي. به خدايي
 صلي اهللا عليه و آله را

به پيامبري برانگيخت و او را به مقام نبوت كرامت بخشيد و رسالت را مخصوص وي گردانيد و مرغ 
 روحش را

در بهشت جاودان جايگزين فرمود. از آن بزرگوار شنيدم همانگونه كه شما اكنون از من ميشنويد كه 
 :فرمود

مينامند چهار  "أبله  "ي كه بصره نام دارد و منطقه اي كه آن را اي علي، آيا ميداني فاصله بين مكان
 فرسخ

است و به زودي اين منطقه محل استقرار خراج گيران خواهد شد. در آن مكان هفتاد هزار نفر از امت 
 من

شهيد شوند كه جايگاهي همچون شهداي جنگ بدر خواهند داشت. منذر عرض كرد: اي امير مؤمنان 
 عليه السالم

181 ص:  

پدر و مادرم بقربانت چه كسي آنان را ميكشد؟ حضرت فرمود: آنها توسط برادراني كه همچون شيطان 
 ها،

سياه چهره و بدبويند كشته ميشوند. حرص و طمعشان فراوان و غنيمتشان اندك است. خوشا به حال 
 كسي

مستكبرين آن زمان كم كه بدست آنها كشته شود. براي مبارزه با آنان گروهي پيش قدم شوند كه نزد 
 اهميت
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و در زمين ناشناس و در آسمان معروفند. آسمان و زمين و آنچه در آنهاست برايشان ميگريند آنگاه 
 اشك

در چشمان حضرت حلقه زد و فرمود: واي بر تو اي بصره از لشكري كه نه گرد و غبار دارد و نه صدا. 
 منذر

ا ميĤيد؟ حضرت فرمود: اين لفظ (واي) دو دريچهپرسيد: به خاطر غرق شدن (بصره) چه بر سر آنه  

دارد. يكي رحمت و ديگري عذاب. آري اي پسر جارود خونخواهاني بزرگ كه گروهي از آنان گروه 
 ديگر را

به قتل رسانند و از آن جمله فتنه و آشوبي كه تخريب خانه ها، شهرها و غارت اموال را بدنبال خواهد 
 داشت و

ل رقت باري سر بريده شوند. اي واي كه تا چه اندازه سرگذشت آنان عجيب اسارت زناني كه به شك
 !است

و از جمله ظهور دجال بزرگ يك چشم كه چشم راستش صاف شده و در چشم ديگرش چيزي شبيه 
 گوشت

جويده خون آلود ديده ميشود و مانند دانه انگوري كه روي آب در گردش باشد از حدقه بيرون زده. 
 گروهي

بصره كه تعدادشان به اندازه شهداي ابله است و انجيل را در سينه حمايل ميكنند از او پيروياز مردم   

نمايند. در آن زمان عده اي كشته شوند وعده اي بگريزند و سپس لرزش زمين، پرتاب آدمها، فرو 
 رفتن

 در زمين و مسخ چهره هاست. آنگاه گرسنگي شديد و پس از آن مرگ سرخ يعني غرق شدن است.
 اي
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منذر: شهر بصره در كتب آسماني داراي سه نام ديگر است كه جز دانشمندان كسي نميداند و عبارتند 
 از

 خريبه، تدمر ومؤتفكه (يعني: مخروبه، ويرانه، زير و رو شده) تا آنكه فرمود: اي اهل بصره خداوند بر

تر از آن را نصيب شما هيچ خطه اي از سرزمين هاي اسالمي شرف و كرامتي قرار نداد مگر آنكه بر
 ساخت و با

بزرگواريش شما را از فضل و كرم خويش بهره مند كرد. پس قبله شهر شما بهترين قبله است زيرا 
 شما در

 .راستاي مقام ابراهيم قرار داريد كه جايگاه امام در مكه است

 قاريان قرآن شما بهترين قاريان و پارسايان شما بهترين پارسايان، عابدان شما برترين عابدان و

 تاجران شما بهترين و راستگوترين تاجران، صدقه دهندگان شما كريم ترين صدقه دهندگانند،

 ..ثروتمندان شما بخشنده ترين و متواضع ترين انسان ها و شايستگان شما خوش اخالق ترين مردمند

182ص:   

شما بهترين پناهندگان به مردميد و كمترين زحمت را بر ديگران تحميل ميكنيد، پرشورترين مردم 
 براي

 شركت در نماز جماعتيد. درختانتان پر بار، مال و ثروتتان افزون، فرزندانتان باهوش و زنانتان عفيف و

شوهردارند. خداوند آب روان را همواره در اختيارتان قرار داده تا از زندگيتان بهره مند گرديد و دريا را 
 در

دسترستان نهاده تا بر ثروتتان بفزاييد. پس اگر اهل صبر و استقامت باشيد بدانيد كه درخت طوبي 
 جايگاه
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ري و قطعي است و كسي قدرت و سايه بان شماست. اما اراده خداوند امري حتمي و خواست او جا
 تغيير آن را

هيچ آبادي نيست مگر آنكه پيش از قيامت "ندارد و او سريع الحساب است. خداي سبحان ميفرمايد:   

 آن را هالك كنيم و يا به عذاب شديد گرفتارش سازيم و اين در كتاب (لوح محفوظ) ثبت شده است
" (1) 

روزي پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله در حالي كه كسي غير از من با آن  "سپس حضرت فرمود: 
 :حضرت نبود فرمود

آن قرار دارد را ببينم  جبرئيل روح االمين مرا بر شانه راستش حمل نمود تا زمين و آنچه روي
 كليدهاي آن را

به من سپرد و به آنچه كه در زمين است و تا روز قيامت خواهد بود مرا آگاه نمود و آگاهي اين امر 
 برايم دشوار

نبود، همچنانكه بر پدرم آدم دشوار نبود. بدانگونه كه نامها را به او آموخت اما به فرشتگان نياموخت. 
 آنگاه

هري ديدم كه بصره ناميده ميشود، آنجا دورترين زمين به آسمان و نزديكترين زمين بهدر كنار دريا ش  

 آب درياست. سريعتر از ساير مكانها تخريب شود، از نامرغوب ترين خاك برخوردار است و شديدترين

 عذابها را تحمل كند، در قرون گذشته بارها به زمين فرو رفته و ديگر بار نيز چنين شود. اي اهالي
 بصره! و

روستاهاي اطراف! روزي كه آب شهر شما را فرا گيرد، روز بال و مصيبت بزرگي خواهد بود. من محل 
 فوران

 و جوشش آن را در شهر شما ميدانم. و قبل از آن حوادثي بزرگ و غير منتظره به شما روي آورد كه از
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شهر، آن را ترك گويد، رحمت ديدگانتان نهان است اما ما به آن آگاهيم. كسي كه قبل از غرق شدن 
 خدا

شامل او شده و كسي كه بدون توجه باقي بماند گرفتار خطاي خويش گردد و خداوند نسبت به 
 بندگانش ستم

 .(2) " نميكند

183ص:   

58اسراء /  .1 -1 . 

226 - 224/  60بحار:  .2 -2 . 

 بخشي از اين حديث در كتاب نهج السعاده در مستدرك نهج البالغه اضافه شده

 و بخشي ديگر از اين خطبه در كتاب عيون االخبار نوشته ابن قتيبه از حسن بصري

اما از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله شنيدم كه ميفرمود  "روايت شده كه در ادامه آن آمده است: 
 سرزميني

فتح خواهد شد كه بصره ناميده ميشود از نظر قبله با ثبات ترين قسمت زمين هاست، قاريان آن از 
 بهترين

ديار داناترين انديشمندان و قاريان و عبادت كنندگان آن بهترين عابدان و دانشمندان و علماء آن 
 صدقه

نام دارد چهار فرسخ  "ابله  "دهندگان و تجار آن بزرگترين تاجرانند، از اين شهر تا منطقه اي كه 
 فاصله
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است. در آستان مسجد جامع اين شهر تعداد چهل هزار نفر به شهادت ميرسند كه هر شهيد آنان 
 مانند

. اگر اين بخش از سخنان حضرت جزو"ته است شهيدي است كه با من در جنگ بدر حضور داش  

 روايت و سند آن صحيح باشد، نميتوان حدس زد كه آيا اين تخريب بصره، متصل

 .به زمان ظهور است يا نه

 آنچه از منابع تاريخي استفاده ميشود اين است كه خطبه امير مؤمنان عليه السالم در

ي و مشهور است، امابصره و سخنان آن حضرت از حوادث و پيشامدهاي حتم  

و از نظر محتوا با هم اختالف دارند. دو روايتي روايات آن در طوالني و كوتاه بودن  

 كه نقل كرديم به تنهائي تخريب بصره با غرق شدن بعد از فرو رفتن را بيان ميكند و

 .اين ماجرا در دو مرحله غرق شدن قبلي و يا در انقالب زنگيان رخ نداده است

، تنها اين دو روايتند كه به بيان تعداد چهل يا هفتاد هزار شهيداز طرف ديگر  

 بصره پرداخته و آنان را هم رتبه شهداي بدر دانسته و از گريستن امير مؤمنان عليه السالم و در

 .روايتي ديگر از گريه پيامبر صلي اهللا عليه و آله بر آنان سخن گفته است

وابله بيان كرده كه اكنون محله اي در روايت اول محل شهادت آنان را بين بصره  

 نزديكي ايستگاه قطار بصره است. در حالي كه روايت ابن قتيبه شهادت آنان را كنار

 مسجد جامع كه ظاهرا مراد از آن مسجد بصره است بيان كرده. بنابراين بايد جريان

آن بزرگوار هيچشهادت آنان قبل از ظهور حضرت مهدي عليه السالم باشد، زيرا بعد از ظهور   
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184ص:   

 ستمگر و ظالمي وجود ندارد تا شهدا پيش آنان ذليل و خوار باشند چنان كه از روايت

 برداشت ميشد همچنانكه روايت به روشني بيان ننموده كه آنها به دست چه كساني

اشتباها بجاي كلمه ديگري نوشته شده باشد "برادران  "كشته ميشوند و شايد كلمه  . 

ه نامش مطرح شد و گفته شد بعد از آنها خواهد آمد و داراي طرفدارانيو دجالي ك  

 بالغ بر هفتاد هزار تن از نصارا است، بعيد نيست كه غير از دجال موعود باشد زيرا

 او بعد از ظهور حضرت مهدي عليه السالم ظاهر خواهد شد. عالوه بر اين نكات مبهم،

هست از جمله اينكه روايت ابن قتيبه بهروايت مذكور داراي اشكال هاي ديگري نيز   

 بيان شهداي ابله اكتفا نموده و نامي از دجال به ميان نياورده است و از طرفي ابن

 .ميثم منبع اين روايت را متذكر نشده كه اين خود نياز به تحقيق و بررسي بيشتر دارد

وجاء فرعون ومن قبله "در تفسير نور الثقلين درباره اين آيه شريفه كه ميفرمايد:   

 يعني: فرعون و كساني كه قبل از او بودند و شهرهاي زير و رو) (1) " والمؤتفكات بالخاطئه

 شده مرتكب خطا شدند) آمده است كه منظور از شهرهاي زير و رو شده شهر بصره

 يعني: شهرهاي) (2) " است همچنين در تفسير آيه شريفه " والمؤتفكه أهوي

مراد اهل بصره است "زير و رو شده را فرو افكند) از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود:   

سوره حاقه، امام صادق فرمود 9و در تفسير آيه  "و هم آن شهر است كه زيرورو شده است  : 

و در همين تفسير مطلبي از "ه شهرشان زير و رو و بر سرشان واژگون شد آنان قوم لوط اند ك "  
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با امير "از جويريه بن مسهر عبدي آمده است كه گفت:  "من ال يحضره الفقيه  "كتاب   

 مؤمنان عليه السالم از جنگ با خوارج بر ميگشتيم، وقت نماز عصر بود كه به سرزمين بابل

آن منطقه فرود آمد سپس امام رو به مردمرسيديم، حضرت به همراه مردم در   

185ص:   

9حاقه /  .1 -1 . 

53نجم /  .2 -2 . 

در "اي مردم اين سرزمين ملعون است و در طول زمان سه مرتبه گرفتار عذاب الهي شده  "فرمود:   

است. و گفته شدهروايتي ديگر به دو مرتبه اشاره شده كه در انتظار سومين مرحله   

 .كه بصره يكي از سرزمين هاي زير و رو شده است

 حال با نگرش دوباره بر احاديث حوادث بصره و تخريب آن قبل از ظهور امام

 زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف در مييابيم كه ارتباط اين احاديث با عالئم ظهور چندان قابل قبول

يد كه از امام صادق عليه السالم چنين نقلنيست مگر برخي از آنها مثل روايت شيخ مف  

 :(1)ميكند 

مردم، پيش از قيام قائم عجّل اهللا فرجه الشّريف (بخاطر وقوع چند حادثه) از گناه و معصيت دور  "
 ميشوند: به آتشي كه

در آسمان ظاهر گردد، به رنگ سرخي كه در فضا جلوه كند، به فرو رفتن زمين در بغداد و بصره و 
 خونهايي
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ان آن، و ترس همگاني كه مردم عراق را فرا كه در آن بر زمين ريزد و تخريب خانه ها و نابودي ساكن
 گيرد و

 (2) " كسي آرام و قرار نيابد

 مرحله چهارم: فتح عراق به دست امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف

 در زمينه ورود امام زمان عليه السالم به عراق و آزاد ساختن آن از باقيمانده نيروهاي

 سفياني و گروهك هاي متعدد شورشي و انتخاب آن بعنوان مركز حكومت، روايات

186ص:   

361كتاب ارشاد ص  .1 -1 . 

دي عّجل اهللا فرجه الشّريف با شماره ما اين حديث را در كتاب معجم أحاديث االمام المه .2 -2
با تفاوت كمي از متن  429آورده ايم. عالوه بر آن، حديث مذكور در كتاب اعالم الوري ص  1047

آمده است. همچنين  "حسن بن يزيد به جاي حسين بن سعيد  "كتاب ارشاد وارد شده و در سند آن 
م الوري نقل كرده اما با سند حسين بن يزيد اين حديث را از كتاب اعال 733/  3كتاب اثبات الهداه: 

، اين حديث با سند منذر خوزي به جاي منذر 742به جاي حسين بن سعيد. و در كتاب ارشاد ص 
جوزي آمده و درباره فرو رفتن بصره تعبير (فرو رفتن مناره بصره) دارد و اين نكته سبب ميشود كه 

منطقه خاصي از آن شهر باشد. واهللا العالم احتمال دهيم فرو رفتن بصره محدود به مكان يا . 

 فراواني وجود دارد. در مورد زمان دقيق ورود حضرت به عراق مطلبي در دست

خواهد آمد كه ورود حضرت به عراق چند ماه "حركت ظهور  "نيست اما در فصل   

 بعد از ظهور و پس از آزاد سازي حجاز و چه بسا پس از درگيري منطقه بيضاء استخر

وه سفيد) در نزديكي اهواز اتفاق خواهد افتاد. برخي روايات، ورود حضرت به(ك  
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 .عراق را از طريق هوا با يك اسكادران هواپيما مطرح كرده اند

اي جماعت جن و انس اگر قادر به نفوذ و عبور از اطراف "در تفسير اين آيه كه ميفرمايد:   

 از امام محمد باقر " (1)آسمان ها و زمين بوديد پس بگذريد اما نخواهيد گذشت مگر با قدرت 

در قائم هنگام ظهور، با هفت قبه از نور بگونه اي فرود آيد كه روشن نيست "روايت شده كه فرمود:   

 " كداميك از آنهاست تا آنكه در شهر كوفه قرار گيرد

 اين روايت عالوه بر بيان جنبه اعجازي، نشانگر آن است كه شرائط امنيتي و

 فضاي كينه توزانه جهاني نسبت به حضرت چنين احتياطي را طلب ميكند،

 مخصوصا كه پاكسازي محيط عراق بدست حضرت تمام نشده و خطرات گوناگون

متوجه آن وجود مبارك است. از محتواي روايت ميتوان فهميد كههمچنان   

 حضرت ابتدا در پايتخت عراق و يا در يك مركز نظامي يا در كربال فرود ميĤيد و

 .سپس به كوفه منتقل ميگردد

 روايات، بخش عظيمي از فعاليتها و معجزات حضرت در عراق را بيان ميكنند

خواهيم پرداخت اما در اينجا تعدادي از آنها و ما در مبحث حركت ظهور به بيان آن  

 را كه به اوضاع عمومي عراق ارتباط دارد مطرح ميكنيم. مهم ترين تالش حضرت

 در اين مقطع عبارت از پاكسازي فضاي داخلي و متالشي ساختن بسياري از

 مخالفان است. بر اساس روايات هنگام ورود حضرت به كوفه درگيري و كشمكش

187ص:   
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33الرحمن /  .1 -1 . 

 بين سه جناح وجود دارد كه ظاهرا جناح اول طرفداران حضرتند و گروه دوم پيروان

 .سفياني و دسته سوم شورشيان

عمرو بن شمر در روايتي از امام باقر عليه السالم ميگويد: سخن از مهدي عجّل اهللا فرجه الشّريف به 
 ميان آمد،

او وارد كوفه شود در حالي كه سه جناح پرچم دار با يكديگر درگيرند، آنها شهر را  "ضرت فرمود: ح
 تحويل

 حضرت دهند. او وارد شهر شده و بر فراز منبر قرار گيرد. اما مردم از شدت گريه متوجه گفتار وي

 در اين حديث و احاديث مشابه، منظور از كلمه كوفه عراق است و ظاهرا (1) " نشوند

 بايد بخشي از گروه هاي موجود در عراق ياران خراساني و يمني حضرت باشند

است حديثي كه در منابع همچنانكه از مفاد حديث زير، اين نكته قابل استفاده  

 شيعه و سني با سندهاي مختلف از امير مؤمنان عليه السالم و امام باقر عليه السالم نقل شده كه

درفش هاي سياهي كه از خراسان خروج ميكنند در كوفه فرود آيند و زماني كه مهدي عليه  "فرمود: 
 السالم ظاهر

 (2) " شود جهت بيعت حضور آن بزرگوار شرفياب شوند

 از رواياتي كه در مورد گروهك هاي معاند حضرت وارد شده، معلوم ميشود كه

و ديگران در برابر حركت هاي مخالف فراواني از شورشيان و طرفداران سفياني  
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 حضرت مقاومت ميكنند اما امام جهت اجراي عهد و پيماني كه با جدش رسول

 .خدا صلي اهللا عليه و آله دارد سياست شدت عمل و سركوب مخالفان را به اجرا ميگذارد

روش رسول خدا صلي اهللا عليه و آله در ميان امتش  "از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود: 
 بر اساس نرمي

و مدارا و دوستي با مردم بود اما سياست قائم، كشتن مخالفان است، او بر پايه فرماني كه به همراه 
 دارد

مأمور اجراي اين سياست است و از كسي درخواست توبه نميكند. واي بر كسي كه مخالفت امر وي 
 (3) " كند

188ص:   

362ارشاد مفيد ص  .1 -1 . 

217/  52بحار:  .2 -2 . 

353/  52بحار:  .3 -3 . 

 فرمان و نوشته اي كه او به همراه دارد عهدنامه اي است به امالء جدش پيامبر صلي اهللا عليه و آله

آنان را به قتل برسان و باز هم به قتل برسان  "و به خط علي عليه السالم كه در آن چنين آمده است: 
 و

 ." طلب توبه از كسي مكن

قائم عليه السالم با فرمان جديد و قضاوت جديد قيام  "از امام باقر عليه السالم منقول است كه فرمود: 
 كند با
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عرب ها به شدت برخورد نمايد و روش او جز شمشير نباشد، او از احدي طلب توبه نكند و در راه خدا 
 از

 (1) " سرزنش هيچ مالمتگري نهراسد

 فرمان جديد كه در عبارت حديث آمده يعني اسالم كه توسط ستمگران محو

 گرديده و مسلمانان از آن فاصله گرفته اند، اسالم و قرآن بوسيله آن حضرت ديگر بار

را بازيابد و اين موضوع براي عربهائي كه از حاكمان سركش خود حيات خود  

 .اطاعت و با آن حضرت به دشمني و ستيز برخواسته اند، دشوار ميĤيد

قائم عليه السالم در جريان نبرد خود با مسائلي روبرو  "از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود: 
 شود

آن مواجه نشده زيرا پيامبر خدا ظهور كرد در حالي كه آنان كه رسول خدا صلي اهللا عليه و آله با 
 ) سنگ و چوب تراشيده

بت) را ميپرستيدند اما در زمان قائم، مردم بر او ميشورند و كتاب خدا را براي آن حضرت تأويل و 
 تفسير

 (2) " .ميكنند و (به خيال خود) براي دفاع از قرآن با او ميجنگند

 ما گاهي ديده ايم كه چگونه حاكمان و دانشمندان وابسته به آنان، آيات خدا را

 براي مبارزه با اسالم و علماي دين توجيه و تفسير ميكنند! به گفته برخي روايات

 غضب آن حضرت منافقيني كه خود را در پوشش اسالم مخفي ميسازند دربر

 ميگيرد. افرادي كه چه بسا خود را ميان اطرافيان حضرت پنهان ميكنند اما او با نور
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 .و حكمتي كه خداي سبحان در قلبش جاي داده آنان را شناسائي ميكند

189ص:   

354/  52بحار:  .1 -1 . 

363/  52بحار:  .2 -2 . 

چه بسا شخصي در كنار قائم "در همين رابطه از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود:   

 است و حضرت جهت اجراي دستوراتش به او امر و نهي ميكند اما ناگهان امام ميگويد: او را نزد من

از بدنش جدا كنند. در شرق و غرب جهان  بياوريد. چون او را حاضر كنند حضرت فرمان دهد تا سر
 چيزي

 (1) " باقي نماند مگر اين كه از آن بزرگوار ترس و وحشت بدل دارد

ت، گاهي گروهي بطور كامل نابود ميگردد. از امام باقر عليه السالمبر اساس برخي روايا  

زماني كه قائم قيام كند به طرف كوفه روان شود. جمعيتي بيش از ده هزار  "نقل شده كه فرمود: 
 مسلح كه

ناميده شوند از شهر بيرون آيند و به آن حضرت گويند: از همان راهي كه آمده اي بازگرد،  "بتريه  "
نيازيما را   

به اوالد فاطمه نيست، پس حضرت بر آنان شمشير كشد بگونه اي كه يك نفر از آنان را زنده نگذارد. 
 آنگاه

وارد كوفه شود و تمام منافقين شكاك و جنگ جويان مخالف خود را از دم تيغ بگذراند تا رضايت 
 حضرت حق
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 (2) ." را فراهم آورد

 در روايت بعدي نيز آمده: آن حضرت هفتاد نفر را به قتل ميرساند كه آنها اصل

 و اساس فتنه و اختالف در ميان شيعه اند و به نظر ميرسد كه از علماي گمراه

 .ونابكار باشند

اي مالك بن ضمره "از مالك بن ضمره نقل شده كه گفت: امير مؤمنان عليه السالم فرمود:   

چگونه خواهي بود زماني كه شيعيان اين چنين با يكديگر اختالف كنند!؟ آنگاه حضرت انگشتان 
خود مبارك  

را به صورت ضربدري داخل يكديگر نمود. عرض كردم: اي امير مؤمنان آيا در آن هنگام خيري خواهد 
 بود؟

حضرت فرمود: تمام خير در آن هنگام است. اي مالك: در آن زمان قائم ما قيام كند و تعداد هفتاد نفر 
 را كه

ساند، آنگاه خداوند همه را پيرامون به خدا و رسول خدا دروغ بسته اند پيش كشيده و همه را به قتل ر
 يك

 (3) " .حقيقت گرد آورد

190ص:   

365/  52بحار:  .1 -1 . 

338/  52بحار:  .2 -2 . 

115/  52بحار:  .3 -3 . 
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 روايت بعدي حاكي از آن است كه عليرغم فرو رفتن لشكر سفياني در حجاز و

 شكست او در عراق، باز هم طرفداراني براي او در عراق باقي ميماند، از امام زين

ه رسد در اين سپس (مهدي) حركت نمايد تا به قادسي "العابدين عليه السالم نقل شده كه فرمود: 
 حال

و از امام صادق عليه السالم روايت شده كه  (1) " مردم در كوفه اجتماع و با سفياني بيعت كرده اند
 :فرمود

 سپس متوجه كوفه شود و در آنجا فرود آيد و خون هفتاد قبيله از قبايل عرب را مباح شمارد ..."

" (2) 

 يعني خون افرادي از اين قبايل را كه به شورشيان و دشمنان حضرت پيوسته اند هدر

 .بشمارد

او اولين قائم از ما اهل "ابن ابي يعفور از امام صادق عليه السالم نقل كرد كه حضرت فرمود:   

بر او خروج  "رميله دسكره  "بيت است كه قيام كند و با شما سخني گويد كه تحمل نكنيد و در 
 كنيد و با او

بجنگيد، او نيز با شما بستيزد و همه شما را به قتل رساند و اين گروه آخرين گروه شورشي، عليه او 
 خواهد

 (3) " بود

وقتي صاحب اين امر به بعضي از احكام حكم كند و از "از امام باقر عليه السالم چنين نقل شده است:   

برخي سنت ها سخن براند، بناگاه جماعتي شورشي از مسجد بيرون آيند و آهنگ خروج كنند. 
 حضرت
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افروشان) دستور تعقيب آنها را صادر كند، ياران حركت كرده و شورشيان را در محله تمارين (خرم
 كوفه به

 اسارت خويش درآورند، آنگاه به فرمان حضرت آنان را به قتل رسانند و اين آخرين گروهي است كه بر

 (4) " قائم آل محمد صلي اهللا عليه و آله خروج نمايد

رميله "از كنار هم قرار دادن اين دو روايت به اين نتيجه ميرسيم كه شورشيان   

191ص:   

387/  52بحار:  .1 -1 . 

284غيبت طوسي ص  .2 -2 . 

375/  2بحار:  .3 -3 . 

345/  52بحار:  .4 -4 . 

حي هستند كه عليه امام خروج ميكند و شورشيانآخرين گروه مسل "دسكره   

 مسجد كوفه دسته اي هستند كه سعي در مخالفت با او دارد. روايات نشانگر آن

 است كه شورشيان رميله دسكره خطرناك ترين گروه شورشي است و فرمانده آنها

زپس ا "فرعون يا ابليس است. از ابو بصير نقل شده كه در اين باره چنين ميگويد:   

خروج كنند كه تعداد آنها ده هزار نفر و  "رميله دسكره  "اندك زماني شورشياني از غير عرب در 
 " شعارشان

است. حضرت مردي از عجم را فرا خوانده و شمشير خود را به دوش او آويزد، او "يا عثمان، يا عثمان   

 .(1) " آهنگ آن جماعت كرده و همه را به قتل رساند بگونه اي كه يك تن هم باقي نگذارد
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روستائي است نزديك "دسكره رميله  "در كتاب معجم البلدان آمده است كه   

عراق. اما اين نكته كه افراد "ديالي  "در استان  "بعقوبه  "از روستاهاي  "شهرابان  "  

 مذكور در روايت بنام شورشيان غير عرب مطرح شده يا بدان جهت است كه آنها

 .عرب نيستند و يا بخاطر آن است كه فرمانده آنان از غير عرب است

نوعي ديگر از عمليات پاكسازي خبر ميدهند كه طي آن اما برخي روايات از  

 حضرت دوازده هزار نفر از سپاهيان عرب و غير عرب خود را طلبيده به آنان لباس

 متحد الشكلي پوشانده و دستور ميدهد تا وارد شهر شوند و هر كس را كه داراي آن

 به نظر ميرسد كه چنين (2) .لباس نباشد به قتل رسانند و آنان دستور را اجرا ميكنند

 شهري بايد پر از كافران و منافقان مخالف حضرت باشد كه چنين دستوري در

 موردشان صادر شود يا آنكه مؤمنان شهر بگونه اي از موضوع باخبر شده و از

 خانه هايشان بيرون نيايند يا آنكه قبال از لباس هاي مخصوص براي آنان نيز ارسال

 .شده باشد

192ص:   

333/  52بحار:  .1 -1 . 

377/  52بحار:  .2 -2 . 

هاي وسيع، موجي از وحشت و رعب و ترديد در عراق والبته اين پاكسازي   

 ساير نقاط جهان ايجاد ميكند زيرا در بعضي روايات آمده است كه گروهي از مردم
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 آنگاه كه اين كشتار وسيع را مشاهده ميكنند با خود ميگويند: او از ذريه فاطمه عليها السالم

 نيست، او اگر از نسل فاطمه بود بر مردم ترحم ميكرد. در حديثي كه قبال بيان

 كرديم آمده بود كه بعضي از اصحاب خاص آن حضرت تاب و تحمل اجراي برخي

 احكام او را ندارند و با مشاهده كشتار مخالفان دچار شك و ترديد ميگردند تا جائي

ست داده نسبت به حضرت زبانكه يكي از آنان كه كنترل اعصاب خود را از د  

 .اعتراض ميگشايد

برسد، "سوق  "قائم عليه السالم پيش ميرود تا به  "از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود:   

 مردي از نسل پدرش به او ميگويد: شما مردم را مانند گله گوسفندان ميترسانيد. آيا اين كار شما با

عليه و آله صورت ميگيرد يا خير؟ امام افزود: در ميان مردم نيرومندتر دستوري از رسول خدا صلي اهللا 
 از آن مرد وجود

 ندارد. در اين لحظه مردي از عجم بر آن شخص بانگ ميزند كه: ساكت شو و اال گردنت را ميزنم. آنگاه

 (1) " قائم عليه السالم فرماني از حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله را به آنان نشان دهد

يا "سوق  "از حديث ميتوان فهميد كه مرد معترض، علوي است و منظور از   

 .بازار شهر است و يا مكان خاصي با اين نام

آمده: مردي آن شخص معترض را به سكوت وادار ميكند،در روايت ديگري   

 مسؤول بيعت گرفتن براي حضرت مهدي عليه السالم است. از امام باقر عليه السالم نقل شده كه
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رسد، شخصي از ذريه پدرش كه پس از مهدي، از همه نيرومندتر  (2)فرمود: " زماني كه او به ثعلبيه 
 و

شجاع تر است در مقابل او ميايستد و ميگويد: اي فالن! چه ميكني به خدا سوگند تو مردم را همچون 
 گله

193ص:   

387/  52بحار:  .1 -1 . 

 .ثعلبيه، نام محلي است در خاك عراق از سمت حجاز .2 -2

گوسفندان فراري ميدهي! آيا فرماني از رسول خدا داري كه چنين كني؟! آنگاه مردي كه مسئول 
 بيعت

گرفتن است فرياد زند: ساكت شو و اال به خدا قسم گردنت را خواهم زد، در اينجا قائم عليه السالم به 
 :او ميگويد

عليه و آله دارم، سپس  اي فالن ساكت باش، آري به خدا سوگند فرماني از رسول خدا صلي اهللا
 حضرت دستور ميدهد تا

 صندوق كوچكي را نزد او بياورند، آنگاه فرمان رسول خدا را براي وي (بيرون آورده و) ميخواند، پس

شخص معترض خطاب به امام گويد: خداوند جان مرا فداي تو گرداند. اجازه دهيد تا (به قصد 
 عذرخواهي)

ان دو چشم حضرت را ميبوسد و ميگويد: اجازه دهيد تا با شما سر مباركتان را بوسه زنم، سپس مي
 تجديد

 (1) " بيعت كنيم. حضرت بار ديگر با آنان بيعت ميكند
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كوتاه ميتوان فهميد كه كساني كه حضرت آنان را از بين ميبرداز اين بيان   

 گروه هاي مختلفي از شيعه و سني طرفدار سفياني و مخالفان حضرتند كه در ميان

 آنان مجموعه اي از احزاب، گروهك ها، مردم عادي و حتي علما و دانشمندان

ران غربي را نيزمنحرف را ميتوان مشاهده كرد و به شكل طبيعي در ميان آنان مزدو  

 .ميتوان ديد

 پس از اين مرحله، كشور عراق در سايه حكومت امام زمان عليه السالم براي مدتي

 طوالني نفس راحتي ميكشد و در نقش جديد خود بعنوان مركز جهاني و بعنوان

يدهپايتخت فرمانروائي قائم آل محمد عجّل اهللا فرجه الشّريف جلوه خاصي يافته و قبله گاه دل و د  

 .مسلمانان جهان و محل رفت و آمد گروه هاي مختلف ميگردد

 در آن زمان كوفه، سهله، حيره، نجف و كربال محله هاي يك شهر بزرگ را

 تشكيل ميدهند كه نام آن بر سر زبانها و در دل ملت هاي جهان جا ميگيرد و مردم

ند صبح روز بعد،از دورترين نقاط عالم در شب جمعه آهنگ آن ديار ميكنند تا بتوان  

 جهت اقامه نماز جمعه به امامت حضرت مهدي عليه السالم در مسجد جهاني او كه داراي

194ص:   

343/  52بحار:  .1 -1 . 

 يك هزار در ورودي است حاضر شوند. و عليرغم آن، چه بسا پيدا كردن مكاني
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 .خالي در ميان ميلونها نمازگزار امكان پذير نباشد

مركز زمامداري او كوفه و محل قضاوت او مسجد "دق عليه السالم روايت شده كه فرمود: از امام صا  

جامع كوفه و محل بيت المال و تقسيم غنيمت هاي مسلمانان، مسجد سهله و خلوتگاه او با خالق 
 خويش،

است. به خدا سوگند هيچ با ايماني نميماند مگر اين كه در آنجا  (1)محلي در تپه هاي سفيد غريين 
 و يا

و در روايت ديگر "يا به سوي آنجا آيند  ". (و در روايتي ديگر آمده "راف آنجا بسر برد اط  " 

كه همين عبارت صحيح تر است "بسوي آن بشتابد  ). 

 شهر كوفه به پنجاه و چهار ميل رسد و ساختمانهاي باشكوه آن به عمارت هاي كربال نزديك شود، "

 خداوند كربال را پناهگاه و جايگاه رفت و آمد فرشتگان و مؤمنان قرار دهد و عظمتي بسيار يابد

". (2) 

محل مراجعات يا محل قضاوت حضرت بين مردم "محل قضاوت  "منظور از   

كه در مسجد كوفه فعلي خواهد بود يا در مسجد جمعه بزرگي كه آن حضرتاست   

 بنا خواهد كرد. و منظور از پنجاه و چهار ميل شدن كوفه يعني مساحت و يا طول آن

 .شهر به حدود يكصد كيلومتر ميرسد

در پشت كوفه (نجف) مسجدي بنا كند با هزار در. (و "از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود:   

كربال و حيره متصل گردد بگونه  شهر كوفه به اندازه اي بزرگ شود كه) خانه هاي آن به دو رودخانه
 اي كه اگر
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يعني اگر انسان  (3) " شخصي با وسيله اي تندرو و سبك، آهنگ نماز جمعه كند آن را درك ننمايد
 با

 وسيله اي سبك و سريع به سوي نماز جمعه بشتابد آن را درك نكند زيرا مكاني

دخالي براي اقامه نماز نميياب . 

195ص:   

 .محل مذكور نزديك نجف است و به آن نجف غري و نجف غريين نيز گفته ميشود .1 -1
11/  53بحار:  .2 -2 . 

280غيبت طوسي ص  .3 -3 . 

 البته روايات در مورد پيشرفت هاي معنوي و مادي در عراق يعني مركز حكومت

نجا محل طرح آنها نيستآن بزرگوار فراوان است كه اي . 

 با پاكسازي عراق توسط حضرت و ملحق شدن آن به قلمرو حكومت امام زمان و

 مركزيت يافتن آن، دامنه فرمانروائي حضرت شامل مناطق يمن، حجاز، ايران،

 عراق و كشورهاي خليج خواهد شد و بدين ترتيب حضرت مهدي عليه السالم با خاطري

 آسوده از اوضاع داخلي به سراغ دشمنان خارجي خود خواهد رفت. او ابتدا

 لشكري به طرف ترك ها اعزام و آنها را شكست ميدهد، سپس خود آن حضرت در

نزديك دمشق "مرج عذراء  "رأس سپاهي آهنگ شام مينمايد و در منطقه اي بنام   

 فرود ميĤيد و به منظور آزادي قدس آماده نبردي بزرگ با سفياني، يهود و روميان
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 .ميگردد كه شرح ماجرا در فصل حوادث و پيشامدهاي نهضت ظهور خواهد آمد

* * 

196ص:   

 جنگ جهاني در دوران ظهور

 روايات فراواني حكايت از وقوع يك جنگ جهاني پيش از ظهور حضرت

اما بعيد است كه بتوان آن را بر دو جنگ جهاني اول و دوم معاصر مهدي عليه السالم دارد،  

 تطبيق نمود زيرا صفاتي كه براي آن جنگ جهاني در روايات آمده با اوصاف اين دو

 جنگ تفاوت دارد چرا كه برخي روايات زمان اين جنگ را نزديك ظهور يا در اثناء

كه اين نبرد در همان سال آن مطرح ميكنند بلكه از برخي روايات استفاده ميشود  

 .ظهور و يا بعد از آغاز نهضت مقدس آن بزرگوار بوقوع ميپيوندد

 :اينك به نمونه هايي از اين روايات توجه كنيد

پيش روي قائم عليه السالم مرگي سرخ و مرگي  "از امير مؤمنان عليه السالم منقول است كه فرمود: 
 سفيد

و بيوقت هجوم آورند اما مرگ سرخ يعني شمشير و مرگ  پديدار گردد و ملخ هايي خونرنگ وقت
 سفيد

 از عبارت " پيش روي قائم " ميتوان فهميد كه اين جنگ و مرگ سرخ .(1) " يعني طاعون

 .به ظهور حضرت بسيار نزديك است اما روايت محل وقوع آن را تعيين نميكند

قائم قيام نكند مگر پس از پيدايش اين نشانه ها: ترس و وحشتي "امام باقر عليه السالم ميفرمايد:   
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قبل از آن و شمشيري بران شديد، بروز زلزله ها، آشوب و بالهايي كه مردم گرفتار آن شوند و طاعوني 
 ميان

197ص:   

277و غيبت طوسي ص  405ارشاد مفيد ص  .1 -1 . 

ندگي در دين و دگرگوني در احوال آنان بگونه اي كه انسان از عرب و اختالف شديد ميان مردم و پراك
 به جان

 (1) " هم افتادن مردم و تكه پاره كردن يكديگر هر صبح و شام آرزوي مرگ كند

 اين روايت بيانگر آن است كه مرض طاعون قبل از ترس شديدي است كه

 احتماال همان جنگ عمومي است. اما اگر مطمئن باشيم كه شخص راوي

 عبارت هاي حديث را پس و پيش بيان نكرده باز هم با توجه به متن حديث و ابهامي

 كه در اين حوادث وجود دارد مشكل ميتوان گفت كه حوادث مذكور به شكل

 .زنجيره اي و پي در پي اتفاق خواهد افتاد

 آري، ميتوان گفت كه بر اساس اين حديث دوره اي سخت و طاقت فرسا براي

 عربها و عموم مردم بوجود خواهد آمد كه اين سخن در ابعاد گوناگون سياسي،

لوه گر خواهد شد و چه بسا بيان اين شرائط اعالن پيدايش سالاقتصادي و امنيتي ج  

 :قحطي است كه در روايت بعدي امام صادق آن را بيان فرموده است
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البته پيش روي قائم سالي خواهد بود كه مردم گرسنگي كشند و ترس و وحشت شديد از كشتار،  "
 آنان

 (2) " را فرا گيرد

 روايت بعدي روشن ميكند كه اين شرائط دشوار و فضاي جنگي ادامه مييابد تا

 .صيحه آسماني در ماه مبارك رمضان و نزديك ظهور حضرت به گوش برسد

اهل شرق و غرب با يكديگر اختالف كنند. آري و اهل  "نقل شده كه فرمود:  از امام باقر عليه السالم
 قبله

نيز و مردم بر اثر ترس و وحشت، با مشكالت فراواني روبرو شوند و به همان حال به سر برند تا آنگاه 
 كه

 (3) " منادي از آسمان ندا دهد. پس هرگاه چنين شد كوچ كنيد كوچ

198ص:   

434كمال الدين صدوق ص  .1 -1 . 

229/  52بحار:  .2 -2 . 

235/  52بحار:  .3 -3 . 

يت نشان ميدهد كه خسارت هاي ناشي از جنگ مزبور، بطور اساسي براين روا  

اهل شرق و غرب. آري و اهل قبله با هم اختالف "ملت هاي غير مسلمان وارد ميشود. جمله   

عبارت دقيقي است كه بيانگر كم اهميت بودن اختالف مسلمانها است "پيدا كنند   

ختالفات اهل شرق و غرب باشد. البتهو به نظر ميرسد اين اختالف نتيجه و يا تابع ا  
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 اين نكته در جنگ جهاني آينده طبيعي خواهد بود زيرا اهداف آن جنگ مراكز

 حكومت ها و كشورهاي بزرگ و پايگاه هاي نظامي آنان است و آثار آن بطور غير

 مستقيم به مسلمانان نيز سرايت ميكند. برخي از روايات ما صريحا به اين مطلب

اين امر (يعني "اند. ابو بصير ميگويد از امام صادق عليه السالم شنيدم كه فرمود: اشاره كرده   

قيام قائم) نخواهد بود تا دو سوم مردم از بين بروند. پرسيديم وقتي دو سوم مردم از بين رفتند پس 
 چه

 (1) " كسي باقي خواهد ماند؟ فرمود: آيا دوست نداريد كه شما در يك سوم باقي مانده باشيد؟

 شايد خطبه امير مؤمنان عليه السالم بيش از ساير احاديث، زمان و عامل اين جنگ را

 مشخص ميسازد، خطبه اي كه در آن، تعدادي از نشانه هاي ظهور بيان شده و دو

آگاه باشيد اي مردم: از من آنچه "فقره از آن به جنگ جهاني ارتباط دارد. حضرت فرمود:   

ميخواهيد بپرسيد، پيش از آن كه فتنه و فساد شرقي همچون شتر لجام گسيخته اي كه گويا يك بار 
 مرده و

افسارش رها شده، فرا رسد و با فتنه اي ديگر در مغرب زمين آتشي عظيم برافروخته  زنده شده و
 گردد،

فتنه اي كه آه از نهاد همگان برآورد و فرياد خونخواهي و انتقام را باال برد. آنگاه مردي (يا راهبي) از 
 اهل

ه دعوت حضرت را لبيك نجران خارج شود و امام عليه السالم را اجابت كند. او اول مرد نصراني است ك
 گويد و
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صومعه خود را تخريب و صليبش را بشكند و به اتفاق ياران و مردم مستضعف و سواران و با درفش 
 هاي

حركت كند. (در آن روز) محل تجمع تمام مردم روي زمين، منطقه اي  "نخيله  "هدايت به طرف 
 بنام فاروق

است (و آن منطقه اي است كه در سر راه سفر حج امير مؤمنان عليه السالم بين برس و فرات قرار 
 دارد) در آن روز

199ص:   

113/  52بحار:  .1 -1 . 

 تعداد سه هزار (هزار) يهودي و نصراني كشته شود برخي، برخي ديگر را بكشند. آري آن روز تأويل و

پس پيوسته اين سخن را تكرار ميكردند تا آنها را درو كرده و خاموش "داق اين آيه شريفه است: مص  

 ابتداي حديث بيانگر آن است كه آغاز اين درگيري از شرق (2) " با شمشير (1)ساختيم 

 است و يا سرمنشأ آن در منطقه شرق است. و از طرف ديگر آتش غرب نيز باعث

رهاي غربي شده و موارد اشتعال آن آتش بزرگ، همان پايگاه هاي نظامي،ويراني شه  

 .پايتخت ها و مراكز مهم سرزمين هاي غربي است

محل تجمع مردم روي زمين "جمله كه فرمود:  به نظر ميرسد كه منظور امام از اين  

يعني مردم در آن روز از گوشه و كنار جهان جهت پيوستن به حضرت "فاروق است   

 مهدي عليه السالم گردهم جمع ميشوند و مقر و پايگاه او بين كوفه و حله است، همانگونه
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 كه راهب نجراني با گروهي از مردم مستضعفين در همان ناحيه به حضور حضرت

و آنجا منطقه اي است كه در سر راه و مسير سفر حج امير مؤمنان عليه  "ميرسند، ظاهرا عبارت 
 السالم بين

حاشيه اي از خود راوي و يا نويسندگان متن كتاب است كه داخل "است  برس و فرات  

 حديث شده است، البته ممكن است معناي كلمه المحجه كه در عبارت آمده محل

 اجتماع كاروانهاي حج در زمان امير مؤمنان عليه السالم و يا نام محلي باشد كه هيئت ها و

ت و يا مالقات با او اجتماع ميكنندنمايندگان مختلف براي ورود به اردوگاه حضر . 

يعني "در آن روز بين شرق و غرب سه هزار هزار كشته ميشوند  "اين جمله كه حضرت فرمود:   

 سه ميليون نفر و اين كه كلمه (هزار) را بين پرانتز قرار داديم بدين جهت است كه

 وارد شده و شايد از اين روايت افتاده (3)كلمه هزار دوم، در روايت ديگري در بحار 

200ص:   

15أنبياء /  .1 -1 . 

84و  82/  83بحار:  .2 -2 . 

274/  52بحار:  .3 -3 . 

 باشد، البته اين بدان معني نيست كه قربانيان جنگ جهاني سه ميليون نفر خواهد

 بود، بلكه اين تعداد، مربوط به كشته هاي آن روز و يا آن مقطع است و اين يك

 مرحله از مراحل جنگ جهاني و آخرين مرحله آن است. قبال گفتيم كه مجموع
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مرض طاعون كه پيش از آن جنگ شيوع پيدا ميكند بهخسارت هاي جاني جنگ و   

 دو سوم ساكنان جهان ميرسد. همين مطلب در روايتي ديگر پنج هفتم جمعيت

 .جهان ذكر شده است

پيشاپيش قائم دو نوع مرگ وجود دارد يكي مرگ "از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود:   

 (1) " سرخ و ديگري مرگ سفيد تا از هر هفت نفر، پنج نفر از بين بروند

ا در رواياتدر برخي روايات رقم نه دهم آمده است. گاهي اين گونه اختالف ه  

 به علت تفاوت منطقه ها و يا علل ديگري است اما به هر حال خسارتهاي مسلمانان در

 .اين جنگ اندك است

 خالصه كالم اين كه: روايات گرانقدر ما سخن از وجود هراس و وحشت عمومي

 و جهان شمول قبل از ظهور و يا در سال ظهور آن حضرت دارند كه خسارت هاي

اي بر جان مردم و بطور كلي بر غير مسلمانها خواهد داشتسنگين و شكننده  . 

 شايد بتوان اين نشانه ها را به جنگ عمومي و ابزارهاي پيشرفته، وحشتناك و نابود

 كننده آن تفسير كرد كه باعث ترس و نگراني همه مردم ميشود چرا كه اگر شيوه اين

ان باشد، رعب وجنگ با استفاده از روش هاي عادي و كالسيك موجود در جه  

 وحشت آن به اندازه اي كه روايات توصيف كرده اند فراگير نميشود و يا دست كم

 بايد مناطق خاصي مشمول اين ترس، وحشت، قتل و كشتار نگردد. از سوي ديگر

 شواهدي وجود دارد كه بتوان اين هراس عظيم و عمومي را به جنگ هاي منطقه اي
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201ص:   

207/  52بحار:  .1 -1 . 

 :فراوان تفسير نمود، مخصوصا با تعبيري كه در كالم امام باقر عليه السالم آمده بود كه فرمود

يعني جنگ هاي متعددي در همان سال پديدار گردد. با "و جنگ ها در زمين زياد شود  "  

ري كه بيانگر اختالف و جنگ ميان مردمكنار هم گذاشتن اين حديث و احاديث ديگ  

 شرق و غرب بود ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اين نبردها به صورت جنگ هاي

 منطقه اي بين آنان ايجاد ميشود و نقطه اصلي ويرانگري آن نيز در غرب تمركز

 .مييابد

 اما زمان اين جنگ بر اساس آنچه از روايات ميتوان فهميد نزديك به زمان ظهور

 حضرت و چه بسا در همان سال ظهور باشد. اكنون با يك نگاه كلي به احاديث

 ميتوان گفت كه اين جنگ طي چند مرحله به وقوع خواهد پيوست يعني پيش از

 ظهور، آغاز و تا مدتي پس از ظهور ادامه خواهد يافت بطوري كه فتح سرزمين

عراق منجر حجاز توسط حضرت نيز در خالل آن روي ميدهد و سپس به فتح  

 .ميگردد

 اما اگر بخواهيم اين حوادث را به وقوع يك جنگ فراگير هسته اي تفسير كنيم

 آنچنانكه جرائد از آن سخن ميگويند، بايد گفت كه زمان چنان جنگي بسيار كوتاه
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 خواهد بود و همانگونه كه گفته ميشود در مدتي كمتر از يك ماه همه چيز به پايان

 .ميرسد. واهللا العالم

* * 

202ص:   

 ايرانيان در دوران ظهور

 اشاره

 كشور ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمي در نگاه غربي ها پايگاهي حياتي و

 مهم به شمار ميرفت كه در مرز شوري و در قلب جهان اسالم قرار داشت و از

هم پيمان "شاه  "ديدگاه مسلمانها كشوري اسالمي و اصيل محسوب ميشد كه   

 .غرب و اسرائيل بر آن حكومت ميكرد و كشور را در خدمت آنان قرار ميداد

 عالوه بر آنچه در تصور ديگران بود، ايران در ذهن يك فرد شيعه مانند من،

 كشوري بود كه در آن مرقد مطهر امام رضا عليه السالم و حوزه علميه قم وجود داشت با

يشمندان شيعه و تأليفات گرانبها،ريشه هاي اصيل در تاريخ تشيع و علماء و اند  

 زماني كه ما به روايات مربوط به ستايش ايرانيان و نژاد سلمان فارسي برخورد

 ميكرديم، به يكديگر ميگفتيم: اين روايات مانند روايت هايي است كه مدح و

 ستايش و يا مذمت برخي گروه ها و قبيله ها يا بعضي كشورها را دربردارد، كه جاي

تأمل داشته و اگر از نظر سند درست باشند، مربوط به زمان گذشته وبررسي و   
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 .احوال ملتهاي زمان صدر اسالم و قرن هاي گذشته است

 اين طرز فكر رائج ميان اهل فكر و فرهنگ بود و همه بر اين باور بوديم كه امت

 اسالمي در حالتي جاهالنه و تحت نفوذ سلطه كفر جهاني و نمايندگان اوست، در

ين ملت ها هيچيك بر ديگري برتري ندارد و چه بسا ايرانيان در شرائطي بدتر ازب  

203ص:   

 ساير ملتها باشند، چرا كه به نظر ميرسيد ايرانيان طرفداران تمدني كفرآميز و متكي

 به افتخارات قومي خويشند و شاه و حاميان غربي او نيز براي برانگيختن چنين فكر

 .و فرهنگي تالش ميكنند

 تا اينكه پيروزي انقالب اسالمي در ايران، مسلمانان جهان را غافلگير و ...

 قلب هاي غمگين آنان را چنان از سرور و شادي سرشار نمود كه در قرن هاي گذشته

 بي سابقه بود، حتي ميتوان گفت: تصور چنين پيروزي بزرگي در فكر كسي

مسلمان را در برگرفت، نميگنجيد. اين سرور و خوشحالي همه كشورها و ملت هاي  

 و به جائي رسيد كه همه جا سخن از فضل و برتري ايرانيان و نژاد و قبيله سلمان

 فارسي بود، بطور مثال، يكي از صدها عنواني كه در مجالت و روزنامه هاي غرب و

بود كه در آن آمده "شناخت  "شرق جهان اسالم منتشر شد، اين تيتر مجله تونسي   

اين حوادث، "صلي اهللا عليه و آله، ايرانيان را براي رهبري امت اسالم برميگزيند پيامبر  "بود:   

 نگاه ما را بار ديگر به سوي ايرانيان باز گرداند و دريافتيم رواياتي كه از پيامبر صلي اهللا عليه و آله
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 درباره ايرانيان وارد شده تنها مربوط به تاريخ گذشته آنها نبوده، بلكه به آينده نيز

 ...ارتباط دارد

 از اين رو با مراجعه به منابع حديث و تفسير و بررسي روايات مربوط به ايرانيان،

 به اين نتيجه رسيديم كه اين اخبار بيش از آنكه مربوط به گذشته باشد، مربوط به

 آينده است و جالب اينكه اين گونه روايات در منابع حديث سني ها بيشتر از منابع

 .شيعه ها وجود دارد

 چه ميتوان كرد، وقتي كه در روايات مربوط به حضرت مهدي عليه السالم و زمينه سازان

 حكومت آن بزرگوار، ايراني ها و يمني ها داراي سهم بسزائي بوده و كساني هستند

 كه به افتخار ايجاد زمينه ظهور آن حضرت و شركت در نهضت وي نائل ميشوند،

سته و بزرگي از مصر و مؤمناني حقيقي از شام و گروه هايي ازهمچنين افراد شاي  

204ص:   

 عراق نيز از اين فيض بهره مند ميشوند و همينطور ساير دوستداران آن حضرت در

 گوشه و كنار جهان اسالم كه از اين موهبت برخوردار و از ياران ويژه و دستياران آن

ان او بادحضرت خواهند بود. جانمان فداي آن حضرت و يار . 

 ستايش ايرانيان در احاديث سني ها

 اين نكته، بسيار قابل توجه است كه احاديث نبوي در ستايش ايرانيان در منابع

 سني ها بسيار بيشتر از منابع شيعي است. آنچنانكه يك محقق به راحتي ميتواند از
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بر عربروايات مصادر سني ها كتابي در فضائل و مناقب ايراني ها و برتري آنها   

 !بنويسد

است كه ابو نعيم روايت ميكند "گوسفندان سياه و سفيد  "از جمله اين احاديث   

(روايت از طريق حذيفه): رسول خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود: خواب ديدم كه گوسفندان سياه 
 بدنبال من

ه را بين آنها هستند، سپس گوسفندان سفيد به آنها اضافه شدند، تا جائي كه ديگر گوسفندان سيا
 .نديدم

ابوبكر گفت: گوسفندان سياهي كه بدنبال شما بودند عرب ها هستند و گوسفندان سفيد، عجم هائي 
 كه از

 شما پيروي خواهند كرد كه آنقدر زياد ميشوند كه ديگر عرب ها در ميان آنها به چشم نميĤيند. رسول

 (1) .خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود: فرشتگان نيز همين گونه خواب را تعبير نمودند

 :حديث پشتيباني فارس ها از اهل بيت عليهم السالم: ابو نعيم از ابن عباس روايت ميكند

 نزد رسول خدا صلي اهللا عليه و آله از ايرانيان سخن به ميان آمد، حضرت فرمود: ايرانيان

 .پشتوانه ما اهل بيت اند

د رسولحديث اطمينان پيامبر به فارس ها: ابو نعيم از ابوهريره روايت ميكند: نز  

خدا صلي اهللا عليه و آله يادي از عجم شد، حضرت فرمود: به خدا قسم اطمينان من به آنها بيش از 
 اطمينان به شما يا

 .(2)بعضي از شماست 
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205ص:   

با سندهاي گوناگون از ابو هريره و نعمان بن بشير و مطعم بن جبير و  8ذكر اصبهان ص  .1 -1
 .ابوبكر وابن أبي ليلي و حذيفه

آمده است 382/  5. شبيه به همين روايت نيز در سنن ترمذي: 12كتاب مذكور ص  .2 -2 . 

ا نزدمسلم از ابو هريره روايت ميكند: هنگامي كه سوره جمعه نازل ميشد، م  

رسول خدا صلي اهللا عليه و آله نشسته بوديم، وقتي حضرت اين آيه را خواند: و آخرين منهم لما 
 يلحقوا

 بهم... (و كساني كه هنوز به ايشان نپيوسته اند) شخصي پرسيد: يا رسول اهللا! آنان كيانند؟ حضرت

حضرت دست بر شانه سلمانپاسخي نداد تا دوباره و سه باره سؤال كرد. سلمان فارسي هم آنجا بود.   

 .(1)گذشت و فرمود: اگر ايمان در ثريا هم باشد، مرداني از اينان به آن خواهند رسيد 

ايت ميكند: پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود: نزديك است كه خداوند متعال اطراف احمد بن حنبل رو
 شما

 را از عجم پر كند، آنان چون شيراني هستند كه نميگريزند. با دشمنان شما ميجنگند و از غنائم شما

 (2) .استفاده نميكنند

 اين روايت را ابو نعيم با اسناد مختلف از حذيفه و سمره بن جندب و عبد اهللا بن

 (3) .عمر روايت كرده است

 ابن ابي الحديد روايت ميكند: اشعث بن قيس از ميان جمعيت خود را به علي عليه السالم رساند و
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گفت: يا امير المؤمنين! اين سرخ رويان (يعني ايرانيان) كه اطراف ترا گرفته اند بر ما عرب ها غلبه 
 .كرده اند

خود آهسته به منبر كوبيد. صعصعه بن صوحان گفت: ما را با اشعث چه كار؟! امروز حضرت با پاي 
 امير

المؤمنين درباره عرب سخني خواهد گفت كه هرگز گفته نخواهد شد. حضرت فرمود: كداميك از اين 
 شكم

 پرستان بي شخصيت كه مانند االغ در رختخوابش ميغلطد و مانع هدايت مردم ميگردد، عذر مرا

رد؟! آيا تو ميخواهي من آنها (ايرانيان) را برانم؟! اگر چنين كنم قطعا نادان خواهم بود. قسم بهميپذي  

كسي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، ايرانيان شما را براي بازگشت به دين خواهند كوبيد، چنان 
 كه شما

 (4) .آنها را براي پذيرش دين كوبيديد

206ص:   

192/  7صحيح مسلم:  .1 -1 . 

11/  5مسند احمد:  .2 -2 . 

13ذكر اصبهان ص  .3 -3 . 

284/  20شرح نهج البالغه:  .4 -4 . 

 آنچه كه مربوط به موضوع ماست نقش ايرانيان در عصر ظهور و قيام حضرت

 مهدي عليه السالم است كه در احاديث با اين عناوين نه گانه از آنها ياد شده است: قوم

 سلمان، اهل مشرق، اهل خراسان، صاحبان پرچم هاي سياه، فارس، اهل قم،



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 271   

 .اهل طالقان كه غالبا مقصود از همه آنها يكي است

 ايرانيان و زمينه سازي ظهور

 تمام منابع روايي شيعه و سني اتفاق نظر دارند كه ظهور امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف پس از

زمينه ساز ظهور حضرت است. در اين نهضت نهضتي بوقوع خواهد پيوست كه  

 صاحبان درفش هاي سياه از ايران، آماده كننده مقدمات فرمانروائي او هستند. و

 وجود دو شخصيت ايراني موعود، يعني سيد خراساني، يا هاشمي خراساني و

 .ياور او شعيب بن صالح نقشي قابل توجه دارند

يمني ها نيز بعنوان زمينه سازان ظهور منابع حديث شيعه عالوه بر ايرانيان، از  

 حضرت نام برده اند. همچنانكه از مجموعه احاديث ميتوان وقوع يك حركت

بعثنا عليكم "انقالبي قبل از ظهور را پيش بيني كرد. مانند اين روايت كه در تفسير آيه:   

شمايعني: گروهي از بندگان پيكارجوي خود را بر ضد  "عبادا لنا أولي بأس شديد   

 برانگيزيم، چنين آمده است: آنان گروهي هستند كه خداوند قبل از قيام قائم

 (1) .برانگيزد و به سراغ هر يك از قاتالن اهل بيت كه بروند او را به قتل رسانند

زماني "از امام صادق عليه السالم نقل كرده، آمده است:  "ابان بن تغلب  "و در حديثي كه   

كه پرچم حق ظهور كند، اهل مشرق و مغرب بر آن نفرين كنند! آيا ميداني چرا؟ گفتم خير. فرمود: 
 چون

 " .مردم قبل از ظهور با گروهي از اهل بيت او مواجه گردند
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207ص:   

206/  8كافي:  .1 -1 . 

 از اين روايت ميتوان فهميد كه افرادي از بني هاشم و پيروان آنها قبل از ظهور

 .حضرت، نهضتي خواهند داشت

او ميĤيد و "اين حديث را نقل كرده كه ميگويد:  "يوم الخالص  "نويسنده كتاب   

 ." براي خداوند، شمشيري است از نيام كشيده شده

براي اين حديث پنج منبع نقل كرده است كه من "يوم الخالص  "صاحب كتاب   

همراه او شمشيري ست از نيام "اين روايات را در اين منابع نيافتم، آنچه يافتم چنين است   

نيافتم كتاب مذكور موارد ديگري را هم ذكر نموده كه سندي برايش "كشيده  . 

 :بنابراين روايات مربوط به مقدمات ظهور، سه دسته هستند

 الف: روايات مربوط به دولت هواداران درفش هاي سياه كه شيعه و سني آن را

 .نقل كرده اند

 ب: روايات مربوط به ظهور حكومت يمني كه فقط در منابع شيعه وارد شده و

اما بيانگر ظهور يماني پس از ظهور شبيه اين روايات در برخي از منابع سني ها آمده  

 .حضرت مهدي عليه السالم است

 ج: رواياتي كه حاكي از ظهور زمينه سازان قيام حضرتند، بي آنكه جزئيات آنها را
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 مشخص نمايند. اما به زودي بيان خواهيم كرد كه اين روايات بطور كلي بر ياران

ومت آن حضرتندايراني و يمني آن حضرت منطبق است كه زمينه ساز حك . 

 روايات، زمان روي كار آمدن حكومت يمني ها را مشخص نموده و آن را سال

 .ظهور حضرت و همزمان با خروج سفياني يا نزديك به آن ميداند

 خروج سفياني به منظور دشمني با آن حضرت و از سرزمين شام يا منطقه اي در

ن را بيان خواهيم كردنزديكي آن به وقوع خواهد پيوست كه به زودي جزئيات آ . 

 :اما حكومت ايرانيان زمينه ساز، به دو مرحله مشخص تقسيم ميشود

 مرحله اول، آغاز نهضت آنان بدست مردي از قم كه شايد نهضت او سرآغاز امر

208ص:   

آغاز نهضت آن حضرت از ناحيه مشرق است "ظهور حضرت باشد چرا كه در روايت آمده كه   ". 

شخصيت موعود در بين ايرانيان به نام سيد خراساني و مرحله دوم، ظهور دو  

 .فرمانده نيروهاي او شعيب بن صالح است

 در تعدادي از روايات، مشخص گرديده كه نهضت شعيب و خراساني شش سال

 :قبل از ظهور حضرت مهدي عليه السالم است. از محمد بن حنفيه نقل شده كه

سياه ديگري از خراسان ظاهر شود حامالن آن پرچم سياه بني عباس خروج كند سپس پرچم "  

درفش ها كاله سياه و لباس سفيد بر تن دارند، پيشاپيش آنان مردي است كه او را صالح بن شعيب و 
 يا
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 شعيب بن صالح مينامند و از قبيله بني تميم است، آنان نيروهاي سفياني را شكست داده و در بيت

 المقدس فرود آيند تا مقدمات حكومت مهدي را فراهم آورند، تعداد سيصد تن از شام به آنها بپيوندند،

 (1) " .فاصله خروج او تا تحويل زمام امور به مهدي عليه السالم هفتاد و دو ماه است

 در مقابل اين احاديث، روايات ديگري هست كه ميگويد، ظاهر شدن

ا ظاهر شدن يماني و سفياني است، از امام امامخراساني و شعيب همزمان ب  

 :صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

 خروج خراساني، سفياني و يماني در يك سال و يك ماه و يك روز واقع شود، درفش يماني در بين "

 (2) " اين پرچمها از همه هدايت گرتر است، او مردم را به حق دعوت كند

خروج سفياني، يماني و خراساني در سال، ماه و روز "از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود:   

پي در پي است، در آن زمان مشكالت  واحد خواهد بود، نظم و ترتيب آنها همچون دانه هاي تسبيح،
 از همه

 سو روي آورند، واي بر كسي كه با آنان به مخالفت برخيزد. در ميان پرچمها، پرچمي هدايتگر از يماني

209ص:   

74و قريب به همين مضمون در ص  84نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

210/  52بحار:  .2 -2 . 

 (1) ." نيست. آن پرچم، پرچم هدايت است چرا كه به سوي موالي شما دعوت كند

 اين روايت ها به خاطر محكم بودن سندشان بر روايت هاي ديگر برتري دارند،
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 مخصوصا روايت آخر كه سندش صحيح است و آن را ابو بصير از امام پنجم نقل كرده

 .است

 شايد منظور از خروج اين سه نفر به ترتيب، مانند دانه هاي تسبيح، با آنكه در

هاي خروج آنها با هم ارتباط سياسي دارديك روز واقع ميشود اين است كه انگيزه  . 

 البته آغاز خروج آنان در يك روز است، اما ترتيب جنبش آنان و استحكام امورشان

 .مانند مهره هاي تسبيح، يكي پس از ديگري واقع ميشود

 روايت آغاز حكومت حضرت مهدي عليه السالم از ايران

ه مشرق خواهد بود ازاين حديث صراحت دارد كه آغاز نهضت حضرت از ناحي  

 :امير مؤمنان عليه السالم نقل شده كه فرمود

 (2) " آغاز كار او از مشرق است، زماني كه اين امر پيش آيد، سفياني خروج كند "

 آن را تأييد ميكنند، اين (3)از طرفي آنچه علماء بر آن اتفاق دارند و روايات متواتر 

 است كه ظهور حضرت از مكه مكرمه است، بنابراين بايد منظور امير مؤمنان عليه السالم كه

يعني پيدايش كار و مقدمات نهضت او از مشرق "آغاز كار او از مشرق است  "فرمود   

 است. و همچنين ميتوان فهميد كه ظهور مقدمات نهضت حضرت، قبل از خروج

 سفياني است و فاصله بين اين مقدمات و خروج سفياني، مدتي نه كوتاه و نه

210ص:   
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232/  52بحار:  .1 -1 . 

252/  52بحار:  .2 -2 . 

ي برسد كه عادتا امكان همدستي آنان بر ساختن خبر متواتر خبري است كه روايان آن به حد .3 -3
 محال باشد و اين حالت در همه طبقات راويان حفظ شود. مترجم

 طوالني است. حتي ميتوان گفت روايت، اشاره به اين نكته دارد كه حركت

 زمينه ساز ظهور در ايران انگيزه و علت خروج سفياني است زيرا جنبش سفياني

اروئي با موج فزاينده نهضت اسالمي كه زمينه ساز قيام آنواكنشي است جهت روي  

 .حضرت خواهد بود

 روايت حمايت از امت محمد صلي اهللا عليه و آله، توسط مردي از اهلبيت

 :ابو بصير از امام صادق عليه السالم نقل ميكند كه حضرت فرمود

ان فالن بر مسند حكومت تكيه زده اي ابو بصير، امت پيامبر صلي اهللا عليه و آله را مادام كه خاند "
 در گشايش

نخواهي ديد تا آنكه فرمانروائي آنان منقرض شود، با تمام شدن حكومت آنان، خداوند آن را به مردي 
 از ما

اهل بيت ارزاني ميدارد كه روش او بر اساس تقوي و عمل وي هدايت گر مردم است. در قضاوت و 
 حكم،

او را با نام خودش و نام پدرش ميشناسم، سپس مردي خواهد  اهل رشوه نيست. به خدا سوگند من
 آمد،

نيرومند و كوتاه اندام كه خالي بر صورت و دو نشانه بر بدن دارد. او پيشوايي عادل و نگاهبان امانتهاي 
 الهي
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 (1) " است، دنيا را پر از عدل و داد نمايد آنگونه كه بدكاران پر از ظلم و جور كرده اند

 اين روايت، قابل توجه ولي متأسفانه ناقص است، عالمه مجلسي آن را از سيد

الحمم "در كتاب  662بن طاووس نقل كرده كه ميگويد: اين روايت را در سال   " 

 بطائني ديده و از آن كتاب نقل كرده اما به صورت ناتمام، بطائني از ياران امام

 صادق عليه السالم بوده و نسخه كتاب وي هم اكنون در دسترس نيست البته ممكن است در

 (2) .گوشه و كنار كشورهاي اسالمي در ميان كتاب هاي خطي و ناشناخته موجود باشد

 بر اساس اين روايت سيد بزرگواري از ذريه اهل بيت عليهم السالم پيش از ظهور حضرت

 .قائم عليه السالم حكومت ميكند و مقدمات دولت او را فراهم مينمايد

211ص:   

269/  52بحار:  .1 -1 . 

599كتاب اقبال سيد بن طاووس ص  .2 -2 . 

در كالم امام، الزم نيست كه حتما بني عباس باشند "خاندان فالن  "اما عبارت   

وس فهميده است، زيرا در ساير روايات كه ائمه ما عليهم السالم تعبيرآنگونه كه سيد بن طاو  

 به فالن و آل فالن نموده اند، گاهي منظور بني عباس و گاهي خاندان هايي است كه

 قبل از ظهور حضرت مهدي عليه السالم فرمانروائي ميكنند، مثال روايات متعددي وجود

و آل فالن، از حكام حجاز بر سر دارد كه ميگويند: اختالف بين خاندان فالن  

 انتخاب فرمانروا، رخ ميدهد و اين تفرقه به قبايل حجاز سرايت ميكند، آنگاه
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 مهدي عليه السالم ظهور مينمايد. پس منظور از بني فالن در اين حديث بني عباس نيست

 بلكه خانداني است كه قبل از ظهور حضرت در حجاز حكومت ميكنند. مانند

ز امير مؤمنان علي عليه السالم به دست ما رسيده كه حضرت فرمودروايتي كه ا : 

آيا خبر ندهم شما را به آخرين حاكم آل فالن؟ عرض كرديم چرا اي امير مؤمنان. فرمود: كشته  "
 شدن

بيگناهي در منطقه حرم از قبيله اي از قريش، سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و موجودات را 
 هستي

 (1) " بخشيد، پس از اين حادثه، تنها پانزده شب از سلطنتشان باقي خواهد ماند

 غير از اين روايت، روايات ديگري وجود دارد كه اختالف بين خاندان فالن و يا

 به هالكت رسيدن فرمانرواي ظالمي از آنان را بيان كرده و ميگويد پس از آن سفياني

 خروج خواهد كرد و يا ظهور حضرت بوقوع خواهد پيوست و يا بيانگر برخي از

ابراين بايد عبارت بني فالن در ايننشانه ها و پيشامدهاي نزديك ظهور است. بن  

 روايت را به غير بني عباس تفسير نمود زيرا صدها سال پيش، حكومت آنها سپري

 .شده و آنچه در اين روايت مطرح است متصل به زمان ظهور حضرت است

 به نظر ميرسد رواياتي كه به صراحت از بني عباس نام برده نيز حتما بايد مورد

گيرد. زيرا ممكن است اين روايات از امامان عليهم السالم با عبارتبررسي و دقت قرار   

212ص:   
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234/  52بحار:  .1 -1 . 

وارد شده باشد اما شخص راوي به گمان اينكه "خاندان فالن  "و  "فرزندان فالن  "  

 .منظور، همان بني عباسند آن را با لفظ بني عباس نقل كرده باشد

 همچنانكه ممكن است در روايات ظهور، تفسير بني فالن به بني عباس نيز

 صحيح باشد، زيرا ممكن است مراد از ذكر نام بني عباس، روش ستيزه جويانه آنان

راد شخص آنها و فرزندان و ياباشد كه در نقطه مقابل امامان عليهم السالم بوده، نه اينكه م  

 ذريه آنها باشد. هر چند به ندرت نياز به چنين تفسير و توجيهي داريم چرا كه در

 .بيشتر روايات تعبير به فرزندان و خاندان فالن شده نه خاندان بني عباس

خاندان فالن بر "بهر حال، منظور از خاندان فالن در روايت مورد بحث كه فرمود:   

باشند، تا اينكه فرمانروائي آنان منقرض شود، با تمام شدن حكومت آنان خداوند آن را  مسند حكومت
 بر

حكام ظالم و ستم پيشه اي، غير از بني عباسند كه انقراض "مردي از ما اهل بيت ارزاني دارد   

 .حكومتشان متصل به زمان ظهور حضرت است

آنگاه، آن مرد نيرومند كوتاه اندام كه خالي بر صورت و دو نشانه بر بدن دارد و پيشوايي "اما جمله   

حكايت از اوصاف شخصي است كه بعد از سيد موعود خواهد آمد و "است عادل   

 مفهوم آن اين است كه او شخص حضرت مهدي عليه السالم است و هم اوست كه داراي

بر آن حضرت تطبيق نميكند "مرد نيرومند كوتاه قد  " اين نشانه هاست. اما صفت . 
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 زيرا تمام روايات، آن حضرت را با قامتي رشيد و موزون توصيف كرده اند، بعيد

 نيست كه بخش هائي از اين روايت، در نقل سيد بن طاووس و يا ديگران افتاده يا

همان سيد مورد جابجا شده باشد. و صفت مرد نيرومند و كوتاه اندام، از ويژگيهاي  

 نظر باشد، بنابراين نميتوانيم، اتصال زمان اين سيد را به زمان ظهور حضرت

 .مهدي عليه السالم، از اين روايت استفاده كنيم

213ص:   

 احاديث قم و مرد موعود آن

 :از جمله روايات ظهور، قيام مردي از قم است. امام كاظم عليه السالم فرمود

ه حق دعوت كند، افرادي پيرامون او گرد آيند كه قلب هايشان همچونمردي از قم، مردم را ب "  

 پاره هاي آهن (استوار) است. بادهاي تند حوادث، آنان را نلغزاند، از جنگ خسته نشده و نترسند،

 .(1) " اعتمادشان بر خدا است و سرانجام كار از آن پرهيزكاران است

 روايت، زمان قيام او را مشخص نكرده اما در تاريخ قم و ايران وجود چنين

طرفدارانش سابقه نداشته است شخصيتي با چنان ياراني قبل از امام خميني و . 

 البته احتمال دارد كه اين روايت ناقص باشد و يا به مناسبت خاصي، امام آن را

 فرموده باشد. اين حديث را بحار االنوار، از كتاب تاريخ قم نوشته حسن بن محمد

 بن حسن قمي كه هزار سال پيش آن را تأليف نموده نقل كرده و متأسفانه نسخه

اب در دسترس نيستاصلي آن كت . 
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 ممكن است گفته شود: درست است كه در تاريخ قم و ايران ظاهر شدن چنين

 شخصيتي برجسته سابقه ندارد، اما دليلي در دست نيست كه ثابت كند اين روايت،

 منطبق بر امام خميني و طرفداران اوست. پس شايد منظور، شخص ديگري باشد

شود كه در عصر ما و يا بعد از مدتي ظاهر . 

 اما در پاسخ بايد گفت: اگر چه در روايت، زمان اين پيشامد مشخص نيست اما

 مجموعه صفاتي كه در روايت آمده، بعالوه آنچه كه روايات متعدد ديگر، پيرامون

 قم و ايران وارد شده، اين نظريه را تقويت ميكند كه شايد مراد، امام خميني و

 .ياران او باشند

214ص:   

چاپ ايران 216/  60بحار:  .1 -1 . 

 ويژگي هاي ممتاز قم در احاديث

 درباره ويژگي هاي ممتاز شهر قم و آينده آن از اهل بيت عليهم السالم رواياتي نقل شده كه

هجري، بر اساس طرحي از سوي 73نشان ميدهد اين شهر در قلب ايران در سال   

ليه السالم پايه گذاري شده و پس از آن همواره مورد توجه خاص ائمه اطهار عليهم السالمامام باقر ع  

 .قرار گرفته است

 آنان با دانشي كه از جد بزرگوارشان داشتند، خبر داده اند كه در آينده، اين شهر
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 از جايگاهي و اال برخوردار خواهد شد و اهالي آن از ياران باوفاي حضرت مهدي

اه خواهند بودارواحنا فد . 

 برخي روايات بيانگر آن است كه فلسفه نامگذاري اين شهر به نام قم، هماهنگ

 با نام حضرت مهدي است كه قائم به حق است و با قيام اهل قم و منطقه جغرافيائي

 (1) .آن در زمينه سازي و ياري حضرت ارتباط دارد

 :عفان بصري از امام صادق عليه السالم روايت كرده و ميگويد

 امام عليه السالم به من فرمود: آيا ميداني چرا اين شهر را قم مينامند؟ عرض كردم: خدا و رسولش "

آگاه ترند، فرمود: زيرا اهل قم، اطراف قائم آل محمد عليه السالم گرد آمده و با او قيام نمايند و در 
 كنار او ثابت قدم

 (2) " مانده و او را ياري كنند

 امامان ما به قم معنايي برتر و وسيع تر از معنا و مفهوم يك شهر داده و نام اين

قيام آنان باشهر را به منزله روش و اسلوب قم، نسبت به واليت اهل بيت عليهم السالم و   

 .مهدي آل پيامبر صلي اهللا عليه و آله به كار برده اند

 عده اي از بزرگان ري نقل كرده اند كه خدمت حضرت امام صادق عليه السالم رسيدند و

215ص:   

است. مترجم "به پا خيز  "در زبان عربي به معني  "قم  "كلمه  .1 -1  

216/  60: بحار .2 -2 . 
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 :عرض كردند

 ما اهل ري هستيم كه خدمت رسيده ايم. حضرت فرمود: خوش آمدند برادران قمي ما، عرض كردند "

ما اهل ري هستيم، حضرت فرمود: خوش آمدند برادران قمي ما، مجددا عرض كردند: ما اهالي ري 
 هستيم،

يادآور شدند و امام نيز همچون بار اول امام نيز كالم خود را تكرار كرد، آنان گفته خود را چند بار 
 پاسخ داده و

چنين فرمود: خداوند داراي حرمي است كه مكه مكرمه است و پيامبر داراي حرمي كه مدينه منوره 
 است و

امير المؤمنين عليه السالم داراي حرمي يعني كوفه است و ما اهل بيت نيز داراي حرمي هستيم كه 
 شهر قم است،

از سالله من بنام فاطمه در اين شهر دفن خواهد شد، هر كس آن بزرگوار را در قم به زودي بانوئي 
 زيارت كند

 " اهل بهشت است

اين سخن را امام صادق عليه السالم زماني فرمود كه هنوز حضرت كاظم عليه السالم  "راوي ميگويد: 
 " .متولد نشده بود

السالم، حرم امامان عليهم السالم معني سخن حضرت آن است كه قم تا زمان حضرت مهدي عليه  

 اهل بيت و مركز واليت و ياري آن بزرگواران است و اهل ري و غير آن نيز اهل قم

 محسوب ميشوند، زيرا آنان نيز پيرو خط و مشي اهل قم نسبت به اهل بيت اند، از

تاين رو بعيد نيست كه مراد از اهل قم كه در روايات آمده و اينكه آنان ياوران حضر  
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 مهدي اند، همه ايرانياني باشند كه در واليت و دوستي و جنگ و جهاد پيرو

 .امامان عليهم السالم هستند، حتي شايد اين تعبير مسلمانان غير ايراني را نيز دربرگيرد

حضرت اين كالم را زماني فرمود كه هنوز امام كاظم متولد نشده "و معناي كالم راوي كه گفت:   

اين است كه امام صادق از والدت نوه خود فاطمه معصومه دختر موسي بن "بود   

هجري قمري 128جعفر عليه السالم پيش از والدت پدر حضرت معصومه يعني قبل از سال   

 خبر داده و بيان نموده كه آن بانوي بزرگوار در قم دفن خواهد شد، اين ماجرا هفتاد

ده استسال بعد از سخن حضرت تحقق پيدا كر . 

هجري از 200محدثان بزرگ قم نقل كرده اند مأمون، امام رضا عليه السالم را در سال   

هجري خواهر گرامي او، 201مدينه خارج و به طرف مرو فرستاد، در سال   

216ص:   

 حضرت فاطمه معصومه در پي برادر از مدينه خارج شد و به سمت ايران حركت

شد، سؤال كرد فاصله اينجا تا قم چقدر است؟كرد چون به شهر ساوه رسيد، بيمار   

 - عرض كردند ده فرسخ... زماني كه خبر ورود آن حضرت به ساوه به اوالد سعد

رسيد، همه با هم به طرف ساوه حركت كردند -يعني سعد پسر مالك اشعري در قم   

 تا از حضرت تقاضا كنند كه به شهر قم بيايند. چون حضور او رسيدند، موسي پسر

رج از بين آن جماعت به طرف حضرت رفت و مهار شتر ايشان را گرفته و تا قمخز  

روز اقامت 17يا  16همراهي كرد و آن بزرگوار را در منزل خويش جاي داد، پس از   
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 در شهر قم، آن بانوي بزرگ به رحمت و رضوان الهي پيوست و روح پاكش به

ه متعلق به خودش بود وملكوت اعلي پر گشود. موسي، آن حضرت را در زميني ك  

 هم اكنون نيز مرقد مطهر حضرتست، به خاك سپرد و سقفي از بوريا و حصير بر قبر

 او برافراشت. تا آنكه توسط زينب دختر حضرت جواد عليه السالم بر قبر آن بزرگوار گنبد و

 (1) " بارگاهي بنا شد

 از روايات چنين برميĤيد، كه فاطمه معصومه همچون مادرش فاطمه زهرا

 بانوئي اهل عبادت، قداست و منشأ خير بسيار و شبيه مادرش فاطمه زهرا عليها السالم بود،

يهم السالم مقام خاص و وااليي داشت. اين مقام وآن بزرگوار با سن كم، نزد اهل بيت عل  

 منزلت حضرت، نزد علماء و بزرگان قم نيز محرز بود زيرا آنان به منظور ارج نهادن

 به مقام آن بانو از قم به طرف ساوه حركت كرده و به استقبال وي شتافتند و پس از

و آنجا رارحلت آن بانو، ساختماني بر مزارش ساخته سپس گنبدي بنا كردند   

 زيارتگاه دوستداران اهل بيت قرار دادند و عده اي از آن بزرگان وصيت كردند كه در

 .جوار حضرتش به خاك سپرده شوند

217ص:   

219/  60بحار:  .1 -1 . 

 در روايات آمده است كه سن مبارك حضرت فاطمه معصومه عليها السالم كمتر از بيست
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و يا "فاطمه معصومه  "شايد علت اينكه ايرانيها آن حضرت را سال بوده است و   " 

مينامند بخاطر كمي سن و پاكي آن بزرگوار از گناه باشد، زيرا معصوم "معصومه قم   

 .در فارسي به معناي بي گناه است و از همين رو به طفل خردسال نيز معصوم ميگويند

شده، ظاهر ميشود كه امامان عليهم السالم، ازاز روايت بعدي كه از امام رضا عليه السالم نقل   

 به دو تأسيس شهر قم، مردم اين شهر را از ياران حضرت مهدي عليه السالم بشمار آورده اند و

 دوستي و محبت مردم اين شهر نسبت به آن حضرت، قبل از والدت او معروف

 :بوده است، از صفوان بن يحيي نقل شده كه گفت

عليه السالم بودم، سخن از اهل قم و عالقه آنان نسبت به حضرت مهدي  روزي خدمت امام رضا "
 عليه السالم به ميان

 آمد، حضرت براي آنان طلب آمرزش كرد و فرمود: خداوند از آنان خشنود باشد، آنگاه فرمود: بهشت،

ميان داراي هشت در است كه يكي از آنها مخصوص اهل قم است، آنان (اهل قم) بهترين پيروان ما از  

 (1) " شيعيان جهانند، خداوند واليت ما را در سرشت آنان قرار داده است

السالم همچنان پرشور قابل توجه است كه محبت اهل قم نسبت به حضرت مهدي عليه  

 و زنده تا زمان ما باقي مانده است، اين حقيقت را در ايمان، عملكرد و ظاهر زندگي

 قمي ها حتي در نامگذاري فرزندان، مساجد و مؤسسات خود بنام آن حضرت،

 .بگونه اي كه شايد كمتر خانه اي از اين نام خالي باشد، ميتوان مشاهده نمود

روايت از امام صادق عليه السالم نقل كرده كه نشانگر آينده شهرصاحب بحار االنوار دو   
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 .قم و نقش آن پيش از ظهور حضرت مهدي عليه السالم است

 :روايت اول ميگويد

 خداوند بوسيله شهر كوفه بر ساير شهرها، حجت و برهان اقامه كند و به وسيله مؤمنان آن شهر بر "

218ص:   

216/  60بحار:  .1 -1 . 

ساير مؤمنين و به وسيله شهر قم بر ساير شهرها و بواسطه اهل قم بر جهانيان اعم از جن و انس، 
اوندخد  

 :اهل قم را مستضعف فكري قرار نداده بلكه همواره آنان را موفق و تأييد كرده است، سپس فرمود

دينداران در اين شهر در مضيقه زندگي اند اگر غير اين باشد مردم به سرعت به اين شهر هجوم آورند 
 و

 آنجا را تباه كنند و ديگر نميتوان اين شهر را بر ساير شهرها حجت و الگو قرار داد. و اگر چنان شود،

آسمان و زمين آرامش خود را از دست بدهند و ساكنان آن لحظه اي باقي نمانند. بال و گرفتاري از قم 
 و اهل

بر مردم خواهند بود و اين آن دور گرديده است، به زودي زماني خواهد رسيد كه قم و اهل آن حجت 
 در حد

فاصل زمان غيبت قائم ما و ظهور او است. اگر چنين نباشد زمين اهل خودش را فرو برد، فرشته هاي 
 الهي
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مأمور دور ساختن بالها از اين شهر و اهل آنند، هر ستمگري كه انديشه پليدي نسبت به اين شهر در 
 سر

پيشگان است، او را درهم شكند و يا به گرفتاري و  داشته باشد، خداوندي كه درهم كوبنده ستم
 مصيبت و يا

 دشمني سرسخت، مبتال گرداند، خداوند نام قم و اهلش را در زمان فرمانروائي ستمگران از ياد آنان

 ." ميبرد آنگونه كه آنها خدا را فراموش ميكنند

 :و روايت دوم ميگويد

انگونه كه مار در النه خود فرو ميرود علم از كوفه به زودي شهر كوفه از مؤمنان خالي گردد و هم "
 رخت

بربندد و سپس از شهري بنام قم آشكار شود و آن سامان معدن فضل و دانش گردد به شكلي كه در 
 زمين

كسي در استضعاف فكري بسر نبرد حتي نوعروسان در حجله گاه خويش. و اين امور نزديك ظهور 
 قائم ما

قم و اهلش را براي رساندن پيام اسالم، جانشين حضرت حجت گرداند اگر به وقوع پيوندد، خداوند، 
 چنين

نشود زمين اهل خودش را فرو برد و در زمين حجتي باقي نماند، دانش از اين شهر به شرق و غرب 
 جهان

منتشر گردد، بدين سان بر مردم اتمام حجت شود و كسي باقي نماند كه دين و دانش به وي نرسيده 
 باشد،
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اه قائم عليه السالم ظهور كند و با ظهور وي خشم و غضب خداوند بر بندگان جلوه گر شود. زيرا آنگ
 خداوند از

 (1) " بندگانش انتقام نميگيرد مگر بعد از آنكه آنان حجت خدا را انكار نمايند

219ص:   

213/  60بحار:  .1 -1 . 

 :از اين دو روايت، چند موضوع روشن ميشود

بيت عليهم السالم، در آستانه الف: نقش علمي شهر كوفه در گسترش تشيع و پيروي از اهل  

 ظهور حضرت مهدي عليه السالم مضمحل شده و از بين ميرود، البته كوفه شامل نجف نيز

 ميشود زيرا نام اصلي آن نجف كوفه بوده است بلكه گاهي مراد از كوفه تمام عراق

 است چنانچه قبال بيان كرديم، اما نقش قم همچنان ادامه مييابد. و نزديك ظهور،

عظمت بيشتري برخوردار ميگردد، چنان كه دو فقره از اين روايت به اين معني از  

اين امور نزديك "و  "و اين همه، در طول زمان غيبت قائم ما تا ظهور وي ميباشد  "اشاره داشت:   

 " .ظهور قائم ما خواهد بود

 ب: نقش برجسته اعتقادي شهر مقدس قم، در آن زمان منحصر به ايران و يا

 شيعيان نيست، بلكه نقشي است جهاني كه حتي غير مسلمانان را نيز دربر ميگيرد

و كسي باقي نماند  " "و به زودي زماني خواهد رسيد كه قم و اهلش حجت بر مردم خواهند بود  "
 كه دين و



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 290   

اين بدان معنا نيست كه دانش و مذهب، از اين شهر به فرد فرد "دانش به او نرسيده باشد   

ان ميرسد، بلكه بدين معناست كه دست يا بي به مقررات و دستوراتمردم جه  

 .اسالم براي همه امكان پذير خواهد بود

 روايت اهل مشرق و پرچمهاي سياه

 اين حديث در منابع شيعه و سني وارد شده و از آن بعنوان روايت درفش هاي

ابه پيامبرسياه و روايت اهل مشرق ياد شده است، حديث مذكور را عده اي از صح  

 با اندكي تفاوت در الفاظ نقل كرده اند و تعدادي از آن منابع تصريح نموده اند كه

 .راويان اين خبر، همه مورد اعتمادند

 قديمي ترين منابع حديثي سني ها كه اين روايت و يا بخشي از آن را نقل كرده اند،

 :عبارتند از

220ص:   

و 464ص  4در مستدرك ج  و حاكم 269و  518ص  2ابن ماجه در سنن ج   

و ابن أبي شيبه 85و  84ص  "الفتن  "و ابن حماد در نسخه خطي خود به نام  553  

و ساير راويان نيز به نقل از 93و دارمي در سنن ص  235ص  15در كتاب مصنف ج   

 همين منابع اين روايت را نقل كرده اند. و شايد حديثي كه ابن ماجه و احمد بن

گروهي از مشرق زمين خروج كنند و مقدمات حكومت مهدي را "قل كرده اند كه حنبل و ديگران ن  

بخشي از همين روايت باشد "فراهم نمايند  . 
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 :اينك عين عبارت حديث را به نقل از مستدرك حاكم ميĤوريم

از عبد اهللا بن مسعود نقل شده كه گفت: حضور پيامبر صلي اهللا عليه و آله رسيديم، حضرت با  "
ي كه شادمانيچهره ا  

از آن نمايان بود با ما روبرو شد، آنچه از حضرت سؤال ميكرديم پاسخ ميداد و اگر ما ساكت ميشديم 
 آن

 حضرت شروع به سخن مينمود تا اينكه گروهي از جوانان بني هاشم از آنجا عبور كردند. حسن و

آنان را در آغوش گرفت و دو  حسين (عليهما السالم) در ميانشان بودند، تا چشم حضرت به آنها افتاد،
 چشمانش پر از

 اشك شد. عرض كرديم: اي رسول خدا، آنچه در چهره شما ميبينيم براي ما ناخوشايند است. حضرت

فرمود: خداوند براي ما اهل بيت، آخرت را بر دنيا برگزيد. به زودي بعد از من، اهل بيتم در شهرها 
 پراكنده و

آواره شوند، تا آنكه درفش هايي سياه از مشرق زمين به اهتزاز درآيند كه حق را ميطلبند، اما 
 حقوقشان را

اداء نكنند. آنان دست از حق طلبي نكشند، اما اجابت نشوند، ديگر بار درخواست كنند، به آنان اعتنا 
 .نگردد

شما و يا فرزندان شما آن زمان را پس از آن دست به مبارزه زنند و به پيروزي رسند هرگاه كسي از 
 درك

كرد، پس به پيشوايي بپيوندد كه از اهل بيت من است. اگر چه با دشواري روي برف با دست و پا 
 برود، آنها
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درفش هاي هدايتند و آن را بدست مردي از اهل بيت من سپارند كه نام او نام من و نام پدرش نام 
 پدرم

 .(1) " باشد، او حاكم زمين گردد و آن را پر از عدل و داد كند، آنگونه كه از جور و ستم پر شده است

221ص:   

و  117و  30در منابع ما، اين حديث توسط سيد بن طاووس در كتاب مالحم و فتن ص  .1 -1
از اربعين حافظ ابو نعيم، روايت بيست و هفتم كه مربوط به آمدن حضرت  83/  51مجلسي در بحار: 

از ناحيه مشرق است نقل شده استمهدي عليه السالم  . 

 :مشابه حديث فوق از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

گويا ميبينم گروهي از مشرق زمين خروج كرده اند و طالب حق اند اما آنها را اجابت نكنند. مجددا  "
 بر

ا به دوش كشيده و در خواسته هاشان تأكيد كنند، اما مخالفان نپذيرند، وقتي چنين شود، شمشيرها ر
 مقابل

دشمن بايستند، آنگاه پاسخ مثبت گيرند، اما اين بار، خودشان نپذيرند تا آنكه همه قيام كنند. و 
 درفش

هدايت را جز به دست تواناي صاحب شما (حضرت مهدي عليه السالم) نسپرند، كشته هاي آنان 
 شهيداند، اگر آن

ي صاحب اين امر (يعني امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف زمان را درك ميكردم، خويشتن را براي يار
 (1) " ) نگه ميداشتم

 :از اين روايت، چند نكته استفاده ميشود
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طالب و محتواي اين روايت متواتر اجمالي است. يعني آنچه در ايناول: اينكه م  

 روايت آمده و محتواي اصلي آن را تشكيل ميدهد توسط جمعي از اصحاب پيامبر

 خدا نقل و با سندهاي مختلف بدست ما رسيده، بطوري كه معلوم ميشود

رتمحتواي اين حديث توسط رسول خدا بيان شده است و مهمترين مطالب آن عبا  

 :است از

 .الف: خبر دادن پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله به مظلوميت اهل بيت بعد از خودش

 ب: اينكه تنها گروهي كه حق آنان را استيفاء ميكنند كساني هستند كه از مشرق

 .به پا خاسته و مقدمه حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السالم را مهيا مينمايند

همين افراد، امام عليه السالم ظهور ميكند و آنان درفش خود ج: در پي به قدرت رسيدن  

 را تسليم حضرت مينمايند، و سرانجام خداوند بوسيله وجود مقدس او، اسالم را

 .به جهانيان معرفي و زمين را پر از عدل و داد ميكند

 دوم: مراد از اينكه گروهي از مشرق با درفش هاي سياه خروج ميكنند، ايرانيانند،

222ص:   

243/  52بحار:  .1 -1 . 

 اين مسأله مورد اتفاق همه صحابه اي است كه اين روايت و مشابه آن را نقل كرده اند

 .و نزد تابعين نيز كه روايت را از صحابه دريافت نموده اند، همين نظر وجود دارد
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ين مسأله اتفاق نظر دارند،همچنين تمام مؤلفان بعدي، در خالل قرن ها بر ا  

 بگونه اي كه ماجراي خروج صاحبان پرچم هاي سياه در نزد آنان، امري كامال روشن

 و ثابت بوده است، دليل اين ماجرا آن است كه هيچ يك از راويان و دانشمندان

 نگفته اند كه ممكن است اين گروه مثال اهل تركيه و يا هند يا جاي ديگري غير از

د. بلكه عده اي از راويان و مؤلفان تصريح كرده اند كه آنان ايرانيانند،ايران باشن  

 حتي نام خراسانيها در برخي احاديث به چشم ميخورد. چنان كه در روايت مربوط

 .به درفش هاي خراسان خواهد آمد

 سوم: نهضت مذكور با نوعي مخالفت جهاني و جنگ روبرو خواهد شد، و در

ان صورت خواهد گرفت اما نزديك ظهور تبديل به قياميابتدا عليه حاكم خود آن  

 .فراگير خواهد شد

 چهارم: بر هر فرد مسلمان معاصر آنان واجب است كه به ياري آنان برخيزد هر

 چند كه در شرائط دشواري بسر برد حتي اگر الزم باشد كه براي ياري آنان روي يخ و

 .برف حركت نمايد

يب خبر ميدهد و يكي از معجزات نبوت نبيپنجم: اين روايت از آينده و غ  

بيت عليهم السالم و آوارگي و اكرم صلي اهللا عليه و آله است، زيرا آنچه آن بزرگوار از مظلوميت اهل  

 پراكندگي آنان در چهار گوشه جهان اطالع داده، در طول قرون گذشته محقق شده

ان سراغ نداريم كهاست تا جايي كه ما خانداني را در طول تاريخ و در سطح جه  
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مانند اهل بيت پيامبر صلي اهللا عليه و آله و فرزندان حضرت علي عليه السالم و فاطمه عليها السالم با 
 تبعيد و آوارگي

 .مواجه شده باشند

223ص:   

 عالوه بر اين مطالب، عبارت هاي موجود در روايت، اوصاف دقيقي از نهضت

 .و قيام ايرانيان را در بر دارد، از اين رو بخش هائي از آن را مورد ارزيابي قرار ميدهيم

 .به نظر من اين روايت با حديثي كه قبال از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شد، ارتباط دارد

 :به عبارتهاي امام باقر عليه السالم دقت كنيد

از اين جمله ميتوان فهميد كه اين "رده اند گويا ميبينم گروهي از مشرق زمين خروج ك "  

 قيام، از وعده هاي حتمي خداوند متعال است و اين مفهوم همان جمله اي است كه

آن  "و يا  "گويا آن را ميبينم  "پيامبر صلي اهللا عليه و آله و امامان عليهم السالم چنين تعبير كردند 
 " مسأله محقق شده

ي بودن و روشن بودن مسأله در ذهن شريف آنان بهاين گونه كلمات داللت بر حتم  

 شكل حتمي دارد، گويا كه آن ماجرا را ميبينند بلكه ميتوان گفت داللت بر ديدن

 آنان با بصيرت ويژه اي دارد كه خداوند به آنان عنايت فرموده و متناسب با مقام

 .پيامبر صلي اهللا عليه و آله و مقام اهل بيت آن حضرت است

يتوان از اين روايت فهميد كه نهضت ايرانيان از طريق انقالب است،همچنين م  
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نيز همين است، به عبارت امام توجه كنيد "خروج كرده اند  "زيرا مفهوم عبارت  : 

 طالب حق اند اما آنها را اجابت نكنند، مجددا بر خواسته هايشان تأكيد دارند، اما مخالفان نپذيرند، "

وقتي چنين شود. شمشيرها را به دوش كشيده در مقابل دشمن بايستند، آنگاه پاسخ مثبت گيرند 
 ولي اين

 ." بار خودشان نپذيرند تا آنكه همه قيام كنند و آن را جز به صاحبتان تحويل ندهند

طالب "اين پافشاري در حق جوئي ايرانيان تداوم مييابد، آنها از دشمنان خود   

از ابرقدرتها ميخواهند كه در شئون زندگي آنان دخالت ننموده ويعني  "حق اند   

 دست از اين مردم بردارند تا داراي استقالل باشند... اما به آنان اعتنا نميكنند، تا

 مجبور به گرفتن سالح شوند. ايرانيان در اين نبردها به پيروزي ميرسند، دشمنان

شده و شرائط دگرگون گشته و ايرانيانخواسته اوليه آنها را ميپذيرند اما ديگر دير   

224ص:   

تا اينكه قيام كنند "زير بار آن نميروند. پس از آن، انقالب جديد مردم آغاز ميگردد:   " 

 انقالبي كه متصل به ظهور حضرت ميشود و با ظهور او، پرچم مبارزه را بدست وي

 .ميسپارند

درخواستهاي اوليه شان در يكي از اين روايت ها آمده است كه ايرانيان پس از  

آنان حق را طلب كنند اما "دست به مبارزه ميزنند و در آن مبارزه به پيروزي ميرسند:   
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 اجابت نشوند پس به نبرد پردازند و پيروز شوند آنگاه خواسته آنان را بپذيرند ولي ايرانيان قبول نكنند
". 

لب كنند اما اجابت نشوندحق را ط "توجه به اين نكته در حديث الزم است كه از جمله   " 

 ميتوان فهميد كه اوال حق طلبي ايرانيان طي دو مرحله صورت ميپذيرد يكي قبل

 از جنگ و درگيري و ديگري بعد از آن و ثانيا انقالب فراگير و گسترده آنان نزديك به

تا آنكه قيام كنند "زمان ظهور حضرت خواهد بود   ". 

خروج "نكته ديگر اينكه حديث مذكور، نهضت ابتدائي ايرانيان را با عبارت   " 

ياد "قيام  "مطرح كرد اما از نهضت دوم كه متصل به ظهور حضرت است با عبارت   

 نمود. از اين بيان امام عليه السالم ميتوان فهميد كه نهضت دوم مهمتر و عظيم تر از نهضت

ن است كه طي آن ايرانيان با خيزش همگاني و قيامابتدائي و مرحله تكامل يافته آ  

 .الهي خويش زمينه را براي ظهور حضرتش فراهم خواهند ساخت

پس قيام ميكنند "و نفرمود  "تا اينكه قيام كنند  "ممكن است از بيان امام كه فرمود   " 

 چنين استفاده شود كه بين پاسخگويي دشمن به خواسته هاي ايرانيان و بين قيام

رگ دوم آنان فاصله اي وجود داشته باشد. و شايد بتوان گفت اين فاصله به خاطربز  

 مرحله اي از شك و ترديد در ميان آنان بوجود خواهد آمد و ريشه آن يا به جهت

 پيدايش خط فكري خاصي در بين خودشان است كه فقط با گرفتن امتياز از دشمن

ان تحميل ميگردد. اما سر انجامموافق است و يا به سبب شرائط خارجي كه بر آن  
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225ص:   

 تفكر جناح ديگر غلبه پيدا نموده و مجددا قيام نموده و نهضتي گسترده و فراگير به

 .پا ميدارند و اين نهضت مقدمه ظهور حضرت مهدي عليه السالم ميگردد

است كه اين گواه بزرگي است از امام باقر عليه السالم براي كساني "كشته هاي آنها شهيدند  "  

 در نهضت و قيام ايرانيان كشته ميشوند خواه در خروج اول آنان و يا زمان درگيري با

 .دشمن و يا در قيام عمومي مردم

 ممكن است گفته شود كه گواهي امام باقر عليه السالم بر شهيد بودن كشته هايشان دليل بر

ي نيت رهبران ونيت پاك رزمندگان و مظلوميت آنان دارد نه اينكه دليل بر درست  

 خط فكري آنان باشد، در پاسخ بايد گفت اگر ما اين استدالل را هم بپذيريم، باز هم

 چنين تفسير و توجيهي نميتواند تكليف انسان را در لزوم حمايت از آن نهضت

 .تغيير دهد

حالاز  "اگر آن زمان را درك ميكردم خودم را براي ياري صاحب آن امر نگه ميداشتم  "اما جمله   

 خود حضرت خبر ميدهد كه اعالم مينمايد كه اگر نهضت آنان را درك كند، گرچه

 كشته هاي آنها شهيداند، اما براي درك ظهور و ياري حضرت مهدي عليه السالم خود را از

 خطرات حفظ ميكند. اين عبارت بر مقام با عظمت حضرت مهدي عليه السالم و ياران وي

ام باقر عليه السالم غبطه ميخورند كه اي كاش با آن بزرگوارداللت دارد، بگونه اي كه ام  

 باشند و از سوي ديگر، چنين عبارت هايي از حضرت باقر عليه السالم كمال تواضع و
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 .فروتني او را نسبت به فرزندش حضرت مهدي عليه السالم گواهي ميدهد

 از اين روايت ميتوان فهميد كه فاصله نهضت ايرانيان تا ظهور آن حضرت از

 مدت عمر يك انسان بيشتر نخواهد بود، چون ظاهر گفته امام باقر عليه السالم اين است كه

 اگر نهضت آنها را درك كند، جان خويش را حفظ مينمايد و اين حفظ جان بطور

نه مهمي است بر اين نكته است كه ماطبيعي است نه به شكل معجزه، و همين نشا  

226ص:   

 در حال حاضر وارد دوران ظهور آن حضرت شده ايم و نهضت ايرانيان به ظهور آن

 .حضرت نزديك و متصل خواهد گرديد

 از لطيفه هايي كه من در ارتباط با روايت درفش هاي مشرق زمين در گفته

ياري آنان بشتابيد هر چند با دست و پا رفتن روي يخ بايد به  "پيامبر صلي اهللا عليه و آله كه فرمود: 
شنيده ام "  

 داستاني است كه براي يكي از علماي بزرگ تونس اتفاق افتاد. او در فصل زمستان و

 يخ بندان مسافرتي به ايران داشت، روزي هنگام خروج از هتل، روي يخ هاي

او كمك كند. آن محوطه به زمين خورد، يكي از دوستان همراهش جلو آمد تا به  

 عالم تونسي گفت: صبر كن، ميخواهم خودم بلند شوم. سپس با كمك دستهايش

 با كندي از جا بلند شد و سر پا ايستاد، و گفت: هر وقت ما اين روايت را درباره
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بايد  "حضرت مهدي عليه السالم و يارانش ميخوانديم و به اين جمله پيامبر صلي اهللا عليه و آله كه 
 به ياري

ميرسيديم، با خود ميگفتيم كه حضرت "آنان بشتابند هر چند با دست و پا رفتن روي يخ   

 مهدي عليه السالم از مكه ظهور ميكند و در آنجا برف و يخ وجود ندارد كه پيامبر با اين تعبير

رو سعيما را امر فرموده است، اما اكنون معناي گفته پيامبر صلي اهللا عليه و آله را دانستم، از اين   

 .كردم كه برف و يخ را با دست خود لمس نموده و خودم از زمين بلند شوم

 روايت پرچم هاي سياه از خراسان تا قدس

و 362ص  3اين روايت را عده اي از علماي سني مانند ترمذي در كتاب سنن ج   

 احمد بن حنبل در مسند و ابن كثير در كتاب نهايه و بيهقي در كتاب دالئل نقل

اند و ابن صديق مغربي در رساله خود كه در رد ابن خلدون نوشته، آن را صحيحكرده   

 :دانسته. عبارت حديث اين است

 درفش هاي سياه از خراسان بيرون آيند كه چيزي جلودارشان نيست تا در ايلياء "

 ." (قدس) به اهتزاز درآيند

227ص:   

 شبيه اين روايت در منابع شيعه روايت شده و احتمال دارد كه اين روايت جزئي

 .(1)از روايت قبلي باشد 

 معناي حديث، روشن و حاكي از تحرك نظامي و پيشروي نيروها از ايران به
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 .سوي قدس است كه بيت ايل و ايلياء نيز ناميده ميشود

إيل به زبان عبري و يا سرياني، نامي از "نويسنده مجمع البحرين گفته است كه   

ه معناينام هاي خداوند بزرگ است و كلماتي مانند جبرائيل، ميكائيل و اسرافيل ب  

 عبد اهللا و تيم اهللا (بنده خدا) و مانند اينها است. و ايل همان بيت المقدس است. و

 گفته شده بيت ايل به معناي خانه خدا است چون كلمه ايل به لغت عبراني يعني

كلمه ايليا نام شهر بيت المقدس است "و در كتاب شرح قاموس گفته است كه  "خدا   ". 

كه مراد از اين درفش هاي وعده داده شده، پرچم هاي محدثان تصريح كرده اند  

 عباسيان نيست (شعار دولت عباسيان، لباس و پرچم هاي سياه بود) ابن كثير در

اين درفش ها آنهائي نيست كه "كتاب نهايه حاشيه اي بر اين روايت زده و ميگويد:   

خت، بلكهبوسيله ابو مسلم خراساني برافراشته و حكومت بني اميه را براندا  

 ." (2)درفش هاي سياه ديگري است كه همراه مهدي عليه السالم خواهد آمد 

يامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شده، بين درفش هاي عباسيان كه مسير وبرخي روايات كه از پ  

 هدفشان دمشق بوده و پرچمهاي ياران مهدي عليه السالم كه هدفشان قدس است، فرق

 گذاشته اند. از آن جمله روايتي است كه ابن حماد از محمد بن حنفيه و سعيد بن

درفش هايي از ناحيه مشرق به اهتزاز  "آله فرمود:  مسيب نقل كرده كه گفت: پيامبر صلي اهللا عليه و
 درآيد كه
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مربوط به بني عباس است و تا زماني كه اراده خداوند تعلق گيرد، باقي خواهد بود. سپس درفش هاي 
 سياه

228ص:   

58و  43مالحم و فتن ابن طاووس ص  .1 -1 . 

277حديث  415/  1معجم أحاديث اإلمام المهدي:  .2 -2 . 

لشكريانش مبارزه كند و مردم را به  كوچكي از ناحيه مشرق بيرون آيد و با مردي از نسل ابو سفيان و
 طاعت

 (1) " .مهدي سوق دهد

اه را به سود خودبني عباس در نهضتشان تالش كردند تا روايات درفش هاي سي  

 بر ضد بني اميه معنا كنند و به مردم بقبوالنند كه جنبش، حكومت و درفش هاي

 برافراشته آنان همان چيزي است كه در روايات پيامبر صلي اهللا عليه و آله بشارت داده شده و

 مهدي عليه السالم از خاندان آنهاست، از همين رو ابو جعفر منصور عباسي پسرش را مهدي

 نام گذاشت و سعي فراوان نمود تا قضات و راويان گواهي دهند كه اوصاف حضرت

 ....مهدي كه از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شده بر پسرش منطبق است

 سرگذشت عباسيان در ادعاي مهدويت و انتخاب پرچم و لباسهاي سياه در

ي به سود آنها تمامكتب تاريخ ضبط شده است اين ترفند عباسيان در اوائل، مقدار  

 شد، اما اين حيله گري به سرعت توسط دانشمندان، راويان حديث و امامان عليهم السالم
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 كشف و حقيقت، روشن گرديد. زيرا هيچيك از آنان داراي صفات حضرت

مهدي عليه السالم نبودند و آنچه را پيامبر صلي اهللا عليه و آله وعده فرموده بود بدست آنان تحقق 
ونيافت   

 !هيچكدام نتوانستند حتي در كاخ خود عدالت را برقرار سازند

 به گفته برخي روايات، آخرين خلفاي عباسي معترف بودند كه مسأله ادعاي

 .مهدويت پدران آنها از ريشه و اساس جعلي و دروغ بوده است

 به نظر ميرسد ادعاي مهدويت در حوادث پاياني قرن اول هجري زمينه

را مسلمانان تحت سلطه بني اميه سختي هاي زيادي را متحمل ومناسبي داشته، زي  

 عمال مظلوميت اهل بيت عليهم السالم را لمس ميكردند، به همين جهت نقل رواياتي از

پيامبر صلي اهللا عليه و آله مبني بر مظلوميت اهل بيت و بشارت به ظهور حضرت مهدي عليه السالم 
 در بين

229ص:   

85و  84نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

 آنان متداول گشت. و همين موضوع زمينه مناسبي براي ادعاي مهدويت عده

طلحه بن عبيداهللا. ظاهرازيادي از بني هاشم و ديگران گرديد. مانند موسي بن   

 عبد اهللا بن حسن مثني از زبر دست ترين افرادي بود كه براي فرزند خود محمد

 ادعاي مهدويت نمود. او براي فرزندش از زمان تولد و طفوليت برنامه ريزي دقيق
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 كرد و نام وي را محمد گذاشت، چرا كه ميدانست حضرت مهدي عليه السالم هم نام

عليه و آله است و سپس او را تحت تربيت و مراقبت ويژه قرار داد و از چشم مردمپيامبر صلي اهللا   

 پنهان نگه داشت و با اشاعه افسانه هائي پيرامون فرزندش او را همان مهدي موعود

آمده است 239معرفي كرد در كتاب مقاتل الطالبيين ص  : 

 (محمد) فرزند عبد اهللا بن حسن كه از كودكي از ديد مردم پنهان بود، مردم را به سوي خويش فرا "

به زبان مردم افتاد كه محمد را ". سپس ميگويد: "ميخواند و خود را به آنان مهدي معرفي ميكرد   

 (1) " مهدي صدا بزنند

 عباسيان نيز قبل از آنكه از هم پيمانان حسني خود روي گردان شوند، همين ادعا

خثعمي روايت شده است كه گفت را ترويج ميكردند. از عمير بن فضل : 

 بن حسن مثني از منزل پدرش خارج ميشد، منصور در يكي از روزها كه محمد فرزند عبد اهللا "
 عباسي

را ديدم كه با غالم سياه و اسبش جلو در ايستاده بود، منصور انتظار محمد را ميكشيد همين كه او 
 خارج شد

 منصور برخاست و ردايش را گرفت تا سوار اسب شود، سپس لباس او را روي زين اسب مرتب نمود تا

من منصور را ميشناختم ولي محمد را نميشناختم از منصور سؤال كردم: او محمد از آنجا دور شد، 
 كيست

كه اين همه احترامش كردي؟ ركابش را گرفته و لباسش را مرتب نمودي؟ گفت: آيا او را نميشناسي؟ 
 گفتم
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 (2) ." نه. گفت اين شخص محمد فرزند عبد اهللا بن حسن بن حسن، مهدي ما اهل بيت است

230ص:   

244مقاتل الطالبين ص  .1 -1 . 

239همان كتاب ص  .2 -2 . 

هدويت را، از هم پيمانان و شركاء حسنيبه احتمال قوي عباسيان ادعاي م  

 آموختند تا از آن در مبارزات خود عليه بني اميه استفاده كنند كه در اينجا محل

 .بحث آن نيست

 اما به هر حال نزد راويان و تاريخ نويسان، شكي نيست كه درفش هاي سياهي كه

مهيا كنندهدر اين روايت و روايت هاي ديگر وعده داده شده، پرچمهايي ست كه   

 ظهور حضرت مهدي عليه السالم است. حتي اگر روايات پرچمهاي بني عباس را صحيح

 بدانيم. چون گفتيم كه روايات، بين اين دو پرچم فرق گذاشته و واقعيت امر نيز

 چنين است كه مهدي مورد ادعاي عباسيان و ديگران با ويژگي هاي امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف

رد و از طرفي اشاره نموديم كه مسير و هدف درفش هاي عباسيان دمشق وتطبيق ندا  

 .مسير پرچمداران و ياران حضرت مهدي عليه السالم قدس شريف خواهد بود

 گرچه اين روايت، ماجراي درفش هاي سياه را مختصر بيان كرده اما در عين حال

ي فراواني در راهرسيدن به هدف را در آن مژده داده است، هر چند كه دشواري ها  

 .رسيدن آنها به قدس وجود داشته باشد
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 :زمان ظهور اين پرچمها در اين روايت ذكر نشده اما روايات ديگر ميگويند

 رهبري اين درفش ها به عهده صالح بن شعيب موعود است. از محمد بن حنفيه چنين

 :نقل شده

 درفش هاي سياهي به اهتزاز درآيد كه مربوط به بني عباس است، سپس پرچمهاي ديگري از سوي "

خراسان به اهتزاز درآيد كه حامالن آن كاله هاي سياه و لباسهاي سفيد بر تن دارند، پيشاپيش آنان 
 مردي

فرود آيند و است بنام صالح از قبيله تميم، طرفداران سفياني را شكست دهند. تا در بيت المقدس 
 پايگاه

 (1) ." دولت مهدي عليه السالم را فراهم آورند

231ص:   

84كتاب ابن حماد ص  .1 -1 . 

 به نظر ميرسد كه مراد از اين حركت به طرف قدس، حمله حضرت مهدي عليه السالم

 براي آزادي فلسطين و قدس است، اما احتمال دارد كه منظور، آغاز حركت

 .خراسانيها به سوي قدس باشد. حركتي كه قبل از ظهور صورت ميپذيرد

 روايت گنجهاي طالقان

 پيرامون اين مطلب، حديثي از منابع سني ها از حضرت علي عليه السالم نقل شده است

 :كه فرمود
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 آفرين بر طالقان، خداوند را در آن گنج هايي ست اما نه از جنس طال و نقره بلكه در آن سرزمين "

 مرداني ست كه خدا را آنطور كه شايسته معرفت است شناخته اند. آنان، ياران مهدي آخر الزمانند
" (1) 

 (2) " !و در روايتي ديگر آمده است: " پر افتخار باد طالقان

 از امام (3) .همين مطلب با لفظ ديگري در كتاب هاي شيعه نيز موجود است

 :صادق عليه السالم نقل شده است كه فرمود

ن گنج هايي است كه نه طالست و نه نقره بلكه درفش هايي ست كه تاكنون به خداوند را در طالقا "
 اهتزاز

در نيامده. در آن خطه مرداني هستند كه قلب هايشان مانند پاره هاي آهن، محكم و نستوه است و 
 نسبت به

آن را  ذات مقدس خداوند ترديدي در آنها راه نمي يابد، شديدتر از آتش اند اگر بر كوه حمله ور شوند
 از

جاي بر كنند، آهنگ هر دياري نمايند چون عقاب بر آن فرود آيند و آن را منهدم سازند، آنان وجود 
 مبارك

امام را پروانهوار در ميان گرفته و به هنگام خطر، از وجود مقدس او با جان خود محافظت كنند. شبها 
 را به

نماز و مناجات سپري كنند و روزها سواران كارزارند. زاهدان شب و شيران روزند. آنان (در اطاعت از 
 امام)

 مطيع تر از كنيزان، در برابر موالي خويش اند، درخشان چون چراغهاي پرنوراند. گويا بر دلهايشان
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232ص:   

262/  7كنز العمال:  و 82/  2الحاوي سيوطي:  .1 -1 . 

449ينابيع الموده قندوزي ص  .2 -2 . 

نوشته علي بن عبد الحميد با سند او "سرور اهل ايمان  "بحار از كتاب  .3 -3 . 

چلچراغي آويخته اند. از بيم خدا دل نگران اما شهادت طلب اند و آرزوي كشته شدن در راه خدا را 
 دارند

شعارشان، خونخواهي ساالر شهيدان حسين عليه السالم است، هنگامي كه به پيش ميتازند رعب و 
 وحشتي

عظيم فرسنگها جلوتر از آنان در قلبهاي دشمنان جاي گيرد، گروه گروه بسوي حق بشتابند، بواسطه 
 اين

 (1) " .رادمردان، خداوند امام بر حق (مهدي عليه السالم) را ياري فرمايد

 قبال تصور ميكردم كه منظور از طالقان در اين روايت منطقه اي است در دامنه

كه از تعداديرشته كوههاي البرز در صد كيلومتري شمال غرب تهران. منطقه اي   

 روستا تشكيل شده و به نام طالقان مشهور است، و در آنجا شهري بزرگ وجود

 ندارد. مرحوم سيد محمود طالقاني كه از شخصيتهاي انقالب ايران بود نيز اهل

 همين منطقه است. قابل ذكر است كه در منطقه طالقان ويژگيهاي زيادي از صفا،

وختن آن به ديگران از ديرباز وجود داشتهصميميت، تقوي و عالقه به قرآن و آم  

 است حتي عده اي از مردم شمال ايران و ساير نقاط براي انتخاب معلم قرآن به
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 .مردم منطقه طالقان مراجعه ميكنند

 اما بعد از بررسي روايات طالقان، بنظرم بهتر رسيد كه شايد مراد از اهل طالقان

ان، اما اينكه روايات، ايرانيان را بنام اهالياهل ايران باشد نه منطقه جغرافيائي طالق  

 طالقان ناميده اند، شايد به دليل ويژگيهاي جغرافيائي و يا خصوصيات اخالقي و

 .ديني اهالي آن سامان باشد

 روايات مربوط به طالقان، از مجموعه اي از ياران خاص حضرت مهدي عليه السالم

نند اما قطعا جمعي از ياران آنسخن ميگويند، ولي تعداد آنها را مشخص نميك  

 .حضرت از ميان آنان خواهد بود

 روايات، صفات برجسته اي براي اين اولياء خدا و ياران حضرت بيان نموده و

233ص:   

307/  52بحار:  .1 -1 . 

 تأييد و گواهي وااليي از امامان عليهم السالم در حق آنان صادر كرده از جمله اينكه آنها را

 عارفان الهي و اهل بصيرت و يقين و داراي شجاعت بي نظير در ميدان نبرد معرفي

 كرده كه شهادت در راه خدا را دوست دارند و از او ميخواهند كه شهادت در راهش

 را نصيبشان گرداند، آنان دوستداران واقعي ابا عبد اهللا الحسين عليه السالم اند و شعارشان

 خونخواهي آن بزرگوار و به ثمر رساندن هدف قيام آن حضرت است. اعتقاد آنان



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 310   

م عميق و عالقه آنان به آن حضرت فوق العاده است،نسبت به حضرت مهدي عليه السال  

 .اين صفات از ويژگي هاي شيعيان و از جمله مردم ايران است

 ظهور خراساني و شعيب در ايران

 روايات، بيانگر آن است كه اين دو شخصيت از ياران حضرت مهدي عليه السالم بوده و

مبارك او شركت همزمان با ظهور حضرت، از ايران ظاهر شده و در نهضت  

 .ميجويند

 اما از اعزام نيروهاي ايراني به مدينه و يا ساير شهرهاي حجاز جهت ياري

 حضرت مهدي عليه السالم سخني در روايات نيامده است. ظاهرا نيازي به اعزام اين نيروها

 وجود ندارد. از اين رو نيروهاي ايراني كه وارد عراق شده اند به اعالم دوستي و

آن حضرت اكتفا ميكنندبيعت با  : 

 درفش هاي سياهي كه از خراسان خروج ميكنند، در كوفه فرود آيند و چون حضرت ظهور كند "

 (1) " (نماينده اي) جهت بيعت نزد او بفرستند

 از طرف ديگر بعضي روايات سني ها از حركت ايرانيان و تراكم در جنوب ايران

 خبر ميدهند، كه احتماال جهت پيشروي عمومي به سوي حجاز، و به طرف

234ص:   

217/  52بحار:  .1 -1 . 
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 :حضرت مهدي عليه السالم خواهد بود

كه سواران سفياني به قصد كوفه خارج شوند گروهي را در پي اهل خراسان فرستند و اهالي زماني "  

 (1) " خراسان در جستجوي مهدي عليه السالم برآيند

نزديك شهر "كوه سفيد  "تجمع انبوه مردم ايران در جنوب اين كشور، در منطقه   

 اهواز و تحت رهبري سيد خراساني است. و امام زمان عليه السالم بعد از آزاد سازي كشور

 حجاز متوجه اين منطقه شده و با ياران خراساني و لشكريان او مالقات مينمايد و

ا به رهبري آن حضرت و بين نيروهاي سفياني جنگدر همان جا بين اين نيروه  

 .سختي درميگيرد

 احتمال دارد كه اين نبرد و روياروئي با نيروي دريائي رومياني باشد كه از سفياني

 حمايت ميكنند. چنان كه در مبحث نهضت ظهور بيان خواهيم كرد. مؤيد اين

السالم نبردي استمطلب آن است كه نبرد بين سفياني و ياران حضرت مهدي عليه   

 سرنوشت ساز كه راهگشاي حمايت هاي گسترده مردمي، در ياري آن حضرت

 (2) " خواهد بود " در اين لحظات مردم آرزوي ديدار آن حضرت را داشته و او را ميجويند

 از آن زمان، خراساني و شعيب در زمره ياران خاص حضرت قرار ميگيرند و

 شعيب به فرماندهي كل نيروهاي حضرت منصوب و نيروهاي خراساني بخشي از

 هسته مركزي لشكريان حضرت را تشكيل ميدهند بطوري كه حضرت براي سامان

از دست مخالفان و شورشيان و سپس درگيري با بخشيدن به اوضاع داخلي عراق  
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 .تركان و در نهايت، در پيشروي بزرگ، جهت آزاد سازي قدس، بر آنها تكيه ميكند

 آنچه مالحظه كرديد خالصه اي بود از نقش اين دو شخصيت موعود ايراني كه از

235ص:   

86ابن حماد ص  .1 -1 . 

86ماد ص ابن ح .2 -2 . 

 روايات قابل درك بود. اما منبع بسياري از اين روايات، مربوط به اهل سنت و

 تعداد اندكي مربوط به شيعه است. اين پديده مرا بر آن داشت كه در روايات مربوط

 به خراساني و شعيب در منابع شيعه، بررسي بيشتري نمايم چون بنظرم رسيد كه

 احتمال دارد ماجراي سيد خراساني از بافته هاي حكومت بني عباس در خصوص

 ابو مسلم خراساني باشد. اما بعد از بررسي اين منابع، رواياتي را با سندهاي

 صحيح يافتم كه از خراساني ياد كرده اند. مانند روايت ابو بصير از امام صادق عليه السالم

يانگر اين نكته است كه پيش از خروج ابو مسلم ودرباره يماني و روايات ديگري كه ب  

 قبل از سوء استفاده عباسيان از روايت حضرت مهدي، شخصيت خراساني موعود

 .نزد ائمه ما و اصحاب آنان شخصيتي معروف و مشهور بوده است

 بنابراين، جريان خراساني در منابع شيعه نيز ثابت و مسلم است و نقشي كه

 .روايات شيعه، براي او نقل كرده اند در منابع سني ها نيز وجود دارد

 و همچنين است ماجراي شعيب بن صالح در منابع ما. گرچه روايات مربوط به
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 .سيد خراساني، قوي تر از روايات مربوط به شعيب است

* * 

 پيرامون شخصيت خراساني و شعيب سؤالهاي زيادي مطرح است، بارزترين

ت است از اينكه آيا منظور از خراساني در اين روايات فرد معين وآنها عبار  

 مشخصي است يا اينكه تعبيري از رهبر ايراني است كه در زمان ظهور حضرت به

 ايفاي نقش خواهد پرداخت و شايد نام اصلي او، نامي ديگر باشد؟

انروايات مربوط به خراساني كه از طريق سني ها و همچنين از كتاب هاي مؤلف  

 اخير شيعه بدست ما رسيده به روشني داللت بر اين دارد كه خراساني مردي از

 ذريه امام حسن مجتبي عليه السالم و يا امام حسين عليه السالم است و گاهي از او بعنوان هاشمي

 خراساني ياد شده و از نظر صفات جسمي داراي صورتي نوراني و خالي بر گونه

236ص:   

ستراست يا دست راست ا . 

غيبت "اما وقتي به رواياتي كه در منابع حديث درجه اول شيعه، مانند كتاب   " 

شيخ طوسي، مينگريم، ميبينيم كه در اين روايتها تنها كلمه "غيبت  "نعماني و   

خبري نيست. بنابراين احتمال دارد كه "هاشمي  "مطرح شده و از لفظ  "خراساني  "  

خراساني و يا به معني رهبر اهل خراسان و ياكلمه خراساني به معني يار و حامي   

 رهبر سپاه خراسان باشد. اما از مجموعه قرائن موجود، پيرامون شخصيت او
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 ميتوان فهميد كه او همزمان با خروج سفياني و يماني ظاهر ميشود و نيروهاي

 .خود را به سوي عراق اعزام و سپاه سفياني را شكست ميدهد

و شخصيت، اين است كه آيا امكان دارد نام خراسانيسؤال ديگر پيرامون اين د  

 و شعيب، دو نام رمزگونه و غير واقعي باشند؟ در پاسخ بايد گفت: اما نسبت به

 خراساني، رمزي بودن اسم معني ندارد. چون در روايات اصال نام اين شخصيت

 مطرح نشده است. بله ممكن است بگوئيم نسبت او به خراسان به اين معني نيست

 كه حتما اهل استان خراسان فعلي باشد، چون در صدر اسالم، خراسان به مشرق

 زمين اطالق ميشد و شامل ايران و ساير مناطق اسالمي متصل به آن بود. بنابر اين

 خراساني ميتواند اهل هر منطقه اي از اين محدوده باشد، همچنين از منابع معتبر

 شيعه نميتوان فهميد كه او سيد حسني و يا حسيني است، آنگونه كه در منابع

 .سني ها به آن تصريح شده است

 اما نسبت به شعيب بن صالح و يا صالح بن شعيب بايد گفت كه روايات،

 ويژگيهاي وي را ذكر نموده اند، او جواني است گندم گون و الغر، داراي محاسني

ين، اراده اي استوار، جنگاوري ممتاز و شكستكم پشت، صاحب بصيرت و يق  

 ناپذير. اگر كوه ها در مقابلش بايستند آنها را درهم ميكوبد و راه عبور خود را از ميان

 آنها باز ميكند... البته احتمال دارد كه جهت حفظ جانش، نام او نامي مستعار

237ص:   
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د كه نام او و نام پدرش مشابهباشد تا وعده الهي محقق شود، همچنين امكان دار  

 شعيب و صالح و يا به معناي اين دو باشد. برخي از روايات وي را اهل سمرقند

 ميدانند اما بيشتر روايات ميگويد كه او اهل ري است و با قبيله بني تميم نسبتي

است و يا اينكه غالمي "محروم  "دارد و يا از نژاد يكي از شاخه هاي بني تميم بنام   

بني تميم است، بهر حال اگر اين مطلب صحيح باشد احتمال دارد وي اهل از  

 جنوب ايران باشد زيرا در آنجا هنوز عشايري از قبيله هاي بني تميم وجود دارند يا

 از قبيله بني تميم باشد كه در صدر اسالم به استان خراسان هجرت كردند و امروزه

چند روستاي كوچك نزديك مشهد ازبيشتر آنان در مردم ايران هضم شده و فقط   

 آنان باقي است كه با زبان عربي هم صحبت ميكنند و يا اينكه رابطه خويشاوندي و

 .نسبي با آنها داشته باشد

 سؤال ديگر، درباره زمان ظهور آن دو شخصيت است، در اول فصل يادآور

م و همزمان باشديم كه به نظر ميرسد اين دو تن، در سال ظهور حضرت مهدي عليه السال  

 خروج سفياني و يماني خروج كنند، البته احتمال دارد، روايتي صحيح باشد كه

فاصله بين خروج شعيب و بين سپردن زمام امور به مهدي عليه السالم هفتاد و دو ماه است  "ميگويد 
در اين "  

 صورت ظهور خراساني و شعيب، شش سال قبل از ظهور حضرت به وقوع

 .ميپيوندد
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اصله بين زمينه سازان ايراني و بين ظهور خراساني و شعيب، در رواياتاما ف  

 مشخص نيست. مگر اشاره و قرينه هايي كه ميتواند بطور سربسته و تقريبي اين

 فاصله را معين نمايد، از جمله آن قرينه ها، رواياتي است كه درباره شهر قم و

 حوادث آن به دست ما رسيده مانند موقعيت ممتاز و جهاني شهر قم نزديك ظهور

نقل كرديم 213بحار ص  60قائم عليه السالم كه آن را از جلد  . 

اگر آن هنگام را درك ميكردم، خويشتن را براي "روايتي از امام باقر عليه السالم نقل شد كه فرمود:   

238ص:   

 ميفهماند كه فاصله بين حكومت اهل مشرق و ظهور (1) " صاحب اين امر نگاه ميداشتم

 .قائم عجّل اهللا فرجه الشّريف از عمر معمولي يك انسان فراتر نميرود

 در .(2)روايت ديگري كه مناسب اين بحث است، حديثي است كه قبال نقل شد 

 :آن روايت آمده بود

كه روش او بر اساس تقوي و عمل وي هدايت گر خداوند آن را به مردي از اهل بيت ارزاني دارد  "
 مردم

است، در مقام قضاوت و حكم بر مردم، اهل رشوه نيست، به خدا سوگند من او را با نام خود و نام 
 پدرش

ميشناسم. سپس آن مرد نيرومند و كوتاه اندام كه خالي بر صورت و دو نشانه ديگر بر بدن دارد ميĤيد، 
 او

 ." حافظ و نگاهبان امانتي است كه نزد او نهاده شده و دنيا را پر از عدل و داد گرداند
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 از اين روايت ميتوان فهميد كه حكومت ياران حضرت مهدي عليه السالم ابتدا توسط

 سيدي بزرگوار از سالله اهل بيت عليهم السالم پايه گذاري ميگردد و پس از او و قبل از ظهور

ديگر قدرت را بدست ميگيرند. همانطور كه قبال گفتيم اين روايتيك يا چند نفر   

 داراي نواقصي است اما سيد خراساني، آخرين شخصي است كه پيش از ظهور

 .حضرت مهدي عليه السالم بر ايران حكومت خواهد كرد واهللا العالم

 آخرين سؤالي كه پيرامون سيد خراساني مطرح است اين است كه آيا او داراي

مرجعيت تقليد مردم است و يا رهبري سياسي در كنار يك مرجع است مانند مقام  

 رئيس جمهور، مثال؟

 آنچه از روايات بدست ميĤيد، اين است كه او رهبري حكومت مشرق زمين را

 به عهده دارد، اما اين احتمال هست كه وي به فرمان يك مرجع و رهبر بزرگ، بعنوان

يرد. واهللا العالمرهبر سياسي زمام امور را بدست گ . 

239ص:   

243/  52بحار:  .1 -1 . 

269/  52بحار:  .2 -2 . 

240ص:   

 آغاز نهضت ظهور مقدس

 اشاره
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 روايات، ميگويند كه نهضت مقدس حضرت مهدي (ارواحنا فداه) در مدت

 چهارده ماه كامل ميگردد، در شش ماه اول، امام عليه السالم در اضطراب و نگراني بسر

 ميبرند و حوادث را به صورت مخفيانه، توسط ياران خود رهبري ميكنند و در

 هشت ماه بعدي در مكه ظهور و از آنجا رهسپار مدينه و آنگاه راهي عراق شده و

خود به نبرد ميپردازد، جهان اسالم را سرانجام وارد قدس ميگردند او با دشمنان  

 بطور يكپارچه تحت فرمان و اطاعت خود در ميĤورد، آنگاه با روميان (غربيها)

 .پيمان آتش بس ميبندد، توضيح اين حوادث در صفحات بعد خواهد آمد

 بر اساس روايات حدود شش ماه پيش از نهضت ظهور دو حادثه بزرگ رخ

الهي است تا آن حضرت خود را براي ظهور آماده سازد ميدهد كه به منزله نشانه اي . 

 حادثه اول: وقوع كودتايي است در سرزمين شام كه به رهبري عثمان سفياني انجام

 .ميگيرد

 دشمنان امت اسالمي از جمله يهوديان و غربي ها، آن را گام مؤثري در يكپارچه

 نمودن منطقه اطراف فلسطين، بدست يكي از دست نشانده هاي خود بشمار

 ميĤورند كه بتواند با قدرت، از عمليات نظامي عليه آنها جلوگيري كند. و در برابر

 .تهديدات جهان عرب و ايران عليه اشغالگران قدس بايستد

241ص:   

انند كه ماجرايدر اين هنگام كساني كه با روايات سفياني آشنايي دارند و ميد  
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 سفياني، توسط پيامبر صلي اهللا عليه و آله وعده داده شده، ميگويند: خدا و پيامبرش (درباره

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا "ظهور سفياني) راست فرمودند، و اين آيه را تالوت ميكنند   

تيعني: منزه است پروردگار ما و البته وعده پروردگار حتمي و عملي اس "لمفعوال  . 

 اين گروه ظهور سفياني را مقدمه ظهور حضرت مهدي عليه السالم ميدانند و خود را براي

 .ياري حضرت آماده ميكنند

 حادثه دوم: ندائي است آسماني خطاب به مردم جهان كه همه مردم عالم آن را

 ميشنوند. صدائي قوي و نافذ كه از آسمان و از هر سمت به گوش ميرسد و هر

 كس به زبان خود آن را ميشنود. صدائي كه خفته را بيدار و نشسته را برپا ميدارد،

 مردم از اين صيحه آسماني هراسان گشته و از خانه هايشان بيرون ميĤيند تا ببينند

 چه خبر است! آن نداي آسماني مردم را به خودداري از ظلم، كفر، جنگ و

يه السالم فرا ميخواند، حضرت را با نام خود وخونريزي دعوت و به پيروي از امام زمان عل  

 !نام پدرش معرفي ميكند

 بر اساس اين روايات تمام انسانها در برابر اين نشانه الهي، سر تسليم فرود

 :ميĤورند، زيرا اين نشانه الهي تفسير آن گفته خداوند است كه در قرآن ميفرمايد

 (1) " .اگر بخواهيم از آسمان معجزه اي بر آنها فرو فرستيم كه در برابر آن سر تسليم فرود آورند "

 پس از اين حادثه آسماني، مردم عالم مصرانه و در همه گوشه و كنار جهان در

يك سؤال برميĤيند: مهدي كيست؟ و كجاست؟ پي پاسخ به  
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 اما پس از آنكه متوجه ميشوند او پيشواي مسلمانان و از خاندان پاك پيامبر

 خاتم صلي اهللا عليه و آله است و به زودي از سرزمين حجاز ظهور خواهد كرد، به ايجاد شك و ترديد،

242ص:   

4 -شعراء  .1 -1 . 

 پيرامون نداي معجزه آساي آسماني ميپردازند و توطئه هاي خود را جهت ضربه

 زدن به موج جديد اسالمي برنامه ريزي ميكنند و در پي قتل آن پيشواي بزرگ الهي

دگان به غيب كه روايات مربوط به اين نداي آسماني رابرميĤيند، اما ايمان آورن  

 شنيده اند آگاهند كه اين ندا، همان نداي حق موعود است و آنان سر بر سجده شكر

 مينهند و بر خشوع دلهايشان در پيشگاه خداوند افزوده ميشود. و همواره از آن

 .حضرت سخن ميگويند و خود را جهت ياري وي مهيا ميكنند

ت مربوط به اين نداي آسماني كه مردم را به پيروي از امام مهدي عليه السالماصل روايا  

 دعوت نموده و او را با نام خود و پدر بزرگوارش ياد ميكند، در منابع شيعه و سني،

 (2) .برسد (1)فراوان است، و بعيد نيست كه به حد تواتر معنوي 

 :از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود

 منادي از آسمان نام صاحب اين امر را، بانگ زند كه فرمانروائي از آن فالني فرزند فالن است پس "

 (3) " كشتار براي چيست؟
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 :و نيز آن حضرت فرمود

 :دو صيحه رخ دهد، يكي در آغاز شب و ديگري در پايان شب دوم، هشام بن سالم گويد پرسيدم "

آن ندا چگونه است؟ فرمود: صيحه اي از آسمان است و صيحه ديگر از سوي ابليس، پرسيدم: چگونه 
 اين

يكي از ديگري باز شناخته شود؟ فرمود: كسي كه اين خبر را قبال از ما شنيده، پيش از پيدايش 
 صيحه دوم

 (4) " از آن با خبر است

243ص:   

تواتر معنوي يعني راويان زيادي يك مطلب را با تفاوت الفاظ نقل ميكنند بطوري كه براي  .1 -1
 انسان، اطمينان حاصل ميشود كه اين موضوع را معصوم عليه السالم بيان كرده است. مترجم

و مجلسي در  93و  92و  60و  59ات ابن حماد اين روايات را در نسخه خطي خود، در صفح .2 -2
و در بخش هاي ديگر مطرح كرده اند 300و  296و  293و  290و  289و  287و  119/  52بحار:  . 

396/  52بحار:  .3 -3 . 

295/  52بحار:  .4 -4 . 

 :محمد بن مسلم نقل ميكند كه فرمود

غرب جهان باشد آن را بشنود،  منادي از آسمان نام قائم را ندا كند بگونه اي كه هر كس در شرق و "
 در

 اثر آن ندا، خفته بيدار و ايستاده بنشيند و نشسته بپاي خيزد، و آن صداي روح األمين جبرئيل است
" (1) 

 :از عبد اهللا بن سنان نقل شده است كه گفت
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خدمت امام صادق عليه السالم بودم، شنيدم مردي اهل همدان به امام ميگويد: كه عامه (سني ها)  "
 ما را

نكوهش ميكنند و ميگويند: شما عقيده داريد كه منادي از آسمان به اسم صاحب اين امر ندا خواهد 
 !كرد؟

داده بود خشمناك شد و نشست، آنگاه فرمود: اين مطلب را از من روايت حضرت در حالي كه تكيه 
 نكن،

بلكه از پدرم نقل كن. و از اين بابت بر شما ايرادي نيست، شهادت ميدهم كه پدرم فرمود: سوگند به 
 خدا

اين مطلب در كتاب خدا نيز آشكار آمده است آنجا كه ميفرمايد: اگر بخواهيم معجزه اي از آسمان بر 
نهاآ  

 (2) .فرو فرستيم كه در برابر آن سر تسليم فرود آورند

 :سيف بن عميره گويد

 بودم كه بدون مقدمه گفت: اي سيف بن عميره، بدانكه بي ترديد، نداي (3)نزد ابو جعفر منصور  "

 آسماني نام مردي از خاندان ابو طالب را ميخواند، با تعجب گفتم: فدايت شوم، اي امير مؤمنان، آيا اين

مطلب را بعنوان روايت نقل ميكنيد؟ گفت: آري، سوگند به كسي كه جانم در اختيار اوست، اين روايت 
 را با

. گفت: اي سيف! اين سخن گوش خود شنيدم، گفتم اي امير مؤمنان تاكنون اين روايت را نشنيده ام
 حقي
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است آنگاه كه چنين ندائي برآيد، ما نخستين اجابت كننده آن خواهيم بود! مگر نه اين است كه آن 
 ندا مردم

را به سوي مردي از عموزادگان ما فرا ميخواند، گفتم: آيا مردي از فرزندان فاطمه عليها السالم؟ گفت: 
 آري. اگر

بن علي (امام باقر عليه السالم) نشنيده بودم و تمام اهل زمين آن را  اين سخن را از ابو جعفر محمد
 نقل ميكردند

 (4) " هرگز نميپذيرفتم ولي او محمد بن علي است

244ص:   

290/  52بحار:  .1 -1 . 

52بحار:  .2 -2  / 292. 

 يعني منصور دوانقي، خليفه عباسي. مترجم .3 -3
404ارشاد مفيد ص  .4 -4 . 

 :و از سعيد بن مسيب چنين نقل شده است

رگاه از گوشه اي آرام فتنه اي بوجود آيد كه در آغاز همچون بازيچه كودكان است بگونه اي كه ه "
 گيرد از

جانب ديگر سر بر آورد تا آنگاه كه منادي از آسمان ندا كند: آگاه باشيد فرمانرواي شما فالني است. 
 ابن

مسيب (از شدت هيجان) دستهاي خود را بهم پيچيد به شكلي كه گويا دستانش ميلرزيد، آنگاه سه 
 :بار گفت
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 (1) " .اوست فرمانرواي بر حق

 :در همين مأخذ آمده است

چون ندا كننده اي از آسمان ندا دهد كه حق با آل محمد است، در آن هنگام نام مهدي بر سر  "
 زبانها

 ." جاري شود و محبت او در دلها قرار گيرد و مردم انديشه اي جز او نداشته باشند

 :و نيز آمده است

 سعيد به نقل از جابر و او از امام باقر براي ما نقل كرده كه حضرت فرمود: ندا "

گ كننده اي از آسمان ندا كند: آگاه باشيد كه حق با اهل بيت محمد است و ندايي ديگر از زمين بان
 برآورد كه

 بدانيد حق در خاندان عيسي و يا در خاندان عباس است، ترديد از من است. و همانا نداي زميني از

 ." شيطان است تا مردم را به اشتباه اندازد. (شك كننده ابو عبد اهللا نعيم است)

از ابن مسعود از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت كرده كه فرمود 60و در ص  : 

نداي آسماني در ماه رمضان شنيده شود به دنبال آن در شوال هياهوي شديدي رخ دهد و در چون  "
 ذي

 قعده قبيله ها جدا شوند و در ذي حجه خونريزي اتفاق افتد، آنگاه سه بار فرمود: اما محرم چه محرمي

رسول  خواهد شد، هيهات، هيهات، در اين ماه، مردم بر اثر آشوب ها كشته شوند، سؤال كرديم اي
 خدا
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صيحه آسماني چيست؟ فرمود: اين صيحه در نيمه ماه رمضان و شب جمعه اتفاق افتد. صدايي است 
 كه

شخص خوابيده را بيدار و ايستاده را بر زمين بنشاند و زنان نجيب و پوشيده را از پرده ها بيرون آورد... 
 در

عه را بجاي آورديد به خانه هاي شب جمعه. و در سالي كه زلزله ها فراوان شود، چون نماز صبح جم
 خود رويد

245ص:   

92نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

و در و پنجره ها را ببنديد و خود را بپوشانيد و گوشهايتان را بگيريد وقتي آن صيحه را شنيديد سر به 
 سجده

بگذاريد و بگوئيد: سبحان القدوس، سبحان القدوس، سبحان القدوس هر كس چنين كند نجات يابد و 
 هر

ين نكند هالك شودكس چن  ". 

 .روايات ديگري نيز در اين باره از منابع شيعه و سني به دست ما رسيده است

 اما آن نداي زميني مخالف، كه روايات از آن سخن ميگويند ممكن است واقعا

محمد صلي اهللا عليه و آله "صداي ابليس باشد. همچنانكه ابليس در جنگ احد فرياد برآورد: كه   

ممكن است فرياد ابليس بوسيله دستياران و حاميان او، يعني شياطين و "كشته شد   

 تبليغاتي جهان باشد، كه براي روياروئي با موج جهاني اسالم كه نداي آسماني
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 .ايجاد كرده، به مقابله برخيزند

 اما نبردي كه نداي آسماني، دعوت به توقف آن ميكند، بعيد نيست همان

ره آن سخن گفته شد و گفتيم كه ممكن است آنجنگ جهاني باشد كه قبال دربا  

 .جنگ جهاني به شكل جنگ هاي متعدد در نقاط مختلف عالم روي دهد

 .همچنانكه در روايات آمده در سال ظهور جنگها فراوان خواهد شد

 بايد توجه داشت كه بين رواياتي كه بيانگر زمان وقوع نداي آسماني است،

را در ماه رمضان و بعضي ديگر آن را در ماهتفاوتي وجود دارد، چون برخي آن   

 و يا در ماه محرم بعد از كشته شدن نفس (2)و دسته اي آن را در موسم حج  (1)رجب 

 از بعضي روايات استفاده ميشود كه نداي آسماني، نداهاي .(3)زكيه ذكر ميكنند 

 متعددي است حتي بخشي از روايات بر اين امر صراحت دارند. يكي از دانشمندان،

246ص:   

789/  52بحار:  .1 -1 . 

92نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

93نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 به هشت مورد از نداهاي وارد شده در منابع شيعه دست يافته است و در منابع

 سني ها نيز نزديك به همين رقم ديده ميشود، اما به نظر ميرسد كه تنها يك نداي

يشود و تصور نداهاي مختلف ناشي ازآسماني، آن هم در ماه رمضان شنيده م  
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 .اختالف روايات، در تعيين زمان آن است. واهللا العالم

* * 

 پس از اين دو نشانه، يعني، خروج سفياني در ماه رجب و نداي آسماني در ماه

 رمضان، تا ظهور حضرت در ماه محرم، نزديك شش ماه باقي است. منابع روائي

 سني ها شماري از اقدامات امام عليه السالم را در اين فاصله بيان كرده اند. از جمله، ارتباط

 آن حضرت با ياران خود در مدينه منوره و مكه مكرمه و ديدار وي با كساني كه از

 اطراف جهان با شوق و اضطراب جهت بيعت با او، در جستجوي حضرتند. از آن

ورهاي مختلف كه بدون قرار قبلي، امام را در مكهجمله هفت تن از دانشمندان كش  

 مالقات ميكنند در حالي كه هر كدام در شهر خود از سيصد و سيزده نفر از افراد

 متدين و مخلص بيعت گرفته اند، آنها از طرف پيروانشان، با آن بزرگوار بيعت

وريا 313مينمايند، و اميد دارند كه با پذيرش بيعتشان از طرف امام، جزو   

 .حضرت محسوب گردند كه پيامبر خدا از آن خبر داده است

 روايت هاي شيعه، اين شش ماه را مرحله ظهور غير علني بعد از غيبت كبري،

ظاهر "قلمداد ميكنند و آن را منطبق با اين كالم امير مؤمنان عليه السالم ميدانند كه فرمود:   

يعني  (1) " شدن او ابهام آميز است تا آنكه نام و يادش همه جا را فرا گيرد، و امرش آشكار گردد
 ظهور

 حضرت به تدريج آغاز ميگردد و سپس موضوع براي مردم آشكار ميگردد و
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هور تدريجي حضرت، بدان جهت باشد كه امر ظهور و پذيرش مردماحتمال دارد ظ  

247ص:   

3/  52بحار:  .1 -1 . 

 .به آزمايش گذاشته شود، و زمينه اي براي ظهور علني حضرت گردد

 در اين باره، عالوه بر خبر قبل، روايات ديگري نيز وجود دارد كه برخي از نظر

ح شمرده ميشوند و گوياتر از همه نامه حضرت مهدي عليه السالم به نمايندهسند، صحي  

 :خود، علي بن محمد سمري (رضوان اهللا عليه) است كه فرمود

 در آينده از پيروان من كساني ادعاي مشاهده مرا ميكنند، آگاه باشيد كه هر كس پيش از خروج "

را بسته و دروغگوست وال حول وال قوه إال باهللا سفياني و صيحه آسماني، ادعاي ديدن مرا بكند، افت
 العلي

 .(1) " العظيم

 ظاهرا منظور از ادعاي مشاهده امام عليه السالم قبل از وقوع اين دو حادثه، ادعاي

 نمايندگي صاحب االمر عليه السالم است نه صرف شرفيابي به حضور ايشان، بدون ادعاي

 نمايندگي و يا بدون سخن گفتن درباره آن. زيرا فراوان نقل شده كه عده اي از علماء

 و اولياء مورد اعتماد و شايسته به توفيق ديدار با امام عليه السالم دست يافته اند و شايد

 .همين موضوع دليل بكارگيري عبارت نفي مشاهده در كالم امام باشد نه نفي رؤيت

 اين نوشته امام عليه السالم ميفهماند كه غيبت كبري با خروج سفياني و صيحه آسماني
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از آن دوره اي شبيه به دوره غيبت صغري و مقدمه ظهور پايان ميپذيرد و بعد  

 خواهد بود. حضرت در اين مدت با ياران خود تماس ميگيرد و شماري از آنان به

 محضر امام عليه السالم شرفياب ميشوند و حضرت نمايندگاني را بعنوان رابط خود و

 .مؤمنين منصوب مينمايد

كه امام عليه السالم پس از خروج سفياني،از روايات بعدي اين گونه به دست ميĤيد   

 ظاهر ميشود سپس دوباره تا هنگام ظهور موعود خود در ماه محرم، پنهان ميگردد،

 :در روايت حذلم بن بشير از امام زين العابدين عليه السالم چنين آمده است

248ص:   

361/  51بحار:  .1 -1 . 

 (1) " وقتي سفياني خروج كند، حضرت مهدي عليه السالم نهان گردد و سپس دوباره ظاهر شود "

عد از خروج سفياني، در رجباين روايت، تفسيري ندارد جز آنكه امام عليه السالم ب  

 ظاهر، و آنگاه تا لحظه ظهور خويش در محرم نهان گردد، و روايت مشخص

 نميكند كه آيا اين ظهور پيش از نداي آسماني، در ماه رمضان است و يا بعد از آن؟

 :از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

قائم قيام نكند مگر پس از آنكه دوازده نفر، اتفاق بر يك سخن كنند و گويند او را ديده اند اما آنها  "
 را

 (2) " تكذيب كنند
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ميرسد كه آنان مرداني راستگو باشند، چون امام عليه السالم اتفاق نظر آنها را ازبه نظر   

 ديدار حضرت مهدي عليه السالم بيان ميكند و از تكذيب مردم نسبت به آنها تعجب ميكند

 و ظاهرا مالقات آنها با حضرت، در همان دوره اي صورت ميگيرد كه امام عليه السالم

ن آشكار دارد تا تدريجا مسأله ظهور، علني گردد وظهوري نامحسوس و نه چندا  

 .سرانجام نام و يادش باال گرفته و ظهور موعود عملي شود

 بنابراين، حضرت در اين دوره حساس نقش تقريبا كامل رهبري خود را ايفا

 نموده و با رهنمودهاي خويش حكومت هاي زمينه ساز يمني و ايراني را رهبري

 مينمايد و در تمام سرزمين هاي اسالمي، با ياران خود كه اولياء خدايند، ارتباط

 .برقرار ميكند

 و اينك براي آنكه بتوان اقدامات امام عليه السالم در دوره ظهور كوتاه را به تصوير كشيد،

 نگاهي گذرا بر اعمال حضرت در دوره غيبت، مياندازيم. پاره اي از روايات

مام عليه السالم در اين دوره در مدينه منوره مسكن ميگزيند و با سي نفر درآورده اند كه ا  

249ص:   

213/  52بحار:  .1 -1 . 

244/  52بحار:  .2 -2 . 

 :ارتباط است. از امام صادق عليه السالم چنين روايت شده است
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تي، بهترين منزلگاه وي مدينه است و با وجود صاحب اين امر را غيبتي است و در آن غيبت، عزل "
 سي

 (1) ." نفر اضطراب و وحشتي نخواهد بود

كه آن حضرت در كنار خضر عليه السالمهمچنين بخش ديگري از روايات، داللت دارند   

 :بسر ميبرد، در اين زمينه امام رضا عليه السالم ميفرمايد

خضر عليه السالم از آب حيات نوشيد و از اين رو زنده است و نميميرد تا در صور اسرافيل دميده  "
 شود، البته

او نزد ما ميĤيد و به ما سالم ميدهد، ما صداي او را ميشنويم ولي شخص او را نميبينيم هر جا كه نام 
 او

 برده شود بايد بر او درود فرستاد، او در موسم حج حاضر و تمام مناسك آن را بجا ميĤورد. در عرفات

بوسيله او به انس و الفت، و وقوف ميكند و دعاي مؤمنان را آمين ميگويد و خداوند نگراني قائم ما را 
 تنهائي

 (2) " .وي را در كنار او به پيوستگي بدل ميسازد

رسد كه آن سي تن ياران مهدي عليه السالماز روايت قبلي و ساير روايات چنين به نظر مي  

 پيوسته عوض ميشوند يعني هرگاه يكي از ايشان از دنيا برود، فرد ديگري جانشين

 وي ميگردد، و شايد منظور از ابدال (شايستگان) كه در دعاي نيمه ماه رجب از

بر صلي اهللا عليه و آله وامام صادق عليه السالم وارد شده، همانها باشند، آنجا كه بعد از درود بر پيام  

 :خاندانش ميفرمايد
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 خداوندا بر مؤمنان شايسته (ابدال) و بزرگان و روزه داران و عبادت كنندگان و مخلصان و زاهدان و "

 (3) " تالشگران و مجاهدان راهت درود فرست

 به احتمال قوي اين سي تن و يا بيشتر، كه از اولياء خدايند، در اقداماتي كه

250ص:   

157/  52بحار:  .1 -1 . 

152/  52بحار:  .2 -2 . 

50/  3مفتاح الجنات:  .3 -3 . 

 حضرت در غيبت خود انجام ميدهد، نقش دارند، روايات متعدد، نشانگر آن

 است كه امام عليه السالم در زمان غيبت فعاليتهاي گسترده اي دارد، او وارد خانه ها و كاخ ها

 ميشود. در كوچه و بازار قدم ميزند و هر سال در مراسم حج حاضر ميگردد. راز

 غيبت آن حضرت، كشف نميشود مگر پس از ظهور، همانگونه كه راز اقدامات

 خضر عليه السالم در زمان همسفر شدن موسي با او كشف نشد مگر بعد از آنكه خودش

 .موسي عليه السالم را از آن آگاه ساخت

 :عبد اهللا به فضل ميگويد: از امام صادق عليه السالم شنيدم كه ميفرمود

 براي صاحب اين امر، غيبتي است كه اهل باطل در آن به ترديد افتند، پرسيدم: فدايت گردم چرا؟ "

فرمود: بخاطر چيزي كه ما مجاز به كشف آن براي شما نيستيم، پرسيدم: راز غيبت امام عليه السالم 
 چيست؟
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د: در غيبت امام حكمتي ست همچون حكمت غيبت حجت هاي گذشته الهي، و اين راز و فرمو
 حكمت آشكار

نشود مگر پس از ظهور حضرت، چنان كه راز اقدامات خضر عليه السالم يعني شكستن كشتي، كشتن 
 نوجوان و

ي پسر ساختن ديوار، براي موسي عليه السالم روشن نشد مگر زمان جدا شدن آن دو از يكديگر. ا
 فضل اين

ماجرا يكي از دستورات الهي و سري از اسرار خدا و غيبي از غيب هاي اوست... پس اگر خداوند را 
 حكيم

 (1) " دانستيم، بايد تمام افعال او را حكيمانه بدانيم گرچه راز آن بر ما روشن نباشد

 :از محمد بن عثمان عمري رضوان اهللا عليه منقول است كه گفت

 سوگند به خدا، صاحب اين امر هر سال در موسم حج حضور مييابد و مردم را ميبيند و آنها را "

 (2) " ميشناسد. مردم او را ميبينند، اما نميشناسند

 :و از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

درباره براي مردم چه جاي انكار است كه خداوند متعال در مورد حجت خود، همان كاري كند كه "  

251ص:   

91/  52بحار:  .1 -1 . 

337/  1كافي:  .2 -2 . 
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يوسف عليه السالم انجام داد؟! يعني در بازارهايشان راه برود، روي فرش هايشان قدم بگذارد و در عين 
 حال او را

نشناسند تا آنكه خداوند اجازه دهد كه خود را معرفي نمايد آن چنان كه به يوسف عليه السالم اجازه 
 داد، آن زمان كه

يوسف به برادرانش گفت: آيا ميدانيد چه بر سر يوسف و برادرش آورديد در حالي كه شما ناآگاه 
 بوديد،

 (1) " .برادران گفتند: تو حتما يوسف هستي؟! گفت: آري من يوسفم و اين هم برادر من است

ام عليه السالم در زمان غيبت، همچونبر اساس اين روايات، حالت ناشناخته ماندن ام  

 حالت حضرت يوسف عليه السالم و نوع رفتار او در اين مدت همانند رفتار حضرت

 .خضر عليه السالم است كه قرآن، بخشي از شگفتيهاي آن را براي ما روشن ساخته است

 حتي از اين روايات چنين استفاده ميشود كه آن دو بزرگوار (حضرت خضر و

ي (عليهما السالم)) با هم زندگي و با يكديگر همكاري دارندحضرت مهد . 

 و چه بسا بسياري از اقدامات آن حضرت، بدست ياران شايسته او و شاگردانش

 انجام پذيرد. كساني كه از قدرت طي األرض برخوردارند و زمين و مسافت هاي آن

وزشهاي حضرتبرايشان كوتاه ميشود و خداوند آنان را به خاطر ايمانشان با آم  

 مهدي عليه السالم رهنمون ميسازد، آري روايات و داستانهاي معتبر فراواني از قبيل راه

 رفتن روي آب و طي االرض و امثال آن، حتي درباره كساني كه از اولياء و بندگان

 شايسته خداوند بوده و مقامي كمتر از ياران خاص آن حضرت را دارا بوده اند، نقل
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 .شده است

سبحان همواره كارها و حوادث بزرگ و كوچك اين جهان را با اسباب آنخداي   

 به جريان مياندازد اما او حاكم بر اين اسباب است و بدست هر يك از فرشتگان يا

 بندگانش كه اراده فرمايد، ميتواند هرگونه تصرفي در اين امور بنمايد. بسياري از

بتوانيم حقيقت آن را ببينيم متوجه پديده ها كه در نظر ما طبيعي جلوه ميكند، اگر  

252ص:   

142/  51بحار:  .1 -1 . 

 خواهيم شد كه دست غيب الهي در آن نقش دارد. مثال در ماجراي سوراخ كردن

 كشتي توسط حضرت خضر، وقتي مأمورين فرمانرواي ستمگر، به قصد مصادره،

را معيوب ديدند، به حال خود رها ساختند اما جلوي كشتي را گرفتند، چون آن  

 متوجه نشدند كه در آن ماجرا دست غيبي دخالت داشته است، همچنين در

 ماجراي ديگري كه خضر عليه السالم اقدام به كشتن فرزند آن پدر و مادري كرد كه عمر خود

 را با ايمان به خدا سپري كرده و به تكاليف الهي خويش عمل نمودند، اما

 نميدانستند كه اگر پسرشان زنده بماند، آن دو را به كفر و طغيان ميكشاند و يا

 ماجراي بازسازي ديوار خانه دو كودك يتيم توسط حضرت خضر، ديواري كه زير

 آن گنجي نهان بود و زماني كه آن دو كودك بزرگ شدند، گنج خود را از زير ديوار
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 .استخراج كردند

كوتاه همراهي موسي عليه السالم، از خضر عليه السالم سر زده ووقتي اين سه حادثه در مدت   

 خداوند در كتاب خود آن را براي ما روشن ساخته، ما بايد بسياري از اعمال و رفتار

 مشابه را در روزگار پر بار و عمر طوالني خضر در ذهن خود ترسيم نمائيم. از پيامبر

 :خدا صلي اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمود

خداوند برادرم موسي عليه السالم را رحمت كند كه در برخورد با خضر عجله كرد. زيرا اگر صبر  "
 پيشه ميكرد

 (1) " .شگفتيهايي را از او مشاهده مينمود كه هرگز نديده بود

 بنابراين ما ميتوانيم كارهاي حضرت مهدي عليه السالم را در دوره غيبت تصور كنيم در

 حالي كه امام مهدي عليه السالم بنا به نقل همه مسلمانان مقامش از حضرت خضر عليه السالم برتر و

كه ساالر اهل بهشت باالتر است، زيرا بر حسب روايت، او يكي از هفت نفري است  

 و از برگزيدگان اولين و آخرين بشمار ميرود، از پيامبر عظيم الشأن نقل شده است

253ص:   

301/  13بحار:  .1 -1 . 

 :كه فرمود

 ما هفت تن از فرزندان عبد المطلب، سروران اهل بهشتيم: من، حمزه، علي، جعفر، حسن، حسين "

 (1) " و مهدي
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 حال، خدا آگاه است كه حضرت مهدي عليه السالم و وزير او خضر و ياران شايسته وي و

 شاگردان آنها كه اولياء خدايند در سراسر جهان و در حوادث بزرگ و كوچك آن،

 چه نقشي ايفا ميكنند. و طبيعي است كه راز غيبت، و رمز كارهاي آنان تا هنگام

 ظهور آشكار نشود. و عملكرد آنان در حوادث روزگار ما و روزگاران گذشته در پس

يك از ما در زندگي خود مرهون توجه وپرده غيب باقي بماند، حتي امكان دارد هر   

 يا اقدامات آنان باشيم چه رسد به نقش آن بزرگواران در حركت تاريخ و حوادث

 .بزرگ عالم

 بايد توجه داشت كه اين عقيده به غيب الهي و عمل امام مهدي عليه السالم و خضر عليه السالم و

 مؤمنان برجسته و شايسته، با عقايد و نظريات اهل تصوف در مورد قطب و افراد

 پرهيزكار، تفاوت دارد. گرچه در برخي جهات به آن شباهت داشته باشد، هر چند

 بعضي از صوفيه سعي ميكنند اين گونه صفات را بر حضرت مهدي عليه السالم و يارانش

صباح و همچنين در سفينه البحار مادهمنطبق نمايند، در گفته كفعمي در حاشيه م  

 :(قطب) آمده است كه

 گفته اند: زمين از قطب و چهار نفر اوتاد (بزرگان) و چهل مرد شايسته و هفتاد "

 فرد نجيب و سيصد و شصت فرد صالح، خالي نميماند و قطب، همان مهدي عليه السالم

همچون خيمه و مهدي به است و اوتاد (بزرگان) از چهار نفر كمتر نيست، زيرا دنيا  

 منزله ستون است و آن چهار تن مثل طناب هاي آن خيمه اند و گاهي اوتاد بيش از
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254ص:   

158و صواعق المحرقه ص  65/  51بحار:  .1 -1 . 

 چهار نفر و مردان شايسته بيش از چهل و افراد نجيب فزون از هفتاد و صالحان،

سيصد و شصت تن ميباشند و ظاهرا خضر و الياس نيز از اوتاد و پيوستهبيش از   

 .مالزم حريم قطب ميباشند

 اما صفات اوتاد (بزرگان) آن است كه يك لحظه از خدا غفلت نميورزند و از

 مال دنيا مگر به اندازه الزم و ضروري جمع نميكنند و لغزشهاي بشري از آنها سر

يست اما در قطب شرط استنميزند، عصمت در آنها شرط ن . 

 اما ابدال (شايستگان) مرتبه ايشان پائين تر از اوتاد (بزرگان) است و گاهي از

 آنها غفلت سر ميزند و با ذكر و ياد خدا آن را جبران ميكنند و عمدا از آنها گناهي

 .صادر نميشود

 اما صالحان، مردان با تقوا و موصوف به عدالت اند، از آنان گناه سر ميزند ولي

 :با استغفار و پشيماني آن را تالفي ميكنند، خداوند ميفرمايد

كساني كه تقوا پيشه كرده اند هرگاه از شيطان، وسوسه و خيالي به آنها برسد، همان لحظه خدا را  "
 به

ا كنندياد آورند و بينائي و بصيرت پيد  ". 

 آنگاه كفعمي ميگويد هرگاه يكي از آنها، مرتبه اي از مراتب ياد شده را از دست
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 بدهد، فرد ديگري از مرتبه پائين تر جانشين وي گردد و اگر فردي از صالحان كم

 ." شود، شخصي از ساير مردم جايگزين او گردد

 آنچه كفعمي درباره عمر طوالني إلياس پيامبر عليه السالم بيان كرده، مطابق نظر عده اي

 از مفسران است كه در تفسير آياتي راجع به الياس اظهار كرده اند و بر اساس تعدادي

 از روايات كه از اهل بيت عليهم السالم رسيده، آن حضرت زنده است و خداوند عمر او را

نموده و آن دو بزرگوار هر سال در سرزمين عرفات و برخي همچون خضر طوالني  

 .اماكن ديگر حضور مييابند

* * 

255ص:   

 به هر حال، آنچه از روايات برميĤيد اين است كه دوره شش ماهه، يعني فاصله

 زماني خروج سفياني و نداي آسماني تا ظهور حضرت در محرم، سرشار از تالش و

اران اوست و كرامات و معجزاتي از ياران و پيوستگان به حضرتفعاليت امام عليه السالم و ي  

 ديده ميشود و اين رويداد جهاني ذهن مردم و دولتها را بطور يكسان به خود

 مشغول ميكند. ملتهاي مسلمان در همه جا از مهدي عليه السالم و كرامات او و نزديك

مومي زمينهشدن زمان ظهورش سخن ميگويند. از سوي ديگر، اين اشتياق ع  

 مناسبي براي دروغگويان و شيادان مدعي مهدويت فراهم ميكند تا در جهت

 گمراه ساختن مردم تالش كنند. در روايات آمده است كه دوازده پرچم، قبل از ظهور
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 حضرت برافراشته شود كه ادعاي مهدويت كنند و دوازده تن از خاندان ابو طالب

ي خود دعوت كنند كه تمام آنها درفش هايدرفشي را برافرازند و مردم را به سو  

 گمراهي و تالشهاي دنيوي است كه براي بهره گيري از موج گرايش جهاني به ظهور

 .آن حضرت صورت ميگيرد

 :مفضل بن عمرو جعفي از امام صادق عليه السالم نقل كرده است كه فرمود

الياني از ديدگانتان پنهان خواهد از بردن نام آن حضرت بر حذر باشيد، به خدا سوگند امام شما س "
 شد،

آنقدر كه امتحان شويد تا گفته شود آن حضرت مرده و يا هالك گرديده و يا معلوم نيست كجا رفته 
 است،

ديدگان مؤمنان در فراق او اشكبار شود و جماعتي از شما همچون كشتي طوفان زده درباره او به 
 ترديد و

مگر آنكه خداوند از او عهد و پيمان گرفته و ايمان را در دل او اختالف دچار شويد و كسي نجات نيابد  

جايگزين كرده و با روح خود او را تأييد نموده باشد، آري دوازده درفش ترديد برانگيز به اهتزاز درآيد 
 كه

هيچيك از ديگري باز شناخته نشود. مفضل گويد: من در اين لحظه گريستم، امام فرمود: چرا گريه 
 ميكني؟

ض كردم چگونه گريه نكنم در حالي كه ميگوئيد دوازده پرچم برافراشته شود كه هيچكدام از عر
 ديگري
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شناخته نشود. پس تكليف ما در آن زمان چيست؟ آنگاه امام عليه السالم به خورشيد كه داخل ايوان 
 ميتابيد

نگريست و فرمود: اي مفضل اين خورشيد را ميبيني؟ گفتم آري فرمود: سوگند به خدا موضوع واليت 
 ما از

256ص:   

 (1) " اين خورشيد واضح تر است

 يعني از اينكه قضيه حضرت با مدعيان دروغين مهدويت اشتباه شود، نگران

 نباشيد زيرا ماجراي آن حضرت با توجه به نشانه ها و عالماتي كه پيش و بعد از او

 پديدار ميشود، از خورشيد واضح تر است، بعالوه شخصيت او هرگز قابل مقايسه

 .با مدعيان دروغين مهدويت نميتواند باشد

 از سوي ديگر دو حكومت زمينه ساز ظهور حضرت، يعني حكومت يمن و

 ايران در حوادث جهان و آگاهي افكار ملتها، آثار سياسي مهمي برجاي گذاشته و

 .نياز شديدي به رهنمودها و هدايتهاي آن حضرت احساس خواهد شد

 از روايات و از سير طبيعي حوادث چنين برميĤيد كه دشمنان حضرت يعني

اني و سردمداران كفر واكنش شديدي در برابر موج افكار عمومي طرفدارسفي  

 حضرت نشان ميدهند و تمام توان خود را در سامان دادن به عراق و حجاز متمركز

 ميكنند كه نقطه ضعف منطقه بشمار ميĤيند. چرا كه سران كفر در عراق از نفوذ
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وند و در حجاز از خألزمينه سازان ايراني و ضعف حكومت مركزي آن نگران ميش  

 سياسي و درگيري قبايل بر سر حكومت و نفوذ زمينه سازان يمني هراسان ميگردند

 و مهمتر از آن چشم مسلمانان به منطقه حجاز دوخته ميشود چرا كه آنان ظهور

 حضرت را از آن سرزمين انتظار ميكشند و ميدانند كه امام عليه السالم در شهر مدينه

ز شهر مكه قيام و نهضت جهاني خويش را آغاز خواهد كردسكونت داشته و ا . 

 از اين رو فعاليت سياسي و نظامي دشمنان عليه حضرت در دو حرم مكه و

 مدينه متمركز خواهد شد و سفياني با حمله نظامي خود به شهر مدينه، به

 دستگيري و بازداشت گسترده بني هاشم ميپردازد، به اين اميد كه حضرت در ميان

257 ص:  

281/  52بحار:  .1 -1 . 

 !آنها خواهد بود

 و از طرفي، هماهنگ با نبرد سفياني در عراق و حجاز، تحرك نظامي ديگري از

 سوي غربي ها و شرقي ها در منطقه خليج و درياي مديترانه بخاطر اهميت

 استراتژيك منطقه رخ ميدهد و چه بسا فرود آمدن نيروهاي روم در رمله و قواي

 ترك در جزيره، كه در روايات متعدد از آن ياد شده، در آن دوره و يا نزديك بدان

 .باشد. واهللا العالم
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 بحران حكومت در حجاز

 روايات شيعه و سني بر اين نكته اتفاق دارند كه طليعه ظهور حضرت در حجاز،

 .پيدايش خأل سياسي و كشمكش بين قبائل بر سر فرمانروائي است

 اين حوادث در پي مرگ پادشاه و يا خليفه اي رخ ميدهد كه با مردنش گشايشي

را و اعالن خبر مرگ او "عبد اهللا  "در امور بوجود ميĤيد. برخي روايات، نام او را   

در حجاز رخ ميدهد كه تاروز عرفه تعيين كرده اند. پس از مرگ او حوادثي پياپي   

 خروج سفياني و نداي آسماني و درخواست اعزام نيرو از سوريه به حجاز و

 سرانجام ظهور حضرت مهدي عليه السالم ادامه مييابد. در اين زمينه امام صادق عليه السالم

 :ميفرمايد

سپس "ميكنم هر كس مرگ عبد اهللا را براي من تضمين كند، من ظهور قائم را براي او تضمين  "  

وقتي عبد اهللا بميرد، مردم براي حكومت با كسي توافق نكنند و اين اختالف و درگيري به "فرمود:   

خواست خدا تا ظهور صاحب االمر ادامه يابد. حكومت هاي چند ساله پايان يافته و تبديل به حكومت 
 چند

 (1) " .ماهه و چند روزه شود. سؤال كردم: آيا اين ماجرا به طول ميانجامد؟ فرمود: هرگز

258ص:   

210/  52بحار:  .1 -1 . 

 :همچنين فرمود
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 زماني كه مردم در سرزمين عرفاتند، سواري بر شتري راهوار وارد شده و مرگ خليفه را خبر دهد. با "

 (1) " .مرگ او فرج آل محمد صلي اهللا عليه و آله و گشايش كار تمام مردم فرا رسد

 شتر راه وار كنايه از سرعت پيام رساني و بشارت به حجاج است و ظاهرا در

 روايت شيوه پيام رساني مورد توجه بوده است. در روايتي ديگر آمده است كه آنها

رسانندمرد شتر سواري را كه در عرفات بين حاجيان خبر را منتشر ميكند به قتل مي . 

 شايد خليفه اي كه خبر مرگ و يا كشته شدنش در روز عرفه اعالن ميشود،

از بين رفتن حكومت هاي "همان عبد اهللا ياد شده در روايت گذشته باشد. و معني جمله   

اين است كه هرگاه بعد از او "چند ساله و بوجود آمدن حكومت هاي چند ماهه و چند روزه   

 فرمانروايي بر سر كار آورند، حكومت او يكسال كامل دوام نيابد و پس از چند ماه يا

 چند روز، فرد ديگري به حكومت رسد، تا اينكه ماجرا به ظهور حضرت مهدي عليه السالم

 منتهي شود. برخي از روايات، علت كشته شدن خليفه را ماجرائي اخالقي و قاتل

رده و ميگويد كه وي به خارج از حجاز ميگريزدوي را يكي از گماشتگان معرفي ك  

 و تعدادي از نيروهاي حكومت به جستجوي او ميپردازند، اما قبل از بازگشت آنها،

 .كشمكش بر سر سلطنت آغاز ميشود

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

او را سر ميبرد. مرگ او راعلت مرگ، آن است كه او به يكي از خواجگان خود تعدي ميكند، خواجه  "  
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چهل روز مخفي ميدارند. سواران به جستجوي خواجه ميروند، اما قبل از بازگشت اولين كسي كه 
 بدنبال او

 (2) " .رفته، حكومت آنها نابود ميگردد

259ص:   

240/  52بحار:  .1 -1 . 

655كمال الدين صدوق ص  .2 -2 . 

 رواياتي كه درگيري بر سر حكومت در حجاز بعد از كشته شدن اين فرمانروا را

ك نمونه هايي از آن را يادآور ميشويم. بزنطي ازتوصيف ميكنند، فراوانند. اين  

 :حضرت رضا عليه السالم روايت ميكند كه فرمود

 از جمله نشانه هاي فرج، حادثه اي است كه بين دو حرم مكه و مدينه رخ دهد، پرسيدم: آن حادثه "

ئيس قبيله را چيست؟ فرمود: تعصب قبله اي بين دو حرم بوجود آيد و فالني از خاندان فالن پانزده ر
 به قتل

 (1) " رساند

 يعني يكي از فرمانروايان و يا زمامداران حجاز، پانزده شخصيت از نسل فرمانروا

في را به قتل ميرساند. از ابو بصير نقل شده كه گفتو يا پيشواي معرو : 

خدمت امام صادق عليه السالم عرض كردم: ابو جعفر عليه السالم (امام باقر عليه السالم) ميفرمود:  "
 قائم آل محمد دو
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غيبت دارد كه يكي طوالني تر از ديگري است. فرمود: آري اين امر تحقق نيابد مگر آنگاه كه در 
 خاندان

ن اختالف بوجود آيد و حلقه تنگ شود و سفياني ظهور كند و بال سخت گردد و مرگ و كشتار فال
 مردم را

 (2) " فراگيرد و آنان به حرم خدا و پيامبرش پناهنده شوند

 .اين روايت بيانگر آن است كه اصل درگيري بين خود قبيله حاكم بوجود ميĤيد

 :از امير مؤمنان عليه السالم نقل شده كه فرمود

 براي قيام قائم نشانه ها و عالماتي است، نخست محاصره كوفه بوسيله كمين و خندق و به اهتزاز ..."

 (3) " .درآمدن درفش ها پيرامون مسجد بزرگتر. در اين پيكار قاتل و مقتول هر دو در آتش دوزخ اند

لحرام است نه مسجد كوفه. و درفش هايظاهرا مراد از مسجد بزرگتر، مسجد ا  

 مخالف در مكه و حجاز با يكديگر درگير ميشوند و پرچم حقي ميان آنها وجود

 .ندارد

260ص:   

210/  52بحار:  .1 -1 . 

157/  52بحار:  .2 -2 . 

273/  52بحار:  .3 -3 . 

ر نسخه خطي خود بيش از بيست روايت را درباره بحران سياسيابن حماد د  

 حجاز و كشمكش قبيله اي بر سر حكومت، در سال ظهور حضرت مهدي عليه السالم نقل
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 :ميكند، از جمله به نقل از سعيد بن مسيب ميگويد

به پا  زماني بر مسلمانان فرا رسد كه در ماه رمضان صدايي شنيده شود و در ماه شوال مهلكه اي "
 شود و

در ذي قعده قبيله ها عليه يكديگر تجهيز گردند و در ماه ذي حجه اموال حجاج به يغما و غارت رود و 
 ماه

 (1) " !محرم چه محرمي

 :ابن مسعود از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت كرده كه آن حضرت فرمود

زماني كه صيحه اي در ماه رمضان شنيده شود، در ماه شوال شعله هاي آتش به هوا برخيزد و در  "
 ذي

بارقعده مردم دسته دسته شده و هر كس سراغ قبيله خود رود و در ذي حجه خونريزي شود. و سه   

 (2) " فرمود: و اما محرم چه محرمي

 :و از عبد اهللا بن عمر نقل شده كه گفت

روانه عرفات گردند و آنگاه كه در مني منزل كردند، مردم با يكديگر به حج روند و بدون پيشوا "  

 .همچون افرادي كه به هاري دچار شده اند به جان هم افتند تا آنكه عقبه را سيل خون فرا گيرد
" (3) 

 يعني آنها حالتي شبيه به بيماري هاري پيدا ميكنند و يكباره پس از مناسك

 حج، دشمني ميان آنها بروز ميكند و به كشتار يكديگر ميپردازند بگونه اي كه خون

 !آنها در كنار جمره عقبه جاري ميگردد
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 روايات ابن حماد بعد از صيحه و نداي آسماني، به بيان كشمكش سياسي در

 حجاز ميپردازند. اما روايات ديگري وجود دارد كه به دو موضوع مهم در اين

 بحران سياسي اشاره ميكنند: يكي، رويدادي كه پيش از خروج سفياني رخ

261ص:   

59حماد ص  نسخه خطي ابن .1 -1 . 

60نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

60نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 ميدهد كه قبال بيان كرديم و ديگري بحران روابط ميان شرق و غرب، يعني جنگ

 :جهاني موعود. از ابن ابي يعفور نقل شده كه گفت: امام صادق عليه السالم به من فرمود

فالني، خروج سفياني و قتل نفس... تا آنكه فرمود: تكميل با انگشتان دستت بشمار: هالك شدن "  

 (1) " فرج و گشايش كار، هنگام به هالكت رسيدن فالني است

در ترتيب زمان اين پيشامدها آنگونه كه در روايت آمده جاي البته ممكن است  

 سؤال باشد. اما تعدادي از روايات كه برخي از آنها گذشت، نشانگر آن است كه

 هالكت فالني و كشمكش پس از او قبل از خروج سفياني رخ ميدهد، امام باقر عليه السالم

 :فرمود

ون نه، يك، سه، پنج. و فرمود: آنگاه بني عباس (بنيقائم در سالي از سالهاي فرد قيام كند، همچ "  
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فالن) به حكومت رسند و پيوسته در اوج قدرت و در عيش و نوش بسر برند تا آنكه بين آنها اختالف 
 افتد (و

 چون درگيري بوجود آمد) حكومتشان منقرض شود و شرق و غرب حتي اهل قبله با يكديگر به نزاع

تار رنج و عذاب گردند و پيوسته در آن حال اند، تا از آسمان منادي برخيزند و مردم از وحشت گرف
 حق ندا

 (2) " برآورد. چون نداي آسماني آمد، پس كوچ كنيد كوچ

ه قابل توجه در اين روايت، وجود رابطه بين اختالف خاندان فالن و انقراضنكت  

 حكومت آنها و درگيري ميان شرق و غرب و گسترش آن بر اهل قبله يعني مسلمانان

 است. و گويا اين كشمكش جهاني در ارتباط و يا حتي معلول بحران سياسي حجاز

 است و منظور از بني عباس كه اندكي قبل از ظهور حضرت بين آنان اختالف بوجود

 ميĤيد، آل فالن است كه به گفته روايات، آخرين خاندان حاكم بر حجاز قبل از

 .حضرت مهدي عليه السالم است

* * 

262ص:   

234/  52بحار:  .1 -1 . 

235/  52بحار:  .2 -2 . 

 از مجموع اين روايات معلوم ميشود كه حوادث پي در پي حجاز كه مقدمه

 ظهور است، با آتش زرد سرخ فامي در حجاز و يا شرق آن، آغاز و چند روز ادامه
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شته ميشود و بر جانشيني اومي يابد، آنگاه آخرين فرمانرواي خاندان فالن ك  

 اختالف گردد و اين اختالف به نيروهاي سياسي حجاز كه بيشتر آنها قبائل آن

 سامانند، سرايت ميكند... بحران سياسي حجاز در نزاع بين شرق و غرب تأثير

 ميگذارد... سپس خروج سفياني و نداي آسماني و آنگاه ورود لشكر سفياني از

وادث مدينه و پس از آن حوادث مكه و ظهور مقدسسوريه به داخل حجاز و ح  

 پديدار ميگردد. در منابع سني ها تعدادي روايت آمده كه آتش حجاز را از

 :نشانه هاي قيامت ياد ميكند از آن جمله در كتاب صحيح مسلم ميخوانيم

در بصراقيامت برپا نميشود مگر آنكه آتشي در حجاز برافروخته شود كه روشنائيش گردن شتر را  "  

 (1) " روشن كند

 يعني نور آن به شهر بصرا در سوريه ميرسد. تعدادي از همين روايات در كتاب

آتش مذكور از كوه وراق يا حبس "آمده و ميگويد:  442 - 443ص  4مستدرك حاكم ج   

. حبس سيل محلي است نزديك مدينه منوره و ممكن است"سيل و يا وادي حسيل برآيد   

آن "اشتباها از آن به وادي حسيل ياد شده باشد و برخي ديگر از روايات ميگويند:   

 ." آتش از منطقه عدن در حضرموت پديد آيد و مردم را به سوي محشر و يا مغرب كشاند

 همانگونه كه مالحظه ميكنيد روايت موجود در صحيح مسلم به صراحت

 نميگويد كه اين آتش از نشانه هاي قيامت است بلكه فقط وقوع آن را در آينده حتمي

هاي رستاخيز و قيامت است، آتش ميداند... به اعتقاد من، آن آتشي كه از نشانه  
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 .عدن يا حضرموت است كه در منابع شيعه و سني به آن اشاره شده است

263ص:   

180/  8صحيح مسلم:  .1 -1 . 

 اما آتش حجاز، كه طبق روايت، در مدينه منوره پديد ميĤيد ممكن است تنها

 خبري از غيب از قول پيامبر صلي اهللا عليه و آله بوده و وقوع آن نشانگر ماجراي خاصي نبوده. و

 قبال اتفاق افتاده باشد چه اينكه مورخان وجود آتشفشاني را ثبت كرده اند كه در قرن

 .اول نزديك مدينه به مدت چند روز ادامه داشته است

ايات، بنام آتش مشرق آمده و دراما آتشي كه از نشانه هاي ظهور است، در رو  

 برخي روايات از آن به عنوان آتشي در شرق حجاز ياد شده است. در نسخه خطي

 :ابن حماد از ابن معدان نقل شده است كه گفت

 وقتي ستوني از آتش از سوي مشرق و در ماه رمضان در آسمان مشاهده نموديد تا ميتوانيد مواد "

 (1) " غذائي و خوراكي تهيه كنيد كه آن سال، سال قحطي خواهد بود

 :و از امام صادق عليه السالم منقول است كه فرمود

ه كرديد كه چند شب زبانه ميكشد، در آن هنگام گشايشوقتي آتش بزرگي از سوي مشرق مشاهد "  

 (2) " .كار مردم فرا رسد و اين آتش اندكي قبل از ظهور قائم است

 :و از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود
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 وقتي از جانب مشرق آتش بزرگ سرخ فامي مشاهده كرديد كه سه يا هفت روز باال ميĤيد، در آن "

 .هنگام به خواست خدا منتظر فرج آل محمد صلي اهللا عليه و آله باشيد كه خداوند عزيز و حكيم است
" (3) 

 احتمال دارد اين آتش، آتشفشاني طبيعي و يا انفجار بزرگ مواد نفتي باشد،

 همچنانكه احتمال دارد نشانه اي الهي از عالمت هاي ظهور حضرت مهدي عليه السالم

ز امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمودباشد. ا : 

264ص:   

61نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

240/  52بحار:  .2 -2 . 

230/  52بحار:  .3 -3 . 

 پيش از قيام قائم، مردم بوسيله آتشي كه براي آنان در آسمان پديد آيد و سرخي آن آسمان را "

 (1) " بپوشاند، از گناهانشان باز داشته شوند

 اين آتش پيش از بحران سياسي حجاز و يا در اثناء آن شعله ور خواهد شد. واهللا

 العالم

عليه السالم با بيم و اميد از مدينهخروج امام   

 طبق روايات، لشكر سفياني بر مدينه منوره تسلط كامل مييابد و سه روز تمام،

 .اين شهر را در اختيار سپاهيان خود قرار ميدهد تا هر چه ميخواهند انجام دهند

 آنان افراد بني هاشم را دستگير و شماري از آنان را به قتل ميرساند. هدف از اين
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 :عمليات دستيابي به وجود مبارك امام است. ابن حماد روايت كرده كه

سفياني به سوي مدينه حركت كرده و قريش را از دم شمشير بگذراند و چهار صد تن از مردان آنها  "
 و

از انصار را بكشد و شكم زن ها را دريده و كودكان را به قتل رساند و خواهر و برادري بنام محمد و 
زفاطمه را ا  

 (2) " !قريش كشته و بر دروازه مسجد مدينه آويزد

 :و در همين صفحه از ابو رومان نقل ميكند كه ميگويد

سوي مدينه اعزام كند تا هر يك از خاندان پيامبر صلي اهللا عليه و آله را كه  سفياني لشكري به "
 بيابند، دستگير نمايند

در اين گير و دار مردان و زناني از بني هاشم كشته شوند. و مهدي و مبيض (منصور) از مدينه به  .
 سوي مكه

به حرم امن خدا رسيده اند گريزند و سفياني گروهي را به تعقيب آنها فرستد غافل از آن كه آنان  " 

مردم مدينه به سبب خشم و هجوم سفياني و جنايات وي "و در روايتي ديگر آمده است كه   

 .(3) " شهر را ترك كنند

 :امام باقر عليه السالم در روايت جابر بن يزيد جعفي ميفرمايد

265ص:   

221/  52بحار:  .1 -1 . 

88نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 
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442ص  4مستدرك حاكم ج  .3 -3 . 

سانند و مهدي و منصور از آنجاسفياني گروهي را به مدينه فرستد. آنها مردي را در آنجا به قتل ر "  

بگريزند و كوچك و بزرگ خاندان پيامبر صلي اهللا عليه و آله دستگير شوند و كسي از آنان نماند مگر 
 .آنكه زنداني گردد

 (1) " لشكر سفياني به تعقيب آن دو مرد اعزام شوند

 مردي كه بدست لشكر سفياني كشته ميشود، غير از آن جواني است كه طبق

 :روايات، در مدينه به قتل ميرسد، در اين زمينه امام صادق عليه السالم ميفرمايد

 اي زراره، ناگزير، در مدينه جواني كشته شود، پرسيدم: فدايت شوم، مگر لشكر سفياني او را به "

 قتل نميرساند؟ فرمود: نه، لشكر خاندان فالني وي را ميكشند، نيروهاي ياد شده در حالي كه مردم

نميدانند براي چه آمده اند، وارد مدينه شوند، آنگاه آن جوان را دستگير و به قتل رسانند وقتي آن 
 جوان از

 روي ستم و ظلم كشته شود، خداوند آنها را مهلت ندهد، پس در اين هنگام چشم به راه فرج باشيد
" (2) 

 پاره اي از روايات، اين جوان را نفس زكيه ناميده اند ولي نه آن نفس زكيه اي كه

 .اندكي قبل از ظهور حضرت مهدي عليه السالم در مكه كشته ميشود

به زوال حجاز دراز اين روايات و روايات ديگر چنين پيداست كه حكومت رو   

 تعقيب شيعيان در حجاز و بويژه در مدينه دست به تالش وسيعي ميزند و جواني

 را كه بعنوان نفس زكيه مطرح است يا به جرم اينكه نامش محمد بن حسن است
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 ميكشد زيرا حضرت، نزد مردم به اين نام مشهور است. و يا بدين جهت كه وي از

مهدي عليه السالم ارتباط دارد مؤمنان شايسته اي است كه با حضرت . 

 آنگاه لشكر سفياني وارد حجاز شده و همان سياست حكومت حجاز را در

 ابعادي شديدتر و وحشيانه تر دنبال ميكند، آنان هر كس را كه منسوب به خاندان

 بني هاشم باشد و يا احتمال ميرود كه با آنان در ارتباط باشد، دستگير ميكنند و

266ص:   

223/  52بحار:  .1 -1 . 

147/  52بحار:  .2 -2 . 

 مردي را كه نامش محمد و خواهرش فاطمه است تنها به دليل اينكه نام پدرشان

 !حسن است به قتل ميرسانند

 در چنين موقعيت بحراني، امام مهدي روحي فداه مانند خروج حضرت

بيمناك و نگران از مدينه خارج ميشود و يكي از موسي عليه السالم از ميان فرعونيان،  

 يارانش حضرت را همراهي ميكند. نام او در روايت پيشين، منصور و در روايتي

 ديگر منتصر آمده است و شايد نام مبيض كه در روايت گذشته آمد همان منتصر

 .بوده و اشتباهي در نوشته رخ داده است

 روايتي ديگر ميگويد: حضرت مهدي عليه السالم هنگام خروج از مدينه، ميراث رسول

 اهللا را با خود به همراه دارد كه در ميان آنها شمشير، زره، پرچم، عمامه و لباس
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 .پيامبر به چشم ميخورد

 من، زمان مشخص خروج آن حضرت از مدينه به سوي مكه را در منابع شيعه

خروج پس از نداي آسماني در ماه رمضان يعني در موسم حجنيافتم ولي بايد اين   

 باشد و به خاطر دارم در روايتي ديدم كه ورود لشكر سفياني به مدينه در ماه رمضان

 :است... و در روايت طوالني مفضل بن عمر از امام صادق عليه السالم چنين آمده است

سوگند به خدا اي مفضل، گويا اكنون ميبينم او را (حضرت مهدي عليه السالم) كه وارد مكه  "
 ميشود، در

حالي كه عمامه اي زرد فام بر سر نهاده و كفش مخصوص پيامبر صلي اهللا عليه و آله را پوشيده و 
 چوبدستي او را در دست

ه خدا برسد، اما هيچكس او را در آنجاگرفته و چندين بزغاله الغر پيشاپيش خود ميبرد تا به خان  

 (1) " نميشناسد

ستيابي به آناگر چه سند اين روايت ضعيف است، اما بسيج دشمنان براي د  

 حضرت باعث ميشود كه حضرت زندگي خود را همچون دوران غيبت صغري در

267ص:   

به نقل از بحار 267بشاره االسالم ص  .1 -1 . 

 .نهان نگه دارد. از اين جهت ميتوان محتواي اين گونه روايتها را قابل قبول دانست

راسم حج در سال ظهور، گرم و پر رونق باشد... ازطبيعي به نظر ميرسد كه م  
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 مجموعه روايتها چنين به نظر ميرسد كه در سال ظهور، وضع نابسامان و آشفته

 جهان و اوضاع سرزمين هاي اسالمي و بحران حجاز و اعالن وضعيت غير عادي در

وآن به سبب ورود ارتش سفياني و... مراسم حج را بر حاكمان حجاز، طاقت فرسا   

 هراس انگيز جلوه ميدهد و بي گمان آنها شمار حجاج را به حداقل ممكن كاهش

 خواهند داد و نيروها و دستگاههاي امنيتي را در مكه و مدينه چندين برابر سالهاي

 عادي بسيج خواهند كرد ولي اين اقدامات، امت اسالمي را از توجه به مكه معظمه

 باز نميدارد و مردم همچنان چشم به آن سامان دوخته و منتظر ظهور مهدي عليه السالم

 خواهند بود، در آن سال صدها هزار، بلكه ميليونها نفر از مسلمانان به منظور شركت

 در مراسم حج دليرانه به پا ميخيزند و با آنكه دولت هاي خود و دولت حجاز بر سر

اما تعداد بسياري از آنان خود را به مكه ميرسانند راهشان موانعي قرار ميدهند، . 

 در آن هنگام همه حاجيان با شور و شوق در پي يافتن پاسخ به يك سؤال از

 يكديگرند: شما از ظهور مهدي عليه السالم چه ميدانيد؟ البته طرح اين سؤال، خطرناك

خود مطرح و به نظر ميرسد، ا ز اين رو حجاج، آن را به صورت سري و نهان، ميان  

 آخرين خبرها و شايعات پيرامون حضرت، و نيز آخرين اقدامات حكومت حجاز

 .و ارتش سفياني را، آهسته به اطالع يكديگر ميرسانند

 روايت بعدي سيمايي از حالت مسلمانان و حجاج را هنگام پرداختن به ماجراي

 ظهور حضرت و جستجوي وي ترسيم مينمايد، در نسخه خطي ابن حماد چنين
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 :(1)آمده است 

268ص:   

ابو عمر از ابن ابو لهيعه از عبد الوهاب بن حسين از محمد بن ثابت  "سند روايت چنين است:  .1 -1
 .از پدرش از حارث بن عبد اهللا

 از ابن مسعود روايت است كه: وقتي بازار تجارت كساد و راهها ناامن و فتنه ها زياد شود هفت تن از

اطق مختلف كه با هر يك از آنان بيش از سيصد و اندي، دست بيعت داده اند، بدون قرار علماي من
 قبلي

 رهسپار مكه شوند و در آنجا با يكديگر مالقات كرده و ميپرسند انگيزه آمدن شما به مكه چيست؟

 مي گويند به جستجوي مردي آمده ايم كه اميد است اين فتنه ها بدست با كفايت او آرام گيرد و
 خداوند

قسطنطنيه را بدست او آزاد نمايد. ما او را با نام خود و نام پدر و مادرش و با تمام ويژگيهايش 
 ميشناسيم،

اين عالمان بر اين هدف مشترك با يكديگر توافق و جستجوي آن حضرت را از مكه آغاز ميكنند... آنها 
 از

الني پسر فالن هستي؟ ميگويد: نه، مردي كه ظاهرا ويژگي هاي حضرت را دارد ميپرسند آيا شما ف
 من

مردي از انصارم و از آنها جدا ميشود. اين گروه، اوصاف حضرت را براي اهل اطالع بازگو ميكنند ولي 
 به
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آنان گفته ميشود: مولي و صاحب شما كه در جستجويش هستيد اكنون رهسپار مدينه شده، در پي او 
 به

است، بدنبال او به مكه ميĤيند، بار ديگر به سراغ همان مردمدينه ميروند ولي حضرت به مكه بازگشته   

 قبلي ميروند و ميپرسند آيا شما فالني فرزند فالن هستيد و مادر شما فالني دختر فالن است و اين

نشانه ها را در خود داريد؟ ما شما را يك بار از دست داديم، اكنون دستتان را بدهيد تا با شما بيعت 
 .كنيم

صاحب األمر شما نيستم من فالني فرزند فالن انصاري ام، اما با من بيائيد تا شما را به  ميگويد: من
 صاحب

و مواليتان راهنمائي كنم، آنگاه از ايشان جدا ميشود آنها بار ديگر او را در مدينه ميجويند ولي او بر 
 عكس

حضرت را در كنار ركن كعبهخواسته آنها به مكه رفته است از اين رو به مكه باز ميگردند و سرانجام   

مييابند و خطاب به او ميگويند: گناه ما و خون هاي ما به گردن شماست، اگر دستتان را ندهيد كه با 
 شما

بيعت كنيم، ارتش سفياني در تعقيب ماست و مردي حرام زاده بر آنها فرمانروائي دارد، آنگاه حضرت 
 بين

ابراهيم در مسجد الحرام) مينشيند و دست خود را به ركن (يكي از چهار گوشه كعبه) و مقام (مقام 
 آنان

ميدهد و آنها با وي بيعت ميكنند. خداوند محبت او را در دل مردم ميافكند پس او با گروهي كه 
 شيران روز



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 360   

 (1) " و زاهدان شب اند حركت خود را آغاز ميكند

269ص:   

95نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

 در سند و متن اين روايت نقاط ضعفي وجود دارد، از جمله آنكه به ماجراي

 آزادي قسطنطنيه اشاره شده كه طي چند قرن، مشكل سياسي، نظامي مسلمانان و

 كانون تهديد بخشي از دولت اسالمي بشمار ميرفت، تا آنكه سلطان محمد فاتح،

 حدود پانصد سال پيش آن را فتح كرد. البته مسلمانان از قول پيامبر صلي اهللا عليه و آله درباره آزادي

 قسطنطنيه، روايات بشارت دهنده اي نقل نموده اند كه صحت آنها نياز به تحقيق و

نچه به موضوع ما مربوط ميشود، رواياتي است كه به آزاد سازيبررسي دارد ولي آ  

 .قسطنطنيه بدست حضرت مهدي عليه السالم اشاره ميكند كه از جمله، همين روايت است

 بنابراين يا بايد بگوئيم فتح قسطنطنيه به دست حضرت مهدي عليه السالم از مطالبي ست كه

افه كرده اند زيرا ميدانستند آنراويان حديث در البالي روايات از خودشان اض  

 حضرت تمام مشكالت مسلمانان را حل و فصل مينمايد و همانطور كه گفتيم

 مسأله قسطنطنيه قرنها مشكل بزرگ مسلمانان بود. و يا اينكه ممكن است مراد از

 قسطنطنيه، پايتخت روم در زمان ظهور حضرت باشد و در برخي روايات از آن به

ر شده، همان شهري كه طبق روايت، حضرت و يارانش آن راشهر بزرگ روم تعبي  
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 .محاصره نموده و با تكبير آزاد ميكنند

 اما سرنوشت اين روايت هر چه باشد حتي اگر آن را ساختگي فرض كنيم،

 روايتي است متعلق به مؤلفي معروف كه حدود يكهزار و دويست سال قبل آن را

ه. ق است و روايت را از تابعين 227ل نگاشته. چون تاريخ درگذشت ابن حماد سا  

 قبل از خود نقل كرده. بنابراين، اين روايت حداقل، حاكي از تصوير ذهني راويان

 آن زمان نسبت به وضع سياسي كلي سال ظهور و رايج بودن اخبار و وقايع ظهور

 .حضرت نزد مسلمانان و جستجوي آنها از عالئم ظهور بوده است

بيشتر مطالب اين روايت يا در روايات ديگر آمده و ياعالوه بر آن، محتواي   

 .نتيجه منطقي پيشامدهايي است كه در ديگر روايات بر آن تصريح شده است

270ص:   

 آمدن هفت نفر از علماء بزرگ به مكه در آن موقعيت، حاكي از شدت توجه

هتمسلمانان نسبت به ظهور امام است. همچنين اعزام نمايندگان مردم به مكه ج  

 شرفيابي به حضور حضرت و نيز بيعت گرفتن هر يك از علماء از سيصد و سيزده نفر

 از مؤمناني كه براي جانبازي در كنار آن امام اعالم آمادگي ميكنند، جملگي

 حكايت از شور و هيجان مردمي دارد كه مشتاقانه ميخواهند در زمره ياوران آن

 .حضرت كه به تعداد رزمندگان جنگ بدر خواهد بود، قرار گيرند

 اما كناره گيري چند باره حضرت از آن علماء خالي از ضعف نيست ولي شايد
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 اشاره به مطلبي باشد كه در منابع شيعه و سني آمده و آن اينكه بيعت حضرت با آنها

بيت عليهم السالم نقل شده از روي اكراه است. اين موضوع در حديثي كه از پيامبر و اهل  

 بدست ما رسيده. در همين رابطه يكي از اصحاب بزرگ امام صادق عليه السالم نسبت به

 اين بيعت توأم با اكراه ترديدي به خود راه ميدهد. اما امام صادق عليه السالم معني اكراه را

ام ميگيردتوضيح ميدهد و ميگويد كه منظور از اكراه اجبار نيست، آنگاه دل او آر . 

 آنچه در اين روايت گذشت، تصويري از اوضاع رواني مسلمانان و انتظار شديد

 آنان نسبت به ظهور حضرت مهدي عليه السالم بود... اما عملكرد امام عليه السالم در مكه و بيعت

 يارانش با او، در روايات ديگر به شيوه ديگري بيان شده كه با آنچه در اين روايت

است آمده متفاوت . 

 اجتماع ياران حضرت عليه السالم

 .در اينجا الزم است به چند نكته پيرامون اصحاب حضرت توجه كنيم

 شمار اصحاب امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف كه در منابع شيعه و سني بدان اشاره شده به - 1

 عدد ياران پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله در جنگ بدر يعني سيصد و سيزده نفر است، اين امر

 نشانه شباهت فراوان روزهاي تولد اسالم به رهبري پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و تجديد حيات

271ص:   

 آن توسط حضرت مهدي عليه السالم است. در روايت آمده كه اصحاب حضرت به

ش هائي آزموده ميشوند كه ياران پيامبران الهي گذشته بدان آزموده شدندآزماي . 
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 :در اين زمينه امام صادق عليه السالم فرمود

إن اهللا "ياران موسي به آب نهري آزمايش شدند. همان آزمايشي كه در قرآن به آن اشاره شده  "  

خواهد كرد) ياران قائم نيز در معرض (يعني البته خداوند شما را به نهر آبي آزمايش  "مبتليكم بنهر 
 چنين

 (1) " آزمايشي قرار خواهند گرفت

السالم و برگزيدگان آنان ومراد از اين اصحاب در روايت، اصحاب خاص امام عليه  - 2  

 فرمانروايان جهان نويني است كه حضرت رهبري آن را به عهده ميگيرد ولي تنها آنها

 نيستند كه ياوران حضرتند، بلكه در روايت آمده است كه شمار لشكريان امام زمان

 عجّل اهللا فرجه الشّريف كه از مكه خارج ميشوند ده هزار يا بيشتر است و لشكري كه حضرت به

 همراه آن وارد عراق ميگردد و سپس قدس را آزاد ميسازد به صدها هزار تن

 ميرسد همه آنها اصحاب و ياران حضرتند. در آن زمان ميليونها نفر از مردم جهان

 .مخلصانه به او ارادت ميورزند

 ياران حضرت از تمام سرزمين هاي جهان اسالم و از دورترين كرانه هاي گيتي - 3

 گردهم ميĤيند. در ميان آنان افراد شايسته اي از مصر و مؤمناني حقيقي از شام

 .و بزرگاني از عراق و به بيان روايات گنج هايي گرانبها از طالقان و قم وجود دارند

آنها (ياران) از عجمند و عرب در ميان "ه است: ابن عربي در كتاب فتوحات مكيه گفت  

 " آنها نيست اما جز به زبان عربي سخن نمي گويند
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در ميان ياران مهدي افراد "اما روايات بسياري از جمله اين روايت مشهور ميگويد:   

 (2) " شايسته اي از مصر و مؤمناني واقعي از شام و بزرگاني از عراق وجود دارند

272ص:   

332/  52بحار:  .1 -1 . 

334/  52بحار:  .2 -2 . 

و ديگر منابع موجود است و 95شبيه اين روايت در نسخه خطي ابن حماد ص   

ان ميدهد شماري از افراد عرب در ميان ياران آن حضرتند، بر اساس روايات،نش  

 نه تنها جمع زيادي غير عرب (عجم) در ميان آنها است بلكه بخش مهمي از ارتش

 .حضرت مهدي عليه السالم از ايرانيان تشكيل ميگردد

 تعدادي از روايات ميگويند: در ميان اصحاب حضرت پنجاه زن وجود - 4

 .و طبق روايتي، سيزده زن مسئوليت مداواي مجروحان را بر عهده دارند (1)دارد 

زنان را در اسالم و تمدن آن نشان ميدهد كهاين موضوع، جايگاه و نقش بزرگ   

 حضرت در عصر خود عملي ميسازد. اين جايگاه واقع بينانه هم به دور از رفتار

 جاهلي ست كه متأسفانه هنوز در برخورد با زنان در كشورهاي ما به چشم ميخورد

دو هم به دور از هرگونه تحقير و ابتذالي است كه زنان در تمدن غرب گرفتار آنن . 

 برخي روايات حاكي از آن است كه بيشتر ياران حضرت را جوانان تشكيل - 5

 ميدهند بلكه طبق بعضي روايات، ميانساالن در بين آنها بسيار اندك اند، همچون
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 :نمك در توشه مسافر. به روايتي كه از امير مؤمنان عليه السالم وارد شده توجه كنيد

 ياران مهدي جوانند و ميانسال در بين آنها نيست مگر به قدر سرمه چشم و نمك همراه مسافر و "

 (2) " ناچيزترين توشه مسافر، نمك است

 در منابع شيعه و سني در ستايش و شأن واالي اصحاب حضرت و - 6

 كرامت هايشان روايات زيادي وارد شده و آمده است كه حضرت مهدي عليه السالم با خود

 نوشته اي دارد كه تعداد ياران و نام و صفات آنها در آن ثبت شده و زمين زير پايشان

ميگردد. آنها لشكر خشم خدا و پيموده ميشود و هر كار دشواري برايشان آسان  

273ص:   

از امام باقر عليه السالم 223/  52بحار:  .1 -1 . 

334/  52بحار:  .2 -2 . 

 برخوردار از شجاعت و قدرتي فوق العاده اند، و خداي سبحان در قرآن وعده

 :فرموده كه آنها را بر يهود مسلط سازد

 برخي از بندگان خود را كه سخت) (1) " بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد "

 (جنگجويند بر شما برانگيزيم

آن ياد شده است آنها همان امت معدودي هستند كه در قرآن از : 

 اگر عذاب را تا مدت اندكي (تا امه معدوده) از آنان تأخير بيندازيم خواهند گفت چه چيز آن را "

 بازميدارد؟ آگاه باشيد روزي كه (عذاب) به آنها برسد از آنان باز داشته نميشود و آنچه را كه مسخره
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 (2) " ميكردند آنان را خواهد گرفت

 آنها برگزيدگان امت و در كنار عترت نيكوكردار و همان فقيهان و داوران و

 فرمانروايانند. خداوند دلهايشان را به يكديگر چنان مأنوس گرداند كه نه از كسي

نه از پيوستن كسي به جمعشان خوشحال گردند. يعني افزايش مردم دربترسند و   

 اطراف آنان بر انس و ايمانشان نميافزايد. آنها در هر كجاي عالم كه باشند حضرت

 مهدي عليه السالم را ميبينند، و با وي سخن ميگويند در حالي كه حضرت در جايگاه خود

سيصد مرد را دارا خواهد بود بسر ميبرد. هر يك از آن ياران نيروي چهل يا . 

 .در روايات آمده است كه آنان از اصحاب تمام انبياء برترند

 :ابو بصير چنين نقل ميكند كه

امام باقر عليه السالم فرمود: روزي اصحاب، نزد پيامبر صلي اهللا عليه و آله بودند. آن حضرت عرض  "
 كرد: پروردگارا برادران

 مرا به من بنمايان. اصحاب پرسيدند: يا رسول اهللا! آيا ما برادران شما نيستيم؟ حضرت فرمود: خير،

شما اصحاب من هستيد. برادران من گروهي هستند كه در آخر الزمان ميĤيند و به من ايمان ميĤورند، 
 در

274ص:   

5اسراء /  .1 -1 . 

8 -هود  .2 -2 . 
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حالي كه مرا نديده اند. خداوند آنها را با اسم هايشان و اسم پدرانشان به من معرفي كرده است قبل از 
 آنكه

از پشت پدر و رحم مادرانشان زاده شوند. آنها در پاسداري و حفاظت از دين خود دقيق و حساسند. 
در گويا  

 تاريكي شب ميخواهند دست بر شاخه اي پر تيغ بكشند و يا گلوله اي از آتش در دست گيرند. آنها

 .(1) " مشعل هاي هدايتند. خداوند آنان را از هر فتنه و گمراهي حفظ مينمايد

آمده است 150ص  1در صحيح مسلم نيشابوري ج  : 

پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود: دوست داشتم برادرانمان را ميديديم! عرض كردند: يا رسول اهللا!  "
 آيا ما

هستند كه هنوز نيامده اند برادران شما نيستيم؟ فرمود: شما اصحاب من هستيد. برادران ما كساني . 

 پرسيدند: چگونه ميشناسيد كساني از امت خود را كه هنوز نيامده اند؟ فرمود: آيا چنانچه كسي اسب

 :سفيدي در ميان اسبان سياه داشته باشد، آن را نميشناسند؟! عرض كردند: چرا يا رسول اهللا! فرمود

ز وضو و من كنار آنها در پيش حوض (كوثر) برادران من خواهند آمد با روي سپيد و نوراني شده ا
 خواهم

 " ...بود

 روايات فراواني در فضائل و كرامات اصحاب حضرت وارد شده است. بنابر

 گفته برخي از آنها، اصحاب كهف دوباره برانگيخته شده و در زمره ياران حضرت

بود. حتي بعضي قرار ميگيرند و خضر و الياس عليه السالم نيز از جمله ياوران او خواهند  
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 روايات بيانگر آن است كه جمعي از مردگان نيز به فرمان خداي سبحان زنده

 .ميشوند و به ياران حضرت مهدي عليه السالم ميپيوندند

 از روايات فهميده ميشود كه ياران مهدي عليه السالم نزديك ظهور آن بزرگوار سه - 7

 گروه خواهند بود: گروهي كه همراه حضرت وارد مكه ميشوند يا پيش از گروه هاي

 ديگر به مكه ميرسند. و گروهي بوسيله ابر يا هوا نزد او ميروند، و گروهي در

 حالي كه شب در خانه ها و در شهر و ديار خود بسر ميبرند، ناگاه خود را در مكه

275ص:   

104بصائر الدرجات صفار ص  .1 -1 . 

 :ميبينند. امام باقر عليه السالم فرمود

 صاحب االمر را غيبتي است در برخي از اين صخره ها و امام به ناحيه ذي طوي (كه از "

 دره هاي ورودي شهر مكه است) اشاره كرد. سپس افزود: دو شب قبل از خروجش، غالم

 خود را ميفرستد تا با برخي از اصحابش مالقات كند از آنان ميپرسد شما در اينجا چند نفريد؟ پاسخ

ميدهند چهل نفر، ميگويد: اگر شما صاحب خود را ببينيد چه خواهيد كرد؟ ميگويند: به خدا سوگند 
 اگر در

به آنها ميگويد ده تن از  كوهها منزل و مأوي گزيند با او خواهيم رفت، آنگاه شب بعد نزد آنان آمده و
 بزرگان
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و برگزيدگان خود را انتخاب نمائيد. آنان نيز چنين كنند، آنگاه آنها را با خود ميبرد تا به صاحبشان 
 .برساند

 (1) " او فردا شب را كه شب موعود است به آنها وعده ميدهد

 ظاهرا مقصود از غيبت او در اين روايت، غيبت دوره كوتاهي است كه قبل از

 ظهور واقع ميشود و مراد از اين ياران غير از مؤمناني ست كه همراه حضرت اند و يا

ري است كه هر يك به اتفاق ميگويندبا او در ارتباطند و همچنين غير از دوازده نف  

 امام را ديده اند ولي مردم آنها را تكذيب ميكنند. بلكه اين ها شايستگان و نيكاني اند

 .كه در جستجوي ديدار حضرتند مانند آن هفت عالمي كه ماجرايشان بيان شد

 :از امام صادق عليه السالم منقول است كه فرمود

د، از نه منطقه، از منطقه اي يك مرد و از منطقه اي دو مرد و از قائم ميĤيد، با چهل و پنج مر "
 منطقه اي

ديگر سه و از ناحيه اي چهار و از منطقه اي پنج و از نقطه ديگر شش و از منطقه اي هفت و از جايي 
 ديگر

 (2) " .هشت و از منطقه اي هم نه تن، تا عدد يارانش كامل گردد

 يعني ورود آن حضرت با ياران از مقدمات ظهور است يا آنكه حضرت با اين

وايت گذشته آمد يكگروه وارد مكه ميگردد و بعيد نيست دو دسته اي كه در دو ر  

276ص:   
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341/  52بحار:  .1 -1 . 

309/  52بحار:  .2 -2 . 

 .دسته بيشتر نباشد كه قبل از ساير ياران حضرت مهدي عليه السالم به مكه ميرسند

 به نظر ميرسد آن دسته از ياران حضرت كه ناگهان از بسترشان ناپديد شده و به

اي سبحان از شهر و ديار خود در يك چشم بهم زدن به مكه منتقلقدرت خد  

 ميشوند، مقامشان برتر و باالتر از افرادي است كه قبل از آنها به مكه وارد شده اند و

 اما آن گروه كه روز هنگام بوسيله ابر رهسپار مكه ميشوند، چنان كه در روايات آمده

 بود و با نام و نام پدرشان شناخته شده اند، به اين معنا است كه آنها به صورت طبيعي

 وارد مكه ميشوند و توجه مردم را برنميانگيزند. اين افراد بطور كلي برترين و با

 فضيلت ترين ياران حضرت اند و بعيد نيست كه آنان همان مؤمنان واقعي باشند كه با

ر سراسر نقاط جهان كارهاي آن بزرگوار را انجامحضرت زندگي ميكنند و يا د  

 .ميدهند و زمان ظهور را بطور دقيق ميشناسند و در وقت مقرر حضور مييابند

 :در اين مورد امام صادق عليه السالم ميفرمايد

 ياران صاحب األمر براي او محفوظند، حتي اگر تمام مردم از دنيا بروند، خداوند ياران مهدي را "

رد و خداي سبحان اين آيه را در شأن آنها فرمود: اگر اينان (كفار قريش) بدين امور كفر خواهد آو
 بورزند

و نيز در حقشان فرمود: " به  (1) " بي ترديد ما گروهي را گمارده ايم كه هرگز بدان كافر نباشند
 زودي خداوند
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گروهي را خواهد آورد كه آنها را دوست دارد و آنها نيز دوستدار وي هستند، آنان نسبت به مؤمنان 
 متواضع و

 (2) " در مقابل كافران سرسخت اند

 :امام باقر عليه السالم فرمود

امگروهي از آنان شبانگاه از بسترشان ناپديد شده و بامدادان در مكه بسر برند و گروهي روز هنگ ..."  

در حال حركت در ابرها ديده شوند. با نام خود و نام پدر و خصوصيات نسب شان شناخته شوند. 
 پرسيدم

277ص:   

89انعام /  .1 -1 . 

370/  52بحار:  .2 -2 . 

فدايت شوم كدام دسته از نظر ايمان برتر و باالترند؟ فرمود: آن گروه كه به هنگام روز در ابر حركت 
 (1) " كنند

 معناي حركت در ابر اين است كه خداوند متعال آنان را به طريق معجزه آسا

احتمال دارد مانند ساير مسافران با هواپيما و توسط ابرها به مكه ميرساند، چنان كه  

 گذرنامه كه نام شخص و نام پدر، در آن ثبت ميشود رهسپار آن ديار شوند، اما

 روايت از آن به حركت در ابر تعبير كرده، چون در آن زمان هواپيما وجود نداشته

 .است

ميگردند، آنشايد مالك برتري اين گروه بر گروهي كه شبانه از بسترشان ناپديد   
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 است كه اينها همان مؤمنان واقعي اند كه با حضرت همكاري دارند و يا امام عليه السالم قبل

 از ديگران در آن برهه با اين گروه ارتباط برقرار كرده و به انجام كارهائي مأمورشان

 ساخته. در حالي كه گروه ديگر، آن شب را در منزل خود بسر ميبرند و چه بسا

 نميدانند كه در پيشگاه خداوند از ياران امام مهدي عليه السالم محسوب ميشوند! ولي به

 سبب ميزان تقوا، خرد و آگاهي شان، شايستگي احراز چنين مقام وااليي را پيدا

 ميكنند و خداي سبحان آنان را انتخاب و شبانه به مكه مكرمه منتقل و شرفياب

دمحضر مقدس مهدي عليه السالم ميشون . 

 در پاره اي از روايات آمده كه آنها در حالي كه بر بام خانه هاي خود خوابيده اند،

 ناگهان ناپديد ميشوند و خداوند آنان را در آن لحظه به مكه انتقال ميدهد، از اين

 مطلب ميتوان پي برد كه ظهور حضرت در فصل تابستان و يا حد فاصل بين

 تابستان و پائيز واقع ميشود چنان كه اشاره خواهيم كرد، و نيز ميتوان فهميد كه

 شماري از اين گروه، از مردم مناطق گرمسيرند كه بر بام و يا حياط خانه هاي خود

 .ميخوابند

278ص:   

368/  52بحار:  .1 -1 . 

ن در مكه، شب جمعه و شب نهم محرمدر روايت آمده كه زمان گردهمائي آنا  
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 :است. امام صادق عليه السالم در اين باره ميفرمايد

 خداوند سبحان آنان را در شب جمعه گرد هم آورد و صبح جمعه جملگي در مسجد الحرام با آن "

 (1) " حضرت دست بيعت و وفاداري دهند و هيچيك از آنان سرپيچي نكنند

 اين مطلب با آنچه در منابع روائي شيعه و سني آمده هماهنگي دارد، كه خداوند

ميدهد. پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمودمتعال در يك شب، قيام آن حضرت را سر و سامان  : 

 ." مهدي از خاندان ما اهل بيت است و خداوند قيام وي را در يك شب سامان ميبخشد "

 :و در روايتي ديگر آمده است كه

 (2) " خداوند قيام او را در شبي سامان ميدهد "

 گرد آمدن ياران مهدي عليه السالم از جمله الطاف خداوند، در سامان دادن به قيام ولي

 خود است. اين روايت همچنين با روايات متعددي كه آغاز ظهور حضرت را غروب

حرم تعيين ميكند هماهنگ استروز جمعه نهم محرم و سپس روز شنبه دهم م . 

 يك حركت آزمايشي و شهادت نفس زكيه

 بر اساس روايات، هنگام ظهور، نيروهائي فعال و تأثيرگذار در شهر مكه حضور

 :دارند. روند طبيعي اوضاع نقش اين نيروها را به شكل زير ترسيم ميكند

 الف: حكومت حجاز، اين حكومت با وجود ضعف دروني، نيروهاي خود را جهت

 روياروئي با ظهور احتمالي حضرت بسيج ميكند، ظهوري كه مسلمانان چشم

 انتظار آن از مكه هستند و فعاليت هاي خود را بدين جهت در مراسم حج افزايش
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 .ميدهند

279ص:   

به نقل از دالئل االمامه طبري 210اره االسالم ص بش .1 -1 . 

280/  52بحار:  .2 -2 . 

 ب: شبكه هاي امنيتي ابرقدرتها، اين شبكه ها كه در راستاي پشتيباني از حكومت حجاز

 و نيروهاي سفياني و يا به شكل مستقل فعاليت ميكنند و اوضاع حجاز، بويژه مكه

 .را زير نظر دارند

سفياني، اين نيروها در تعقيب فراري مدينه از چنگال خود بوده و ج: نيروهاي امنيتي  

 پيوسته اوضاع را جهت ورود لشكر سفياني در موقعيت مناسب، زير نظر دارند تا

 .هرگونه قيام و نهضت امام مهدي عليه السالم را از مكه، سركوب نمايند

حجاز داراي از سوي ديگر در برابر اين تحركات، يمني ها نيز بايد در مكه و  

 نقشي باشند. بويژه از اين رو كه حكومت زمينه ساز آنها، چند ماه قبل از ظهور،

 تأسيس ميشود، همچنانكه ياران ايراني امام عليه السالم نيز در مكه بايد حاضر باشند،

 بلكه خود حضرت نيز بايد داراي ياراني از ميان مردم حجاز و مكه و حتي نيروهاي

 .رژيم حجاز باشد

 در چنين فضاي موافق و مخالفي، امام مهدي ارواحنا فداه، برنامه نهضت

 خويش را از حرم شريف اعالن و بر شهر مكه استيال پيدا ميكند. البته طبيعي است
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 كه روايات جزئيات اين برنامه را بيان نكنند. مگر آن مقدار كه در پيروزي انقالب

رد نياوردمقدس، سودمند و مؤثر باشد و آسيبي به آن وا . 

23يا  24بارزترين حادثه اي كه روايات بيان ميكنند اين است كه حضرت در   

 ذي حجه يعني پانزده شب پيش از ظهور خويش جواني از ياران و خويشاوندانش را

 جهت ايراد بيانيه خود به اهل مكه اعزام ميدارد، اما به مجرد اينكه جوان مذكور

 بعد از نماز پيام حضرت و يا فرازهايي از آن را براي مردم ميخواند، به او حمله ور

 شده و به طرز وحشيانه اي وي را در داخل مسجد الحرام بين ركن و مقام به قتل

 .ميرسانند. اين شهادت فجيع بر آسمان و زمين اثر ميگذارد

فراوان دارد. از حادثه مذكور حركتي مقدماتي و آزمايشي است كه فايده هاي  

280ص:   

 جمله اينكه چهره درنده خوي حكام حجاز و نيروهاي كافر حامي وي را براي

 مسلمانان آشكار ميسازد و زمينه را براي نهضت حضرت مهدي عليه السالم كه بيش از دو

 هفته بعد آغاز خواهد شد، فراهم ميسازد. در اثر اين جنايت وحشيانه و شتابزده،

 .پشيماني و ضعف بر تمام تشكيالت حكومتي آن سامان، سايه ميافكند

 ماجراي شهادت اين جوان نيك سرشت در مكه، در احاديث متعدد شيعه و

ياد "نفس زكيه  "يا  "جوان  "سني و بيشتر در منابع شيعه مطرح شده و از او بعنوان   

از امير مؤمنان عليه السالمشده و برخي روايات نام وي را محمد بن حسن ذكر كرده اند،   
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 :روايت است كه فرمود

 آيا نميخواهيد شما را خبر دهم از آخرين فرمانرواي حكومت خاندان فالن؟ گفتيم: چرا اي امير "

مؤمنان. فرمود: كشته شدن بيگناهي در سرزمين حرم توسط قومي از قريش. سوگند به خدائي كه 
 دانه را

عد از اين واقعه بجز پانزده شب، حكومتي براي آنان باقي نماند،ميشكافد و جان ها را ميĤفريند ب  

پرسيديم: آيا پيش از اين حادثه يا بعد از آن اتفاقي رخ ميدهد؟ فرمود: در ماه رمضان صيحه آسماني 
 كه

 (1) " .شخص بيدار را به وحشت افكند و خوابيده را بيدار سازد و دختران را از پشت پرده بيرون آورد

نامفهوم است، به نظر ميرسد كه در اين "قومي از قريش  "از آنجا كه معناي جمله   

از امام عبارت، خطائي صورت گرفته باشد. در روايتي طوالني كه ابوبصير  

 :صادق عليه السالم نقل كرده چنين آمده است

 قائم به ياران خود فرمايد: اي قوم! اهل مكه مرا نميخواهند، ولي من شخصي را به سوي آنان "

 ميفرستم تا آنگونه كه شايسته است بر آنها حجت را تمام كند. از اين رو حضرت يكي از ياران خود را

و و اين پيام را به مردم برسان و بگو: اي مردم مكه، من پيام آور فالني فراخوانده و ميگويد به مكه بر
 براي

شمايم، كه چنين ميگويد: ما اهل بيت رحمت، كانون رسالت و خالفت الهي و سالله محمد صلي اهللا 
 عليه و آله و از تبار

281ص:   
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234/  52بحار:  .1 -1 . 

انبيائيم، از آن زمان كه پيامبر ما رحلت كرد تا امروز در حق ما ظلم شد و بر ما ستمها رفت و حقوق 
 مسلم ما

پايمال گرديد، اينك ما از شما ياري ميخواهيم پس ما را ياري كنيد. وقتي جوان اين سخنان را ابالغ 
 كند،

نفس زكيه "ه شهادت رسانند، او همان بر او هجوم آورند و او را در مسجد الحرام، ميان ركن و مقام ب  

" 

است، چون اين خبر به اطالع امام رسد به ياران خود فرمايد: نگفتم به شما كه اهل مكه ما را 
 نميخواهند؟

ياران حضرت در كنار او باقي بمانند تا آن حضرت ظهور نمايد و از كوه طوي با سيصد و سيزده نفر به 
 تعداد

يد و به مسجد الحرام وارد شده و در مقام ابراهيم چهار ركعت نماز گزارد. رزمندگان جنگ بدر، فرود آ
 آنگاه

به حجر االسود تكيه دهد و پس از حمد و ستايش خدا و ياد پيامبر و درود بر او، سخناني بيان كند 
 كه كسي

 .(1) " مانند آن نگفته باشد

 طوي نام يكي از كوههاي مكه و از ورودي هاي شهر است و آنچه درباره نفس

 زكيه در اين روايت آمده، صحيح است. اما آنچه در بيان چگونگي ظهور حضرت

رانش يك يك وارد مسجد الحرامبهتر به نظر ميرسد اين است كه آن بزرگوار و يا  
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 .ميشوند، چنان كه خواهيم گفت

 ابن حماد تعدادي روايت درباره نفس زكيه اي كه در مدينه و نفس زكيه اي كه در

 (2) .مكه به شهادت ميرسند آورده است

 :از جمله ميگويد

مهدي خروج نكند مگر آنكه نفس زكيه كشته شود و چون او به شهادت رسيد، اهل آسمان و زمين  "
 بر

قاتالن او غضبناك شوند، آنگاه مردم نزد مهدي درآيند و همچون بردن عروس با شور و نشاط 
او گرداگرد  

جمع شوند، او زمين را پر از عدل و داد گرداند. زمين رويش خود را فزوني بخشد و آسمان از بارش 
 دريغ

 .(3) " نورزد و امت من در سايه واليت او به شكلي بي سابقه غرق در نعمتهاي الهي گردند

282ص:   

307/  52بحار:  .1 -1 . 

93و  91، 89نسخه خطي ابن حماد صفحات  .2 -2 . 

91نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 :و در روايتي ديگر از قول عمار بن ياسر آمده است

ه شوند، منادي از آسمان ندا برآورد كه: فرمانروايچون نفس زكيه و برادرش بي دليل در مكه كشت "  

 (1) " شما فالني است. او مهدي عليه السالم است كه روي زمين را پر از حق و عدل سازد
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* * 

283ص:   

91نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

284ص:   

 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

 (1)بگو حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدني است 

 روايات، در كيفيت آغاز نهضت ظهور و زمان آن، اندكي با هم تفاوت دارند ولي

 به نظر ميرسد كه حضرت ابتدا در ميان سيصد و سيزده صحابي خاص خود ظاهر

 ميشود، آنگاه در غروب نهم محرم، ياران حضرت يك يك وارد مسجد الحرام

 شده و نهضت مقدس امام عليه السالم بعد از نماز عشاء با سخنان او براي اهل مكه آغاز

 ميگردد. سپس در همان شب، ياران و ساير هواداران حضرت بر حرم و شهر مكه

 مسلط ميشوند... روز بعد يعني روز دهم محرم حضرت پيام خود را به جهانيان

يافت مينمايدابالغ و هر كس به زبان خود پيام او را در . 

 .امام در مكه باقي ميماند تا حادثه فرو رفتن لشكر سفياني در زمين اتفاق افتد

 .آنگاه حضرت با سپاهي مركب از ده هزار نفر يا كمي بيشتر، رهسپار مدينه ميگردد

ظهور، "شايان توجه است كه روايات، آغاز نهضت امام عليه السالم از مكه را با واژه هاي   

بيان كرده اند و به نظر ميرسد كه اين واژه ها داراي يك محتوا باشند "م خروج و قيا  
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285ص:   

81اسراء /  .1 -1 . 

 ولي برخي روايات بين ظهور و خروج فرق ميگذارند. و نهضت امام عليه السالم در مكه را

مينامند و يادآور "خروج  "و حركت وي از آنجا به سوي مدينه را  "ظهور  "  

 ميشوند كه ظهور امام عليه السالم در مكه با حضور ياران خاص او انجام ميپذيرد، در

 حالي كه خروج وي از مكه به سوي مدينه زماني رخ ميدهد كه تعداد ياران حضرت

 به ده هزار تن برسد و لشكر سفياني در زمين فرو رود، از عبد العظيم حسني (رضوان

 :اهللا عليه) نقل شده كه ميگويد

به امام جواد عليه السالم عرض كردم: اميدوارم شما همان قائم اهل بيت محمد صلي اهللا عليه و آله  "
 باشيد كه زمين را از عدل

و داد پر ميكند همانگونه كه مملو از ظلم و بيداد شده باشد، فرمود: ما اهل بيت پيامبر صلي اهللا عليه 
ائم بهو آله جملگي ق  

امر خدا و هدايت گر به دين او هستيم، اما من آن قائمي نيستم كه خداوند بوسيله او زمين را از لوث 
 وجود

كفار و منكرين پاك و سراسر گيتي را از عدل و داد سرشار گرداند، او كسي است كه والدتش از مردم 
 مخفي

و شخص او از ديده ها پنهان و جاري كردن نامش بر زبان حرام است، او همنام رسول اهللا صلي اهللا 
 عليه و آله و هم كنيه
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 اوست، زمين زير پايش پيموده و هر كار دشواري برايش آسان گردد... ياران او به عدد اصحاب بدر

ه اين ماجرا اشاره دارد آيه قرآن سيصد و سيزده تن و از دورترين نقاط جهان گرد او جمع شوند و ب
 كه

چون اين  ((1)ميفرمايد: (هر جا كه باشيد خداوند همه شما را گردهم آورد. او بر هر چيز تواناست 
عداد ازت  

مردم زمين گرد او جمع شوند، ظهور نمايد و چون شمار يارانش به ده هزار رسد به اذن خدا خروج 
 كند و

پيوسته دشمنان خدا را به هالكت رساند تا خشنودي او حاصل گردد. عبد العظيم ميگويد: پرسيدم: 
 اي سرور

 .من چگونه امام قائم از خشنودي خداوند آگاه گردد؟ فرمود: با قرار دادن رحمت و مهرباني در دل او
" (2) 

 همچنين اعمش از ابو وائل روايت كرده كه امير مؤمنان عليه السالم به فرزندش

م نگاه كرد و فرمودحسين عليه السال : 

286ص:   

148بقره /  .1 -1 . 

157/  51بحار:  .2 -2 . 

اين فرزند من سرور و ساالر است، چنان كه پيامبر صلي اهللا عليه و آله او را سيد و ساالر ناميد.  "
 خداوند به زودي از
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كه در صورت و سيرت چون او باشد، وقتي خروج سالله وي مردي به جهان بياورد همنام پيامبرتان 
 كند كه

مردم به خواب غفلت فرو رفته و حق و حقيقت مرده و ظلم و بيداد آشكار شده باشد، به خدا اگر 
 خروج نكند،

گردن او را نيز ميزنند، با ظهور و قيام وي اهل آسمان و ساكنانش شادمان شوند و زمين از عدالت 
 سرشار

 (1) " گردد، همانگونه كه قبل از آن از ستم و جور پر شده باشد

نشانگر اين است كه دستگاه هاي "اگر خروج نكند گردنش را ميزنند  "جمله حضرت كه   

 امنيتي دشمنان اندكي قبل از ظهور از ماجرا آگاه شده و چه بسا به نقشه حضرت پي

 .ببرند. از همين رو اگر امام خروج و قيام نكند مرگ او را تهديد خواهد كرد

 :ابراهيم جريري از پدرش روايت كرده كه گفت

حسن كه بي جرم و نفس زكيه جواني است از خاندان محمد صلي اهللا عليه و آله نامش محمد بن  "
 .بي گناه كشته شود

چون او را بكشند هيچ عذر و بهانه اي براي آنان در آسمان و زمين باقي نماند، در اين هنگام خداوند 
 قائم آل

محمد را در ميان گروهي اندك و ناشناخته و به ظاهر ضعيف و ناتوان برانگيزد، وقتي خروج كنند، 
 مردم

برايشان اشك ريزند، زيرا يقين دارند كه جملگي به زودي دستگير خواهند شد، اما خداوند شرق و 
 غرب
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جهان را به روي آنها بگشايد، آگاه باشيد كه آنان مؤمنان حقيقي اند و بدانيد كه (همراهي آنان) 
 بهترين

 (2) " جهاد، در آخر الزمان است

 از اين روايت ميتوان فهميد كه حضرت در آغاز كار با تعداد اندكي از ياران ظهور

 ميكند به شكلي كه مردم به حال آنان ميگريند و تصور ميكنند كه به زودي دستگير و

 .كشته ميشوند

 :از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود

287ص:   

120/  51بحار:  .1 -1 . 

217/  52بحار:  .2 -2 . 

همانا قائم از راه كوه ذي طوي با سيصد و سيزده مرد به عدد رزمندگان جنگ بدر فرود آيد تا  "
 اينكه به

زي را برافرازد، علي بن حمزه گفت: اين مطلب را به امام كاظم حجر االسود تكيه داده و پرچم پيرو
 عليه السالم

 (1) " عرض كردم، امام فرمود: همراه با منشوري آماده اجرا

 منظور روايت، اين نيست كه امام عليه السالم با يارانش قبل از ورود به مسجد الحرام در

 ذي طوي ظهور ميكند بلكه منظور اين است كه آمدن امام عليه السالم و اصحابش به مكه از

 راه ذي طوي و يا آغاز حركت آنان به مسجد از آنجا صورت ميگيرد و منظور از
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 پرچم پيروزي، پرچم پيامبر صلي اهللا عليه و آله است كه طبق روايات نزد حضرت است، پرچمي

 كه بعد از جنگ جمل گشوده نشده تا آنكه حضرت آن را به اهتزاز درآورد. بر اساس

 .روايات، ميراث پيامبر صلي اهللا عليه و آله و پيامبران ديگر نيز همراه آن حضرت است

كه در حاشيه روايت آمده اين است كه حضرت "ي آماده اجرا منشور "معناي عبارت   

 دستور العملي الزم االجرا براي مردم بيرون ميĤورد. شايد اين دستور العمل، همان

عهدنامه معروف باشد كه با بيان پيامبر صلي اهللا عليه و آله و خط امير مؤمنان عليه السالم براي امام 
 زمان

نگارش درآمده است، چنان كه روايت در همان منبع بدان اشاره ميكند عجّل اهللا فرجه الشّريف به . 

 :در روايتي ديگر امام زين العابدين عليه السالم فرمود

مهدي از گردنه كوه طوي با سيصد و سيزده مرد به عدد رزمندگان جنگ بدر، فرود آيد تا وارد  "
 مسجد

الحرام شود. در مقام ابراهيم چهار ركعت نماز گزارد و به حجر االسود تكيه زند و پس از حمد و ثناي 
 خدا و

ياد پيامبر صلي اهللا عليه و آله و درود بر او، سخناني گويد كه هيچ يك از مردم، چنان سخني نگفته 
 باشد. نخستين كساني

 (2) " .كه با او دست بيعت دهند جبرئيل و ميكائيل (عليهما السالم) باشند

 البته روايات، فرازهايي از خطبه يا نخستين پيام حضرت را كه براي اهل مكه

ي كه براي مسلمانان جهان ابالغ ميكند، آورده اندايراد ميفرمايد و نيز دومين پيام . 
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288ص:   

306/  52بحار:  .1 -1 . 

307/  52بحار:  .2 -2 . 

 :از آن جمله در نسخه خطي ابن حماد از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود

رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و پيراهن و مهدي هنگام نماز عشاء ظهور كند، در حالي كه پرچم  "
 شمشير او را با خود

 دارد و داراي نشانه ها (ي مخصوص) و نور و بيان است. وقتي نماز عشاء را بجاي آورد، با صداي رسا

فرمايد: اي مردم خدا را به ياد شما ميĤورم و موقعيت تان را در پيشگاه خدا خاطرنشان ميسازم، او 
 حجت

خود را برگزيد و پيامبران را برانگيخت و كتاب آسماني فرو فرستاد. و شما را فرمان داد كه چيزي را 
 شريك

او قرار ندهيد و اطاعت خدا و رسول او كنيد و زنده كنيد آنچه را كه قرآن زنده كرده و بميرانيد آنچه 
 را كه قرآن

طرفدار راستي و هدايت و پشتيبان تقوا ميرانده است (ترك كنيد آنچه را كه قرآن نهي كرده است) 
 .باشيد

زيرا نابودي و زوال دنيا نزديك شده و اعالن وداع نموده است. من شما را به خدا و رسول و عمل به 
 كتاب

خدا و ترك باطل و احياء سنت الهي دعوت ميكنم. سپس حضرت به همراه سيصد و سيزده مرد به 
 شمار
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. ياراني همچون ابرهاي پائيزي، زاهدان شب و شيران روزند و بدون ياران بدر ظهور خود را علني كند
 قرار

قبلي گردهم آيند. خداوند سرزمين حجاز را براي مهدي عجّل اهللا فرجه الشّريف بگشايد، و هر كس از 
 بني هاشم را كه در

ت به سويزندان بسر برد آزاد سازد. آنگاه درفش هاي سياه در كوفه فرود آيند و گروهي را جهت بيع  

مهدي عليه السالم گسيل دارند. حضرت لشكريان خود را به سراسر جهان اعزام كند تا ظلم و ظالم از 
 ميان برود و

 (1) " .شهرها به عدالت و درستكاري درآيند

براي اين است كه ابرهاي پائيزي در آسمان پراكنده شده و "ابرهاي پائيزي  "تعبير   

 سپس به هم متصل ميگردند. تشبيه ياران مهدي به ابرهاي پاييزي نخستين بار

 شايد اين تعبير را حضرت امير عليه السالم از .(2)توسط امير مؤمنان عليه السالم به كار رفته است 

پيامبر صلي اهللا عليه و آله اقتباس كرده باشد و احتمال دارد ظهور مهدي عليه السالم و گرد آمدن 
دريارانش   

 .مكه چنان كه قبال اشاره كرديم در فصل پائيز و يا آخر تابستان واقع شود

289ص:   

95نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

166نهج البالغه خطبه  .2 -2 . 

 :ابو خالد كابلي ميگويد: امام باقر عليه السالم فرمود
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سوگند به خدا گويا قائم را ميبينم در حالي كه به حجر االسود تكيه داده و حق خويش را با  "
 سوگند خدا

 :ياد ميكند و ميگويد

 .اي مردم: هر كس درباره خدا با من بحث و مناقشه كند، من نزديك ترين مردم نسبت به خدا هستم

 .اي مردم: هر كس درباره آدم با من بحث و مناقشه كند، من نزديك ترين مردم نسبت به آدم هستم

ن مردم نسبت به نوح هستماي مردم: هر كس درباره نوح با من بحث و مناقشه كند، من نزديك تري . 

اي مردم: هر كس درباره ابراهيم با من بحث و مناقشه كند، من نزديك ترين مردم نسبت به ابراهيم 
 .هستم

اي مردم: هر كس درباره موسي با من بحث و مناقشه كند، من نزديك ترين مردم نسبت به موسي 
 .هستم

ند، من نزديك ترين مردم نسبت به عيسي اي مردم: هر كس درباره عيسي با من بحث و مناقشه ك
 .هستم

اي مردم: هر كس درباره محمد با من بحث و مناقشه كند، من نزديك ترين مردم نسبت به محمد 
 .هستم

 اي مردم: هر كس درباره كتاب خدا با من به بحث و مناقشه بپردازد، من آگاه ترين مردم به كتاب خدا

 (1) " هستم، آنگاه به مقام ابراهيم رفته و دو ركعت نماز گزارد

 در بعضي روايات، عالوه بر مطالب فوق عبارت هاي ديگري نيز آمده است، از

خدا را به ياري ميطلبيم و هر كس دعوت ما را پذيرا باشد، ما اهل بيتاي مردم، ما  "جمله ميگويد:   
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پيامبر شما محمد صلي اهللا عليه و آله و نزديكترين افراد به او هستيم... من بازمانده و جانشين آدم و 
 ذخيره نوح

ا من و برگزيده اي از سالله ابراهيم و برگزيده خاندان محمدم... هان! كسي كه در سنت رسول خدا ب
 به بحث

. آنگاه خداوند سيصد و "و استدالل پردازد، من به سنت رسول خدا از هر كس آگاه تر و سزاوارترم 
سيزده ياور او را بدون وعده قبلي گرد او جمع نمايد... آنها بين ركن و مقام با امام بيعت كنند. با آن 

حضرت عهدنامه اي است از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله كه آن را فرزندان از پدران به ارث گذاشته 
 (2) " اند

290ص:   

315/  52بحار:  .1 -1 . 

239 - 238ص  52بحار:  .2 -2 . 

 در برخي احاديث آمده است كه ابتدا يكي از اصحاب حضرت كه مردم او را

 ميشناسند در مسجد الحرام به پا ميخيزد و آنان را براي شنيدن پيام حضرت و

 .پذيرش دعوت او فرا ميخواند

 :از امام زين العابدين عليه السالم نقل شده كه فرمود

مردي وابسته به او برخيزد و ندا دهد: اي مردم! اين شخص، خواسته شماست كه اينك نزدتان  "
 آمده،

شما را به همان اموري دعوت ميكند كه پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله دعوت فرمود، با شنيدن اين 
 كلمات ناگهان مردم به پا
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ني فرزند فالني فرزند پيامبر خدا صلي اهللا خيزند، امام نيز برخيزد و چنين گويد: اي مردم! من فال
 عليه و آله هستم، شما

را دعوت ميكنم به آنچه پيامبر خدا دعوت فرمود، در اين وقت مردم آهنگ كشتن او را كنند، اما 
 سيصد و

 (1) " چند تن از ياران حضرت به پا خاسته و از وقوع اين حادثه جلوگيري نمايند

يعني "به پا خيزند  "يعني از سالله او و معناي  "مردي وابسته به او  "معناي جمله   

د ببينند وميايستند تا مهدي عليه السالم را كه زبانزد مردم شده و چشم انتظار وي هستن  

 .شايد هدفشان اين باشد كه برخيزند و از ترس رژيم حاكم، آماده بازگشت باشند

 و اما آنها كه بسوي امام هجوم ميبرند و آهنگ كشتن وي را دارند بي گمان از

 عمال رژيم حجازند، روايت با دقت تمام حالت شور و نشاط مسلمانان را كه در

م مردم از حكومت به تصوير ميكشدجستجوي حضرتند همراه با وحشت و خش . 

 نكته قابل توجه اينكه بعيد به نظر ميرسد ياران خاص امام عليه السالم براي آزاد سازي

 حرم و مكه آن هم در چنان فضاي دشواري كه روايات بيان ميكنند، كافي باشند،

ور و بهفضائي كه ميتوان آن را از حادثه قتل وحشيانه نفس زكيه در دو هفته قبل از ظه  

 جرم اينكه ميگويد: من فرستاده مهدي عليه السالم هستم و فرازهايي از پيام امام عليه السالم را ابالغ

 ميكند، احساس كرد. بي ترديد امام زمان عليه السالم عالوه بر اسباب غيبي كه خداوند در

291ص:   
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306/  52بحار:  .1 -1 . 

ي قرار داده، وسائل طبيعي را نيز مهيا ميكند تا سخنان خود را به شكلاختيار و  

 كامل به گوش مردم برساند و سپس ياران او بتوانند بر حرم شريف و آنگاه بر مكه

 تسلط يابند و اين كار به دست صدها و يا هزاران نفر از ياران يمني، ايراني، حجازي

 و حتي مكي وي كه طبق روايات، شماري از آنان با حضرت بيعت ميكنند، انجام

 خواهد گرفت، اينها نيروهاي انساني و نظامي هستند كه براي پيروزي نهضت

 مقدس حضرت مهدي عليه السالم اقدام به كارهاي مهم و ضروري مينمايند و زمام امور را

دمي از آن حضرت را، به حركتيدر شهر مكه بدست ميگيرند و موج پشتيباني مر  

 سامان يافته تبديل ميكنند. در اين ماجرا نقش سيصد و سيزده نفر ياران خاص

 .امام عليه السالم نقش فرماندهي و ساماندهي فعاليت هاي ديگر هواداران خواهد بود

 آنچه گفته شد، نشانگر اين نيست كه نهضت ظهور حضرت مهدي عليه السالم نهضتي

 خونين است، چرا كه روايات، وقوع هيچ درگيري يا كشتار در مسجد الحرام و حتي

 در مكه را نشان نميدهد، از برخي دانشمندان شنيده بودم كه ياران مهدي عليه السالم امام

 جماعت مسجد الحرام را در آن شب به هالكت ميرسانند. ولي من در اين مورد

2آوردم عبارت كتاب الزام الناصب در ج  روايتي نيافتم. تنها مطلبي كه بدست  

به نقل از برخي علماء است كه ميگويد 166ص  : 

 روز دهم محرم حضرت حجت خروج ميكند و در حالي كه هشت رأس بزغاله الغر را پيشاپيش خود "
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ميبرد وارد مسجد الحرام ميشود، و خطيب آنان را به هالكت ميرساند و چون خطيب كشته شد، 
 حضرت

مردم در كنار كعبه غايب ميشود و چون شب شنبه فرا رسد بر فراز بام كعبه ميرود و سيصد  از چشم
 و

سيزده تن ياران خود را ندا ميكند، آنان از شرق و غرب زمين گرد او جمع ميشوند و صبح روز شنبه 
 مردم

 " .را به بيعت با خود فرا ميخواند

چنانكه اشاره كرديم، پايه واما اين سخنان، روايت نيست. بعالوه مطالب آن هم  

 .اساس استواري ندارد

292ص:   

 بنابراين بهتر است بگوئيم، نهضت ظهور آن حضرت، نهضتي است پاك و بدون

 خونريزي. و اين واقعه به دليل حمايت هاي غيبي امام عليه السالم و ترس و وحشتي كه

فكار عموميخداوند در دل دشمنان او مياندازد عملي ميگردد. از سوي ديگر ا  

 مردم مشتاقانه ظهور وي را لحظه شماري ميكنند و خود حضرت با نقشه دقيقي كه

 جهت تسلط بر حرم، مراكز قدرت و مواضع حساس مكه دارد، بدون جنگ و

 خونريزي ماجرا را به اتمام ميرساند. و بعيد نيست اجراي بدون درگيري اين

مكه مكرمه باشدعمليات به خاطر پاسداري از حرمت حرم و قداست  . 

* * 
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 در آن شب مبارك، شهر پر عظمت مكه، نفس آسوده اي ميكشد و پرچم ...

 ...امام زمان عليه السالم بر فراز آن به اهتزاز درآمده و نور بقيه اللهي از آن پرتو افكن ميشود

 در حالي كه دشمنان و رسانه هاي خبري جهاني همسو با آنها ميكوشند تا پيروزي

حضرت را سرپوش گذاشته و با مخفي كردن حوادث ظهور آن را نهضت مقدس  

 حركتي از سوي افراطيون و مدعيان مهدويت جلوه دهند كه قبال تعدادي از آنان در

 مكه و ديگر نقاط نابود شده اند. از سوي ديگر دشمنان حضرت در داخل مكه

 دست به تحرك وسيعي ميزنند تا از رهبري نهضت و نيروهاي او و نقاط ضعف آنان

 كسب اطالع نموده و آن را در اختيار سفياني قرار دهند، نيروهاي سفياني دستور

 .دارند در سريعترين زمان ممكن خود را به مكه برسانند

سالم وارد مكهروز عاشوراء كه به گفته بعضي روايات روز شنبه است، حضرت عليه ال  

 ميشود تا بر جهاني بودن نهضت خويش تأكيد نمايد و تمام ملتهاي مسلمان و ملل

 جهان را به زبان خودشان مورد خطاب قرار دهد و از آنان عليه كافران و ستمگران

 :ياري طلبد. از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

293ص:   

قائم، روز شنبه كه روز عاشورا است روزي كه حسين عليه السالم در آن به شهادت رسيد خروج  "
 (1) " ميكند

 روايت قبلي، ظهور حضرت را روز جمعه بعد از نماز عشاء بيان كرده بود، حال
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 .با توجه به اين دو روايت ميتوان گفت كه ظهور امام عليه السالم در دو مرحله انجام ميشود

 ابتدا سلطه امام بر حرم و مكه در شب دهم محرم صورت ميگيرد و اين عمل مقدمه

وز شنبه است كه همزمان با روز عاشورا استاعالن ظهور، براي جهانيان در ر . 

 بي ترديد اين حادثه براي دولت هاي جهان داراي اهميت بوده و انعكاس

 فراواني در ميان ملل مسلمان دارد. بويژه زماني كه حضرت، مردم را از معجزه اي كه

لشكريان سفياني كه پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله بيان كرده باخبر ميسازد، معجزه اي كه طي آن  

 اهل سوريه هستند و براي سركوبي نهضت حضرت به سوي مكه ميĤيند، در زمين

 .فرو خواهند رفت

 .رواياتي كه از مدت اقامت حضرت در مكه و اقدامات او خبر دهد اندك است

 :يكي از آنها ميگويد

 (2) " امام در مكه تا زماني كه خداي سبحان اراده كند باقي ميماند "

 روايت ديگري ميگويد: امام عليه السالم بر دزدان كعبه اجراي حد مينمايد، ممكن

اشند. اما بي گمان ازاست مراد از دزدان كعبه، حكام حجاز قبل از ظهور حضرت ب  

 جمله اقدامات حضرت، ايراد خطابه براي ملل اسالمي و اعالن موضع سياسي

 .جهاني او خواهد بود

 به گفته روايات، امام عليه السالم از مكه خروج نميكند مگر پس از وقوع معجزه فرو

هضترفتن سپاه سفياني در زمين، اما به نظر ميرسد كه اين سپاه بعد از علني شدن ن  
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294ص:   

285/  52بحار:  .1 -1 . 

334/  52بحار:  .2 -2 . 

 امام به سرعت براي سركوبي آن عازم مكه ميشود و قبل از رسيدن به مكه خداوند

 .آنها را در زمين فرو ميبرد

 آري، سردمداران كفر در غرب و شرق عالم در برابر پيروزي نهضت حضرت

 مهدي عليه السالم واكنش شديدي از خود نشان ميدهند و آنچنان به خشم ميĤيند كه

 :تسلط بر اعصاب و روان خويش را ا ز دست ميدهند، امام صادق عليه السالم ميفرمايد

 وقتي پرچم حق آشكار گردد، اهل شرق و غرب بر آن نفرين كنند، پرسيدم چرا؟ فرمود: به سبب "

 و در روايتي " به سبب آنچه از اهل بيت او پيش از او ميبينند (1) " آنچه كه از بني هاشم ميبينند
". 

قبل از حضرت وجوداين روايت نشانگر آن است كه چند جنبش زمينه ساز،   

 خواهد داشت كه رهبري غالب آنها را سادات بني هاشم بر عهده دارند و كفر جهاني

 از ناحيه اين جنبش هاي اسالمي و موج اسالم خواهي آنها، با دشواريهاي فراواني

 .روبرو ميشود

كهبنا به نقل روايات، امام عليه السالم پس از نصب فرمانداري براي مكه، با سپاه خود   

 :مركب از ده هزار و يا بيشتر است، رهسپار مدينه ميگردد، امام باقر عليه السالم فرمود
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با قائم بر اساس كتاب خدا و سنت رسول در مكه بيعت كنند و امام حاكمي بر مكه گمارد و آنگاه  "
 راهي

زگردد و فقط قاتل يا مدينه شود، در بين راه به او خبر رسد كه نماينده او را كشته اند، امام به مكه با
 قاتالن او

 (2) " .را به هالكت رساند

 :از امام صادق عليه السالم منقول است كه فرمود

و موعظه نيكو، به حق دعوت كند و آنها اطاعت كنند. آنگاه مردي از او اهل مكه را با حكمت  "
 خاندان خود

را بعنوان نماينده خويش بر آنها بگمارد و آهنگ مدينه نمايد. همين كه امام از مكه خارج گردد، به 
 نماينده او

295ص:   

363/  52بحار:  .1 -1 . 

308/  52بحار:  .2 -2 . 

حمله ور شوند، از اين رو امام بسوي آنها بازگردد، آنان سرافكنده و گريان نزد امام بشتابند و گويند: 
 اي

مهدي آل محمد! توبه توبه (از كرده خود پشيمانيم، از ما درگذر) امام آنها را موعظه و به آنان اعالن 
 خطر

 نمايد و از تبهكاري برحذر دارد و نماينده اي ديگر از ميان آنها انتخاب و سپس رهسپار مدينه گردد
" (1) 
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 البته اين روايت، اشاره به جنبشي كه با امام در مكه درگير شود ندارد و در روايت

 اول كه ميگويد: قاتالن را ميكشد، ممكن است منظور افرادي باشند كه نماينده

 .وي را در مكه كشته اند

در زمين، عبور امام عليه السالم در سر راه خود به مدينه، از محل فرو رفتن لشكر سفياني  

كند، چنان كه روايتي در كتاب تفسير عياشي از امام باقر عليه السالم نقل كرده كه فرمودمي : 

مردي از آنان (آل محمد) در حالي كه سيصد و سيزده تن او را همراهي ميكنند و پرچم پيامبر  "
 صلي اهللا عليه و آله را

: اينجا محل فرو رفتن لشكريان با خود دارد، آهنگ مدينه نمايد (تا به محلي ميرسند) امام ميفرمايد
 در

زمين به فرمان خداست و اين تأويل آيه قرآن است كه فرمود: آيا كساني كه به نيرنگ خويش توطئه 
 هاي

زشت انجام دادند در امانند از اينكه خداوند آنها را به زمين فرو برد يا عذاب از جائي كه فكرش را 
 نميكنند

 .آنان را فرا گيرد. يا آنها را در حال رفت و آمدشان بگيرد. پس آنها هرگز ناتوان كننده خدا نيستند
" (2) 

 آزاد سازي مدينه منوره و حجاز

ضرت در مدينه منوره درگير يك يا چند نبردروايات ميگويند بر خالف مكه، ح  

 :خواهد شد. از امام باقر عليه السالم نقل شده كه در روايتي طوالني چنين فرمود
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آنگاه وارد مدينه شود، پس قريش از آنها پنهان گردند. و اين گفته علي بن ابي طالب عليه  ..."
 السالم درباره

كنند كه اي كاش ميتوانستند تمام دارائي خود و آنچه  آنهاست كه فرمود: به خدا سوگند قريش آرزو
 را كه

خورشيد بر آن ميتابد بدهند و در عوض به اندازه زمان كشتن شتري، علي بن ابي طالب را در كنار 
 خود

296ص:   

11/  53بحار:  .1 -1 . 

45 - 46نحل  .2 -2 . 

سپس حادثه اي به وقوع پيوندد كه پس از آن قريش گويند: ما را نزد اين طاغي ببريد،  .(1)بيابند 
 سوگند

خدا اگر او محمدي يا علوي يا فاطمي بود دست به اين عمل نميزد، آنگاه خداوند به شكل كامل  به
 حضرت را

 بر آنان مسلط گرداند و حضرت قاتالن را به هالكت رسانده و همه وابستگان به آنها را به اسارت گيرد،

فرود آيد، در آنجا به وي خبر رسد كه نماينده او را كشته اند،  (2)سپس حركت كرده و در شقره 
 دگر بار به

بر آن ناچيز نمايد. آنگاه مردم را به سوي آنها بازگردد و آنان را چنان هالك كند كه كشتار حره در برا
 كتاب

 (3) " ...خدا و سنت پيامبرش دعوت كند
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 اين روايت بيانگر دو نبرد در شهر مدينه است. نخستين نبرد بعد از وقوع

 حادثه اي است كه بدست حضرت صورت ميپذيرد و قريش و ديگران آن را نكوهش

 نموده و ناخوش ميدارند. به نظر ميرسد كه آن حادثه در ارتباط با تخريب مسجد

ن كه روايات ديگر نيز آن راپيامبر و قبر مطهر آن حضرت و بازسازي آنها باشد، چنا  

 بيان كرده اند. دشمنان آن حضرت اين رويداد را بهانه اي براي تحريك مردم عليه

 امام عليه السالم و مبارزه با وي قرار ميدهند، حضرت با آنها به نبرد برميخيزد و طبق روايتي

يانديگر، صدها تن از آنها را به هالكت ميرساند، در اين هنگام است كه قريش  

 يعني بستگان قبايل قريش آرزو ميكنند كه اي كاش امير مؤمنان عليه السالم هر چند به مقدار

 كشتن ماده شتري حضور داشت تا آنها را از دست انتقام مهدي نجات ميداد زيرا

 .سياست امير مؤمنان عليه السالم در مورد آنها سياست بردباري و گذشت بوده است

ايان دادن به جنبش مخالفان و تعيين حاكم براي مدينهاما نبرد دوم، بعد از پ  

297ص:   

اين آرزو براي آن است كه اي كاش امير مؤمنان حضور داشت و همچون جنگ جمل آنان را  .1 -1
 مورد عفو و رحمت قرار ميداد. مترجم

ترجممنطقه اي است در حجاز از سمت ايران و عراق. م .2 -2  

از تفسير عياشي 342/  52بحار:  .3 -3 . 

 است و آنگاه كه امام به سوي عراق يا ايران رهسپار ميشود و در منطقه شقره يا
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 شقرات كه احتماال اردوگاه سپاه حضرت است، فرود ميĤيد. خبر ميرسد بار ديگر

 مردم مدينه دست به اقداماتي در مخالفت با حضرت زده و نماينده منصوب

عليه السالم در مدينه را به قتل رسانده اند. امام عليه السالم به مدينه بازميگردد و بيش ازامام   

از مردم مدينه داشت از آنان به قتل "حره  "كشتاري كه لشكر اموي در واقعه مشهور   

 ميرساند و مجددا مدينه را تحت فرمانروائي خود درميĤورد. شمار كشتگان حره

 با توجه به منابع تاريخي، بيش از هفتصد شهيد ذكر شده است اما انقالب و شورش

 حره عليه يزيد بن معاويه بعد از قيام امام حسين عليه السالم اتفاق افتاد و انقالبي بود بر حق

 و مشروع. بر خالف طغيان اهل مدينه بر ضد امام مهدي عليه السالم. و تشبيه اين دو حادثه

صرفا به جهت تعداد كشته گان آن حادثه استبه يكديگر  . 

بخشي از روايت سابق در تفسير 265در ص  "يوم الخالص  "صاحب كتاب   

 عياشي را آورده و از آن چنين استفاده كرده كه حضرت فقط هنگام ورود به مدينه

 درگير نبرد خواهد شد... در حالي كه مالحظه ميكنيد اين روايت بعد از ورود

 امام عليه السالم به مدينه از دو نبرد خبر ميدهد. روايات كتاب يوم الخالص نياز به دقت و

 بررسي دارد، زيرا مؤلف آن به خود اجازه داده كه روايات را جزء جزء نموده و

 اجزاء بعضي را به برخي ديگر ضميمه نمايد، آنگاه آن روايت تركيب شده را به

از روايت، يا مشابه آن، در مأخذ آمده استمأخذي نسبت دهد كه تنها بخشي  ! 

 احتمال دارد هنگام ورود حضرت به مدينه عناصر باقي مانده حكومت و يا
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 نيروهاي سفياني، مقاومتي از خود نشان داده يا نبردي بين آنان واقع شود و امام عليه السالم

 .بر آنان پيروز گردد

دم، اما روايتي يافتم كه بهولي من روايتي كه نشانگر اين درگيري باشد ندي  

 رضايت اهل مدينه از حضور حضرت و عدم مقاومت آنها در برابر امام عليه السالم اشاره

298ص:   

 ميكند. در كتاب كافي از امام صادق عليه السالم در ضمن روايتي مفصل آمده است كه

 :فرمود

د به مكه گريزند تا در آنجا به در آن روز هر كس از فرزندان علي عليه السالم كه در مدينه باش "
 صاحب امر

ملحق گردند و صاحب امر رهسپار عراق شده و لشكري را به مدينه گسيل دارد تا مردم آن سامان در 
 امنيت

 (1) " .بسر برند و مردم دوباره به مدينه برگردند

 آنچه محتواي اين روايت را تأييد ميكند آن است كه اهل مدينه نظاره گر لشكر

 سفياني بوده و وقوع معجزه فرو رفتن آنان در زمين را مشاهده كرده و ضعف

ديده و شاهدحكومت حجاز و چه بسا سقوط آن بعد از واقعه فرو رفتن سفيانيان را   

 موج پشتيباني افكار عمومي از حضرت مهدي عليه السالم بوده اند... عالوه بر همه اينها

 .احساس مردم مدينه اين است كه امام از خود آنان است
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 همانطور كه مالحظه ميكنيد اين روايت نشان ميدهد كه در آن دوره امام

اعزام ميكند. اين احتمال شخصا به مدينه وارد نميشود، بلكه سپاهي را به آنجا  

 .به واقعيت نزديك تر است

 به هر حال روايات، حاكي از آن است كه خداوند، حجاز را به دست حضرت

 آزاد ميسازد و اين بدان معني است كه عناصر باقيمانده حكومت ضعيف حجاز

 سقوط كرده و بقاياي نيروهاي سفياني شكست ميخورند. احتمال دارد آزاد سازي

 حجاز و بيعت مردم آن سامان با حضرت، بعد از استيالي امام عليه السالم بر مكه و پس از

 .وقوع معجزه فرو رفتن سفيانيان باشد

 با قرار گرفتن سرزمين حجاز تحت فرمانروائي امام، قلمرو دولت آن بزرگوار با

 .وجود مخالفاني در عراق، كشورهاي يمن، حجاز، ايران و عراق را دربرميگيرد

299ص:   

224/  8كافي:  .1 -1 . 

 با توجه به تسلط امام بر حجاز، بايد خليج نيز تحت فرمان امام درآيد. اين اتفاق

ياران يمني و ايراني صورت ممكن است با كمك ملت هاي آن منطقه و يا با پشتيباني  

 .پذيرد

 برپايي دولتي با اين گستردگي، به رهبري امام مهدي عليه السالم واكنش شديدي در
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 شرق و غرب خواهد داشت زيرا تسلط حكومت مهدي عليه السالم بر تنگه باب المندب و

 تنگه هرمز، خطري استراتژيك و اقتصادي براي آنان محسوب ميگردد و مهمتر از

خطر تمدن و گسترش فرهنگ اسالم است كه موجوديت شرق و غرب و يهود آن،  

 را به لرزه مياندازد. در روايتي از امام صادق عليه السالم بيان شد كه شرق و غرب، پرچم

 .مهدي عليه السالم يعني انقالب و حكومت او را نفرين ميكنند

و سلطه خود را دراحتمال دارد كه نيروهاي غرب و شرق پس از آنكه تمام نفوذ   

 مناطق آزاد شده از دست دادند، ناوهاي جنگي خود را در خليج فارس و درياهاي

 مجاور منطقه به حركت درآورند. و چيزي جز حضور در دريا و تهديد با نيروي

 دريائي و هوائي برايشان باقي نماند و چه بسا همانها آتش افروزان درگيري هاي

ه به زودي به ماجراي آن خواهيم پرداختبصره و منطقه اصطخر باشند ك . 

 حركت حضرت مهدي عليه السالم بسوي ايران و عراق

 .در روايات پيرامون حركت حضرت از حجاز، تفاوت هايي به چشم ميخورد

 تصوير كلي بسياري از احاديث شيعه بيانگر آن است كه امام عليه السالم مستقيما از حجاز

بع ديگر ميگويند: او مستقيم از شهر مكه وارد آنرهسپار عراق ميگردد. برخي منا  

 سامان ميشود. اين مطلب، روايت كتاب كافي را تأييد ميكند كه ميگفت امام عليه السالم

 .لشكري به سوي مدينه گسيل ميدارد

 اما روايات منابع سني، گوياي آن است كه حضرت از مكه به شام و قدس
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300ص:   

 ميرود يا ابتدا به عراق و سپس به سوي شام و قدس حركت مينمايد. تنها يكي دو

 روايت در نسخه خطي ابن حماد ميگويد: امام عليه السالم ابتدا به جنوب ايران ميĤيد و

 ايرانيان به همراه رهبر خراساني آنان و فرمانده سپاه وي شعيب بن صالح با حضرت

 بيعت مينمايند و آنگاه به اتفاق ايرانيان در منطقه بصره به نبرد عليه سفياني

 .ميپردازند. سپس حضرت وارد عراق ميگردد

 آنچه از مجموع روايات استفاده ميشود اين است كه آغاز نهضت ظهور امام عليه السالم

 شهر مكه و هدف آن قدس شريف است. اما در اين ميان، مدتي به سر و سامان

 دادن دولت جديد خود و بويژه وضع عراق و تدارك سپاه خويش جهت پيشروي به

 .سوي قدس خواهد پرداخت

 بديهي است روايات ما در صدد بيان همه تحركات و اقدامات امام عليه السالم نبوده اند

 بلكه آنها، تنها حوادثي را به تصوير ميكشند كه اعالن آن زياني به نهضت امام وارد

و شوق اميد در دل مسلمانان را زنده مينمايد و با تقويت روح ايمان، آناننساخته   

 .را بر ياري و نصرت حضرت آماده كند

 به احتمال قوي امام عليه السالم در اين مدت به اقتضاي مصلحت، بين حجاز، ايران،

 عراق و يمن در رفت و آمد خواهد بود و شخصا در نبردهاي سپاهش شركت

وقتي كه ضرورت اين حضور احساس شود نخواهد كرد مگر . 
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 در فصلي كه مربوط به ايران بود روايتي را برگزيديم كه بر اساس آن آمدن امام عليه السالم

 :به جنوب ايران از چند جهت قابل پيش بيني است

 الف: روايات موجود در منابع شيعه و سني بيانگر آن است كه جنگ بصره بعد از

ميپيوندد. جنگي كه از آن به جنگي بزرگ و سرنوشت ساز آزاد شدن حجاز به وقوع  

 .تعبير شده است

 .ب: بخش اصلي سپاه امام را حداقل در آن منطقه، ايرانيان تشكيل ميدهند

301ص:   

 بنابراين آمدن امام عليه السالم به ايران جهت آمادگي در جنگ بصره و خليج فارس، امري

طي خود از وليد بن مسلم و رشد بن سعدطبيعي خواهد بود. ابن حماد در نسخه خ  

 :از ابو رومان از امير مؤمنان علي عليه السالم آورده است كه حضرت فرمود

وقتي سواران سفياني به سوي كوفه روي آورند، گروهي را به جستجوي اهل خراسان فرستند و در  "
 آن

هاشمي با درفش هاي سياه  حال اهل خراسان در جستجوي مهدي بيرون آيند، آنگاه بين امام و مرد
 كه

 شعيب بن صالح پيشاپيش آنها است مالقاتي رخ دهد سپس در دروازه استخر، امام و ياران سفياني با

يكديگر برخورد نمايند بگونه اي كه بين آنها كارزار بزرگي اتفاق افتد سپس ياران درفش هاي سياه 
 غلبه
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يابند و سپاه سفياني از معركه بگريزند، در اين هنگام مردم تمناي ديدار مهدي كنند و او را جويا 
 ." شوند

 اگر چه سند اين روايت ضعيف است و در متن آن آشفتگي وجود دارد اما جنگ

 بصره را كه در فصل مربوط به عراق گذشت تأييد ميكند همچنانكه روايات مربوط

رق و غرب در برابر پيروزي انقالب مهدي عليه السالم نيز، برخيبه عكس العمل شديد ش  

 از روايات نبرد بصره را تأييد ميكند و بيانگر آن است كه طرف مقابل مهدي عليه السالم و

 يارانش، غربي هايي هستند كه پيرو انجيل اند و به احتمال زياد لشكر سفياني پيش

 .قراول نيروهاي غربي است

ه السالم در خطبه اي مفصل راجع به بصره ميفرمايدامير مؤمنان علي : 

 از اهل بصره به تعداد شهداي ابله در پي او (سفياني) روان شوند، در حالي كه انجيل هايشان بر "

 (1) " سينه شان آويخته است

يا معشر الجن "در تفسير عياشي آمده است: امام باقر عليه السالم در تفسير آيه شريفه   

 واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فأنفذوا ال تنفذون إال بسلطان
 :فرمود (2) "

302ص:   

253/  32و بحار:  289/  1شرح نهج البالغه ابن ميثم:  .1 -1 . 

33الرحمن /  .2 -2 . 
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او (امام زمان عليه السالم) با هفت قبه نور در پشت كوفه فرود آيد و مشخص نشود كه در كداميك  "
 قرار دارد و

 " .اين آيه مربوط به زمان فرود او است

حضرت در قبه اي از نور، در پشت كوفه و در منطقه فاروق فرود "و در روايت ديگر آمده است:   

 ." آيد

ي آسماني نسبت به حضرت باشد و شايد همممكن است اين حادثه كرامت  

 تعبيري از ورود امام عليه السالم بوسيله يك اسكادران هواپيما و يا وسائل مشابه باشد كه در

 روايات به قبه نور تعبير شده است، به هر حال بيان اين مطلب به تفسير آيه شريفه

 .كمك ميكند

ت زيادي وارد شده كه برخي را در فصلدرباره اقدامات امام عليه السالم در عراق روايا  

 .مربوط به عراق يادآور شديم و ساير موارد را در اينجا بطور خالصه ميĤوريم

 الف: روايات بسياري درباره تصفيه اوضاع داخلي عراق و كشته شدن گروههاي

 .شورشي بدست امام عليه السالم وارد شده كه بيشتر آنها در جاي خود بيان شد

 ب: ورود حضرت به كوفه، نجف و كربال و انتخاب كوفه به عنوان مركز، و

 ساخت مسجد جامعي با كاربرد جهاني در نزديكي كوفه كه طبق روايات داراي يك

 .هزار در ورودي خواهد بود

 :از امام صادق عليه السالم منقول است كه فرمود
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 زماني كه قائم ما قيام كند، زمين به نور الهي روشن و درخشان گردد بگونه اي كه مردم از پرتو "

خورشيد بي نياز شوند و عمر مردان در زمان حكومت او چنان طوالني شود تا هر مردي صاحب هزار 
 فرزند

ت. خانه هاي پسر گردد و در آنها دختر نباشد. وي مسجدي در نجف بنا كند كه داراي هزار در اس
 كوفه به نهر

كربال و به حيره متصل گردد تا جائي كه اگر كسي روز جمعه با استري چابك و الغر، آهنگ آن ديار 
 كند تا نماز

 (1) " .جمعه را درك كند موفق نشود
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 :و نيز امام باقر عليه السالم ميفرمايد

 وقتي جمعه دوم فرا رسد مردم گويند اي فرزند پيامبر خدا، نماز جمعه به امامت شما برابر با نماز "

و آله است و اين مسجد گنجايش ما را ندارد، آنگاه امام نقشه  پشت سر رسول خدا صلي اهللا عليه
 مسجد مستحكمي را

 (1) " .ترسيم كند كه داراي هزار در باشد و مردم را در خود جاي دهد

 ظاهرا منظور از هزار در، وسعت و گستردگي مسجد است، زيرا مسجدي كه

 مسلمانان بخواهند از سراسر جهان براي شركت در نماز جمعه به امامت حضرت

 گردهم آيند، با در نظر گرفتن امكانات جانبي مورد نياز از قبيل فرودگاه، ترمينال،



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 408   

كربال را نياز دارد كه بالغ بر هشتاد كيلومتر استپاركينگ و... مساحتي بين كوفه و  . 

 ج: از ديگر اقدامات حضرت، اعتال بخشيدن به موقعيت كربال بعنوان يك پايگاه

 .جهاني و تكريم از جد بزرگوارش، حضرت حسين بن علي عليه السالم است

 :از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

عيت و مقامي قرار دهد كه محل آمد و شد فرشتگان و مؤمنان گردد و بهخداوند كربال را داراي موق "  

 (2) " عالي ترين مقام و مرتبه برسد

 د: معجزه اي در نجف از حضرت ظاهر شود. آن هنگام كه حضرت، زره جدش

 پيامبر صلي اهللا عليه و آله را بپوشد و بر مركب ويژه او سوار شود و جهان را به پرتو خود روشنائي

 بخشد، بگونه اي كه مردم هر جا كه هستند، حضرت را ببينند، در حالي كه او در

 :جايگاه خويش مستقر است. از امام صادق عليه السالم در اين باره منقول است كه فرمود

گويا من قائم را در پشت نجف مشاهده ميكنم كه زره پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله را به تن  "
 كرده زرهي كه متوازن

ه را با جامه اي ابريشميبا قامت اوست سپس آن را جابجا ميكند تا بر قامتش موزون گردد. آنگاه زر  
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بپوشاند. سپس بر اسب ابلق خود كه ميان دو چشمش ستوني از نور ميدرخشد سوار شود و آن را به 
 پرواز

شانه اي برايشان باشد، سپس حضرتدرآورد، اهل هيچ سرزميني نيست كه اين نور به آنها نرسد تا ن  

پرچم پيامبر صلي اهللا عليه و آله را برافرازد و با برافراشتن آن، شرق و غرب جهان به نورش روشن 
 (1) " گردد

 :در همين منبع از امير مؤمنان عليه السالم نقل شده كه فرمود

 گويا او را ميبينم بر اسبي سپيد پا كه ستوني از نور از پيشانيش ميدرخشد نشسته و از وادي السالم "

اهللا  ال إله إال اهللا حقا حقا، ال إله إال "به سوي رودخانه سهله پيش ميرود و در حال دعا چنين ميگويد: 
 تعبدا و

رقا. اللهم معز كل مؤمن وحيد ومذل كل جبار عنيد، أنت كنفي حين تعييني المذاهب، وتضيق علي 
 األرض بما

رحبت، اللهم خلقتني وكنت غنيا عن خلقي، ولوال نصرك إياي لكنت من المغلوبين، يا منشر الرحمه 
 من

خ الرفعه فأولياؤه بعزه يتعززون، يا منمواضعها، ومخرج البركات من معادنها، و يا من خص نفسه بشمو  

 " ...وضعت له الملوك نير المذله علي أعناقهم، فهم من سطوته خائفون

 در صفحات آينده به امدادهاي غيبي، كرامات و معجزاتي اشاره خواهيم كرد كه

 خداوند بدست حضرت آشكار ميسازد و رواياتي را بيان خواهيم كرد كه بيانگر

صر حضرت استتكامل علوم در ع . 
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 ه: از جمله اقدامات حضرت عليه السالم در عراق انتخاب مسجد سهله بعنوان محل

 .سكونت خود و خانواده او است. مسجد سهله در كنار كوفه است

 در اين باره رواياتي وارد شده و گوياي آن است كه حضرت عليه السالم پس از ظهور،

 .داراي همسر و فرزند خواهد بود

 و: توقف طوالني حضرت در عراق قبل از حركت به طرف قدس نيز قابل توجه

 :است

 .(2) " سپس آن حضرت به كوفه آمده و تا زماني كه خدا بخواهد در آنجا اقامت گزيند "

305ص:   

391/  52بحار:  .1 -1 . 

224/  52بحار:  .2 -2 . 

و سامان دادن به وضع داخلي عراق، به نظر ميرسد علت اين توقف طوالني، سر  

 تثبيت كوفه بعنوان مركز حكومت، جمع كردن نخبگان اصحاب حضرت از تمامي

 عالم، تجهيز و اعزام نيروهاي نظامي به ديگر كشورها و سرانجام حركت بسوي

 .قدس و فتح بيت المقدس باشد

رد كوفه شود، هيچ مؤمني باقي نماند امام باقر عليه السالم ميفرمايد: هنگامي كه قائم عليه السالم وا
 مگر آنكه در
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كوفه باشد يا به آن سو حركت كند و اين را امير المؤمنين عليه السالم خبر داده است. آنگاه حضرت 
 به اصحابش

 (1) .فرمايد: به سوي اين طغيانگر (يعني سفياني) حركت كنيد

همچنين فرمود: گويا قائم عليه السالم را ميبينم كه از مكه بسوي نجف كوفه در حركت است، در 
 حالي كه

ش رو پنج هزار فرشته با او همراهند. جبرئيل از سمت راست، ميكائيل از سمت چپ و مؤمنين در پي
 قرار

 .(2)دارند. او سپاهيانش را به تمام كشورها اعزام ميكند 

او فرمانده سپاه "شعيب بن صالح پيشاپيش سپاه اوست  "و در روايت ديگر آمده كه   

 .است

 در بعضي روايات آمده: اولين سپاهي كه حضرت گسيل ميدارد، براي جنگ با

 .ترك ها است

از ارطاه چنين نقل ميكند: سفياني با ترك ها 58در كتاب خطي ابن حماد ص   

مهدي عليه السالم است. اين اولين پرچمي است كه حضرت براي ميجنگد ولي نابودي ترك ها بدست 
 جنگ

 (3) .برافرازد و به سوي تركها اعزام نمايد
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آمده. او حدود هفتاد صفحه و  52شبيه اين روايت در كتاب المالحم والفتن ابن طاووس ص  .3 -3
 .يا بيشتر، از كتاب ابن حماد را در كتابش آورده است

 از مجموع روايات چنين برميĤيد كه امام عليه السالم در عراق به كارهاي زير بنائي نظير

 سر و سامان دادن به اوضاع دولت جديد و تثبيت آن، برقراري امنيت در مرزهاي

 شرقي از سمت روسيه و چين و آنگاه بسيج عمومي سياسي و نظامي جهت نبرد

 .بزرگ آزاد سازي قدس اقدام مينمايد

 پيشروي به سوي قدس

ه انطاكيهاحاديث ميگويند كه حضرت مهدي عليه السالم براي نبرد با روميان سپاهي ب  

 ميفرستد كه در ميان آنها بعضي از اصحاب امام حضور دارند، آنها از غار انطاكيه

 صندوق مقدس را بيرون ميĤورند صندوقي كه در آن نسخه اصلي تورات و انجيل

 (1) .موجود است

 پيدا شدن صندوق مقدس براي غربي ها كه نيروهايشان را براي جنگ با حضرت

 .در ساحل انطاكيه آماده كرده اند، نقش بازدارنده خواهد داشت

 بر اساس روايات، اين نيروها در پي نداي آسماني ماه رمضان، در آن منطقه

ند و خداوند اصحاب كهف را بعنوان معجزه براي آنان آشكار ميسازدفرود ميĤي . 

 :از امير مؤمنان عليه السالم منقول است كه فرمود
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 روميان به ساحل دريا نزديك غار اصحاب كهف روي آورند و خداوند آن جوانان را همراه با سگشان "

 (2) " از غار برانگيزد، دو نفر از آنان به نامهاي مليخا و خمالها، دو شاهد مسلم براي حضرت قائم اند

 شايد عبارت اخير به اين معنا باشد كه مليخا و خمالها نزد حضرت آمده و

راث هايي كه اصحاب كهف با خود دارند، تقديم حضرتبيعت ميكنند و يا مي  

 .مينمايند
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 ظهور معجزه امداد غيبي، غربيان را در ورود به جنگ با حضرت و طرفداري از

ميكند يهوديان و سفياني دچار ترديد . 

ظاهر شدن اصحاب كهف و معجزه دوم استخراج صندوق مقدس ;معجزه اول  

 و نسخه هايي از تورات و انجيل از غار انطاكيه و استدالل ياران حضرت بوسيله آنها

 بر غربيهاست. از اين رو بعيد به نظر ميرسد كه بين غربي ها و حضرت در انطاكيه

 .درگيري بوجود آيد

 همچنانكه پياده شدن نيروهاي غربي در ساحل تركيه و نه خود تركيه، حاكي از

 آن است كه اين كشور خارج از نفوذ غربي هاست يا اينكه تركيه در آن برهه با قيام و

 .انقالب مردم و يا توسط سپاهيان حضرت آزاد گشته است
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وند هماناما نيروهاي رومي (غربي) كه در ساحل فلسطين (رمله) پياده ميش  

 نيروهايي هستند كه در برخي از روايات، به شورشيان روم توصيف شده اند و به نظر

 .ميرسد كه آنها در نبرد قدس به جانبداري از يهوديان و سفياني شركت كنند

 همچنين بعضي روايات بيانگر آن است كه حضرت، سپاه خود را براي ورود به

تمال دارد كه امام عليه السالم شخصا در آن نبردنبرد قدس به سوي شام اعزام ميكند و اح  

 شركت نكند بلكه پس از شكست دشمنان، وارد قدس شود. ولي بيشتر روايات

مرج "حاكي از آن است كه امام عليه السالم به همراه سپاهيان خود رهسپار منطقه شده و در   

نزديك دمشق اردو ميزند "عذراء  . 

 :امام باقر عليه السالم فرمود

 آنگاه (امام) به كوفه ميĤيد و تا زماني كه خدا بخواهد در آنجا ميماند تا اينكه بر آنجا سيطره يابد، "

وارد شود و عده زيادي از مردم به او بپيوندند. در آن هنگام  "مرج عذراء  "سپس با همراهان خود به 
 سفياني

پيروان آل پيامبر صلي اهللا عليه و  در وادي رمله است. آن روز، روز جابجائي (نيروها) است، جمعي از
 آله كه با سفياني

همراهند به نيروهاي امام عليه السالم ملحق شوند و گروهي از طرفداران سفياني كه در زمره پيروان 
 آل پيامبر خود
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را جا زده اند بيرون آمده و به سپاه سفياني بپيوندند، و هر دسته اي به پرچم و لشكر خود ملحق 
. اميرشوند  

مؤمنان عليه السالم فرمود: در آن روز، سفياني و هر كه با او باشد كشته شوند، حتي خبر دهنده اي از 
 آنان باقي

 (1) " نماند و در آن روز زيانكار است كسي كه از غنائم فراوان سفياني محروم بماند

 از اين روايت ميتوان فهميد كه پشتيباني افكار عمومي از امام سبب ميشود

 ورود سپاهيان حضرت به خاك سوريه، بدون هيچ مقاومتي صورت گيرد و حضرت

 .در سي كيلومتري دمشق اردوگاه خود را مستقر سازند

 نبرد امام عليه السالم با يهود

 :بر اساس روايات، چهره سياسي منطقه، قبل از نبرد قدس بدين گونه است

 پيروزي هاي غير منتظره ياران حضرت در يمن، حجاز، عراق و احتماال پيروزي او

 بر غربي ها در منطقه خليج، رومي ها و غربي ها را از روياروئي با حضرت به شدت

 نگران و هراسان ميسازد. اين هراس با موج خروشان ملت هاي مسلمان بويژه

 مسلمانان منطقه در حمايت از امام عليه السالم قوت ميگيرد. پيدايش معجزات و

 نشانه هاي الهي پيش از ظهور يا همزمان با آن نيز تأثير شگرفي بر ملتهاي غربي

واهد افزود به شكلي كه آنهاخواهد گذاشت و بر آشفتگي وضع حكومتهاي آنها خ  

 به كاري غير از اعزام نيروهاي خود به ساحل انطاكيه و رمله در فلسطين و يا مصر
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 .اقدام ديگري نخواهند كرد

 بنابراين نقش غربيها در اين نبرد، تنها به پشتيباني از هم پيمانان يهودي و

 .سفياني منحصر خواهد شد

پيچيده تر است، چرا كه اين جنگ براي اما وضع يهوديان بسيار وحشتناك تر و  

 آنان سرنوشت ساز است از اين رو يهوديان ترجيح ميدهند كه از درگيري مستقيم با
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 سپاه مهدي عليه السالم اجتناب كرده و به جاي آن با حمايت از خطوط مشترك دفاع عربي

سفياني تشكيل ميشود، اهداف خود را پيگيري كنند. اين يك اصل كلي و كه با  

 سنت ثابت ميان حكومت هاي طغيانگر است كه همواره ترجيح ميدهند تا ديگران

 به نمايندگي از طرف آنها بجنگند و در پس پرده و در خط دوم يا سوم باقي بمانند

وم مشاهده ميكنيمچنان كه امروز اين روش را در ميان يهوديان بطور عم . 

 در همين حال، افكار عمومي مردم منطقه، در راستاي حمايت شديد از امام عليه السالم

 پيش ميرود و اين حمايت به حدي است كه اگر پشتيباني نيرومند قدرت هاي

 خارجي غربي و يهودي از سفياني نباشد، ميتوانند سفياني را نابود و سرزمين شام

ق كنندرا به حكومت حضرت ملح . 
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 اما بعيد نيست همزمان با عقب نشيني نيروهاي سفياني از مقابل سپاه حضرت،

 .سرزمين شام در حالت خأل يا شبه خأل سياسي قرار گيرد

خروج "ابن حماد، در نسخه خطي كتاب خود، بيست روايت را تحت عنوان   

ما شيعيانآورده كه تعدادي از آنها در منابع  "مهدي از مكه به سوي بيت المقدس   

 :نيز وجود دارد. از جمله روايت ابن وزير غافقي از علي عليه السالم است كه ميفرمايد

 او با تعداد حداقل دوازده و حداكثر پانزده هزار نفر، خروج كند، ترس و وحشت پيشاپيش او (به دل "

دشمنان) راه يابد. با هر دشمني برخورد كند به فرمان خدا از پاي درآورد، شعارشان درهم كوبيدن 
 دشمنان

است. در راه خدا از سرزنش هيچ مالمتگري نهراسند. سپس هفت لشكر از شام بسوي آنها هجوم آورد 
 كه

قاصه  "عمت و فضاي جملگي را شكست داده و آنها را به اسارت خويش درآورند. در آن زمان محبت، ن
و "  

به ميان مسلمانان باز گردد و پس از آنها جز خروج دجال حادثه اي باقي نماند، پرسيديم:  "بزاره  "
 قاصه و

بزاره چيست؟ فرمود: هرگاه امام زمان حكومت را بدست گيرد هر كس هر چه خواهد بگويد و از 
 چيزي

 (1) " نهراسد

310ص:   
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96نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

 :در همين كتاب آمده است

و نزد او آورند، عرب، عجم، جنگمهدي ميرود تا در بيت المقدس فرود آيد، خزائن را از همه س "  

 .(1) " افروزان، روميان (غربي ها) و ديگران جملگي به اطاعت وي درآيند

اين منبع آمده كه و در جائي ديگر از : 

 مهدي گويد پسر عموي من (سفياني) را بياوريد تا با او سخن گويم، او را نزد امام آورند، حضرت با "

وي گفتگو كند تا تسليم امر امام شده و با او بيعت نمايد، اما همين كه سفياني نزد يارانش از قبيله 
 بني كلب

و نزد امام بازگردد و بيعت خود را پس بگيرد، سرانجام بينبازگردد، او را از كرده خود پشيمان سازند، ا  

 امام و سفياني كه به هفت گروه و دسته تقسيم شده اند، نبرد سختي واقع شود و فرمانده هر دسته اي

 (2) " خواستار بدست گيري زمام امور به نفع خود باشد. امام عليه السالم همه را شكست دهد

 :و باز در همين مصدر

و سفياني بيعت خود را از امام عليه السالم باز پس گيرد و امام بطالن آن را اعالم كند، آنگاه ا "
 لشكريان خود را

براي مبارزه با حضرت بسيج نمايد كه امام عليه السالم وي را شكست دهد. خداوند روميان (غربي ها) 
 را نيز

 (3) " .بوسيله آن بزرگوار به شكست كشاند

 سفياني از نظر نسب پسر عموي امام مهدي عليه السالم محسوب ميشود، زيرا سفياني
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 .از نسل اميه است و اميه و هاشم چنان كه معروف است با هم برادر بوده اند

ياستاگر اين روايت ها صحيح باشند، بايد گفت كه امام عليه السالم ميخواهد با اين س  

 حكيمانه و اخالق نيكو حتي االمكان او را از گمراهي بازگرداند و يا بر او اتمام

 حجت نمايد گرچه سفياني موقتا از شخصيت حضرت تأثير ميپذيرد، اما بسرعت

311ص:   

96نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

97نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

97نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

 پشيمان شده و در ظاهر خويشاوندان بني كلبي و سران ارتش او و در پشت پرده،

 .اربابان غربي و يهوديش او را از بيعت با امام منصرف ميسازند

مير مؤمنان عليه السالم در توصيف اين نبرد آمده است كهاز ا : 

 خداوند بر سفياني غضب كند و بندگان خدا نيز با خشم الهي بر او خشمگين شوند، آنگاه پرندگان با "

بالها، كوهها با صخره ها و فرشتگان با فريادشان به سوي آنها نشانه روند و ساعتي نگذرد كه خداوند 
 تمام

را هالك سازد و جز او (سفياني) كسي از دشمنان، در زمين باقي نماند. امام او را  ياران سفياني
 دستگير و

 .(1) " در زير درختي مشرف بر درياچه طبريه به قتل رساند

 عالوه بر آنچه در روايت قبل ذكر شد بعضي روايات، اين نبرد را از ديگر
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ملهامدادهاي غيبي براي مسلمانان دانسته اند، از ج : 

در آن روز صدايي از آسمان به گوش رسد كه ندا كند: آگاه باشيد ولي خدا، فالني يعني مهدي  "
 است و

 (2) " .شكست و تيره روزي از آن ياران سفياني. سپس جملگي كشته شوند غير از يك نفر فراري

* * 

 ظاهرا منظور از نبرد مسلمانان با يهود در آخر الزمان كه در منابع شيعه و سني

 آمده، همين نبرد باشد، چرا كه شباهت فراواني در محتواي اين روايات با رواياتي

وارد شده "بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد  "وجود دارد كه در تفسير اين آيه از قرآن   

 است. اين آيه به امام مهدي عليه السالم و يارانش تعبير شده و ما قبال در فصل مربوط به

 .ايران، به شكل گسترده به بيان آن همراه با دالئل مربوط پرداختيم

روايتي استاز مشهورترين روايات مربوط به نبرد آخر الزمان در منابع سني ها   

 كه سه محدث معروف يعني مسلم، احمد و ترمذي آن را از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت

312ص:   

145المالحم والفتن ص  .1 -1 . 

97نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

 :كرده اند كه حضرت فرمود

 قيامت برپا نشود مگر آنگاه كه بين مسلمانان و يهود جنگي رخ دهد كه مسلمانان همه آنها را به "



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 421   

هالكت رسانند بگونه اي كه اگر شخصي يهودي در پشت صخره يا درختي پنهان شود آن سنگ يا 
 درخت به

كن مگر  صدا درآيد و گويد: اي مسلمان! اين يهودي است كه در پناه من مخفي شده، او را هالك
 " درخت

 (1) " غرقد " كه از درختان يهود است

 :كه فرمود (2)مشابه اين روايت را نيز اهل سنت از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل كرده اند 

 " يهوديان با شما به ستيز برخيزند اما شما بر آنها مسلط شويد "

 در منابع شيعه و سني روايات بسياري وجود دارد كه از بيرون آوردن صندوق

 مقدس و بخش هايي از كتاب آسماني تورات توسط حضرت و استدالل بوسيله آن

پيروزي امام عليه السالم بر بر يهوديان، حكايت دارد. به نظر ميرسد كه اين ماجراها پس از  

 ...آنها و ورود حضرت به قدس اتفاق ميافتد

* * 

 من در روايات، رقم مشخص نيروهايي كه در نبرد آزاد سازي قدس شركت

 ميكنند را نيافتم، چه نيروهاي همراه حضرت، چه نيروهاي سفياني، يهودي و

نار درياچه طبريهغربي. هر چند برخي روايات، تعداد نيروهاي سفياني را كه ك  

اما نشانه ها، گوياي آن است كه ;پياده ميشوند، يكصد و هفتاد هزار نفر گفته اند  

 نيروهاي طرفين از شمار بسيار زيادي شكل ميگيرد، از جمله در روايت گذشته كه
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بعالوه گستردگي جبهه "تعداد بسياري از مردم به وي ميپيوندند.  "امام باقر عليه السالم فرمود:   

 جنگ از طبريه تا قدس و بنابر بعضي روايات، امتداد آن تا مرج عكا، صور و دمشق

313ص:   

417/  2و مسند احمد:  356/  5التاج الجامع لألصول:  .1 -1 . 

25مسلم و ترمذي در كتاب الفتن و بخاري در كتاب مناقب ص  .2 -2 . 

 .نشانگر صحنه عظيم اين نبرد است

 اما رواياتي كه شمار سپاهيان حضرت را بيش از ده هزار نفر عنوان كرده اند

 مربوط به لشكري است كه حضرت آن را از مكه به مدينه اعزام ميدارد. و چه بسا

 برخي از راويان، اين سپاه را با سپاهي كه حضرت از عراق به سوي قدس روانه

 خواهد كرد، اشتباه گرفته اند در حالي كه فرمانده اين لشكر، شعيب بن صالح، همان

 فرمانده نيروهاي ايراني است كه لشكر آنها از مرز يك ميليون سرباز فراتر ميرود

 چرا كه سپاه او شامل نيروهاي ايراني، يمني، عراقي و نيروهاي ساير كشورهاي

ل مسير از سرزمين شام و احتماال ديگراسالمي است. بعالوه شماري نيز در طو  

 .نقاط به آن خواهند پيوست

 ابن حماد رواياتي كه تعداد لشكريان حضرت را هنگام حركت به سوي قدس ده

روايتي ديگر نقل كرده 106به بعد آورده، اما در ص  95هزار نفر عنوان كرده در ص   

نفر است كه تعداد محافظان حضرت، هنگام ورود به قدس دوازده هزار . 
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 " .مردي از بني هاشم به بيت المقدس وارد شود كه محافظان وي دوازده هزار تن باشند "

ميگويد 107و در روايت ديگري در ص  : 

 محافظان او سي و شش هزار نفرند كه بر سر هر راهي كه به بيت المقدس منتهي شود دوازده هزار "

 " نفر، حضور دارند

همين مأخذ روايتي ديگر 110ضرت است، در ص اين نشانگر انبوه لشكريان ح  

 :درباره تجديد بناي قدس توسط امام چنين آمده است

خليفه اي از بني هاشم فرود آيد كه زمين را از عدل و داد پر كند و عمارت بيت المقدس را به  "
 گونه اي

 " بسازد كه همانندش ساخته نشده باشد

اطع امام عليه السالم و ورود او به قدسطبيعي است كه اين پيروزي شگفت انگيز و ق  

 شريف، همچون صاعقه اي بر سر غربيان فرود آيد و با شكست هم پيمانان يهودي

314ص:   

 و فرو ريختن كيان آنها، گرفتار حالت جنون و وحشت شوند. بر اساس محاسبات

ا عليهسياسي و شناختي كه ما از وضع اروپائيان داريم، آنها بايد از طريق دريا و هو  

 امام عليه السالم و سپاه وي به حمله اي نظامي دست بزنند، و چه بسا استفاده از جنگ

 .افزارهاي خطرناك را نيز در سر بپرورانند

 اما آنگونه كه از روايات فهميده ميشود، عواملي وجود دارند كه فضاي خشن و
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ترين آنها فرود پرتالطم آن روز را به محيطي امن و آرام تبديل ميكنند، شايد مهم  

 حضرت مسيح عليه السالم در قدس و احساس ترس و اضطراب عميق غربي ها از روياروئي

 با حضرت مهدي عليه السالم باشد. عالوه بر آن، حضرت از امدادهاي غيبي نيز برخوردار

 است و در موارد الزم از آن بهره ميگيرد. هر چند تأثير اين امدادها بر حكومتها

نيست اما، آثار فراوان آن بر دل ملت هاي اروپائي بسيار شگرف و قابلچندان زياد   

 توجه است. ناگفته نماند كه حضرت، احتماال جنگ افزارهاي پيشرفته اي نيز در

 اختيار دارد كه ميتواند با سالح هاي غربي برابري كرده و يا بر آنها برتري داشته

 .باشد

* * 

315ص:   

316ص:   

 فرود مسيح از آسمان

 فرود آمدن حضرت روح اهللا عيسي مسيح عليه السالم از آسمان، در آخر الزمان مورد

 :اتفاق تمام مسلمانان است. بيشتر مفسران اين آيه را كه ميفرمايد

هيچ يك از اهل كتاب (تورات و انجيل) نيست مگر آنكه پيش از مرگ، به او (عيسي) ايمان آورد و  "
 او

 به همين معنا تفسير كرده اند. مؤلف كتاب مجمع (1) " نيز روز قيامت بر آنان گواه باشد
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ن تفسيرالبيان اين تفسير را از ابن عباس و ديگران نقل نموده و ميگويد طبري نيز اي  

 را پذيرفته است. عالمه مجلسي اين تفسير را از امام باقر عليه السالم روايت كرده است كه

 :فرمود

پيش از قيامت (عيسي) به دنيا فرود آيد و هيچ يك از ملت يهود و مسيح نماند مگر آنكه قبل از  "
 مرگ

 (2) " .به او ايمان آورد و آن حضرت پشت سر مهدي نماز گزارد

 روايات فرود آمدن مسيح در منابع شيعه و سني فراوان است، از جمله اين

 :روايت مشهور از پيامبر صلي اهللا عليه و آله كه فرمود

 .چگونه خواهيد بود آنگاه كه عيسي بن مريم در ميان شما فرود آيد و پيشواي شمااز خود شما باشد "

" (3) 

ز جمله بخاري و ديگران در باباين روايت را جمعي از علماء اهل سنت ا  

 (4) .فرود آمدن عيسي " آورده اند "

317ص:   

159نساء /  .1 -1 . 

530/  14بحار:  .2 -2 . 

383/  52بحار:  .3 -3 . 

256/  2صحيح بخاري:  .4 -4 . 

فرود عيسي بن مريم عليه السالم و روش او "ابن حماد حدود سي روايت را تحت عنوان   " 
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آورده است، از جمله روايتي كه از "مدت حيات مسيح بعد از فرود  "و تحت عنوان   

 :پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شده است

وري عادل و پيشوايي دادگر سوگند به آنكه جانم بدست اوست به يقين عيسي بن مريم به عنوان دا "
 در

ميان شما فرود آيد. او صليب را بشكند و خوك را بكشد و ماليات را بردارد و اموال مردم به قدري زياد 
 شود

 (1) " كه ديگر كسي مالي قبول نكند

 :و در همين مأخذ آمده است

 پيامبران به دالئلي با يكديگر برادرند. آئين شان يكي و مادرانشان مختلف است، نزديكترينشان به "

ه بين من و او پيامبري نيست، او در ميان شما فرود خواهد آمد پس من عيسي بن مريم است، چرا ك
 او را

بشناسيد، مردي چهار شانه و سرخ و سفيد گونه است، خوك را ميكشد و صليب را ميشكند، و ماليات 
 را

 " برميدارد و بجز اسالم آئيني را قبول نميكند. دعوت او فقط در راستاي پروردگار جهانيان است

روايت هاي ابن حماد به اماكن متعددي به عنوان محل فرود در شماري از  

 عيسي عليه السالم اشاره شده است، از جمله قدس شريف، پل سفيد بر دروازه دمشق،

 .كنار مناره اي در محل دروازه شرقي دمشق و دروازه لد در فلسطين

زارد و هربر اساس روايات ابن حماد، مسيح پشت سر امام مهدي عليه السالم نماز ميگ  
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 سال به حج خانه خدا مشرف ميشود. مسلمانان به همراه او به نبرد با يهود، روم و

 دجال ميپردازند. آن بزرگوار پس از چهل سال زندگي به ديار باقي ميشتابد و

 .مسلمانان پيكر او را به خاك ميسپارند

 در روايتي از اهل بيت عليهم السالم آمده است كه امام زمان عليه السالم مراسم دفن او را بطور

 آشكار و در برابر ديدگان مردم برگزار ميكند تا ديگر مسيحيان حرفهاي گذشته را

318ص:   

سنت. همين روايت در كتاب  به نقل از صحاح اهل 162 - 159نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1
 .بحار نيز آمده است

 درباره او بر زبان نياورند و پيكر او را با پارچه اي كه دستباف مادرش حضرت

 .مريم عليها السالم است كفن نموده و در قبر مريم در قدس به خاك ميسپارد

ميتوان "آورد هيچكس از اهل كتاب نيست مگر اينكه به او ايمان  "با توجه به آيه قرآن كه:   

 گفت همه ملل مسيحي و يهودي پس از نزول مسيح به او ايمان ميĤورند. شايد

 فلسفه عروج او به آسمان و طوالني شدن عمرش براي ايفاي نقش بزرگي است كه

 در مرحله حساس و تاريخي ظهور امام زمان عليه السالم بر عهده ميگيرد تا مسيحيان عالم كه

 احتماال بزرگترين قدرت جهاني و جدي ترين مانع برپايي حكومت و تمدن الهي

 .حضرت مهدي عليه السالم اند، از سر راه برداشته شوند

 از اين رو طبيعي است كه با ظهور مسيح، جهان مسيحيت خرسندي عميق خود
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ا براي خود دررا با برپائي تظاهرات گسترده مردمي ابراز نمايد و فرود عيسي عليه السالم ر  

 برابر ظهور مهدي عليه السالم براي مسلمانان، موهبتي الهي پندارد و طبيعي است كه

 حضرت مسيح عليه السالم از كشورهاي مختلف آنان ديدار كند و خداوند نشانه ها و

 معجزه هايي را بدست او آشكار سازد و جهت هدايت تدريجي مسيحيان به اسالم

د. در نتيجه نخستين نتايج سياسي فرود مسيح كاهشدر دراز مدت اقدام نماي  

 دشمني حكومت هاي غربي نسبت به اسالم و مسلمانان و به گفته روايات، انعقاد

 .پيمان صلح و آتش بس بين آنها و حضرت مهدي عليه السالم خواهد بود

 ممكن است نماز گزاردن مسيح، پشت سر حضرت مهدي عليه السالم پس از نقض

ح توسط غربي ها و اقدام آنان به جنگ با لشكري انبوه در منطقه باشد وقرارداد صل  

 در پي آن مسيح موضع صريح خود را در طرفداري از مسلمانان اعالم و پشت سر

 .حضرت مهدي عليه السالم نماز گزارد

 اما شكستن صليب و كشتن خوك، بعيد نيست كه پس از جنگ غربي ها در

ي عليه السالم باشد. اين نكته نيز قابل توجه است كهمنطقه و شكست آنها بدست مهد  

 امواج خروشان حمايت هاي مردمي از مسيح تأثير شگرفي بر حكومت هاي غرب

 .قبل از نبرد بزرگ آنها با حضرت مهدي عليه السالم خواهد داشت

319ص:   

 اما ماجراي ظاهر شدن دجال، با توجه به روايات، به احتمال قوي مدتي نه
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وتاه، پس از برپائي حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السالم و رفاه عموميچندان ك  

 .ملت هاي جهان و پيشرفت حيرت انگيز علوم به وقوع خواهد پيوست

 خروج دجال جنبشي بر اساس الابالي گري و نشأت گرفته از توطئه يهود و

غربي است كه ناشي از عيش و نوش و خوشگذراني "هيپي گري  "همانند جريان   

 است. البته جنبش دجال يك چشم بسيار پيشرفته و داراي ابعاد عقيدتي و سياسي

 گسترده اي است كه تمامي ابزارهاي علمي روز را در تبليغات و ترفندهايش به كار

رند، از او پيروي كرده و با فريبميگيرد و يهوديان كه در پشت اين حركت قرار دا  

 دختران و پسران جوان آنان را در راستاي اهداف خود قرار ميدهند و ميتوان گفت

 .كه فتنه و آشوب دجال بر مسلمانان فتنه اي سخت و ناگوار خواهد بود

 درباره رواياتي كه ميگويند: مسيح عليه السالم دجال را ميكشد، بايد دقت و بررسي به

 عمل آورد زيرا اين عقيده مسيحيان است كه در انجيل آنان آمده. در حالي كه

 فرمانرواي حكومت جهاني، بنا بر نظر تمام مسلمانان، حضرت مهدي عليه السالم است و

 مسيح عليه السالم نقش ياور و پشتيبان او را بر عهده خواهد گرفت. در روايات اهل بيت عليهم السالم

انان به رهبري حضرت مهدي عليه السالم دجال را به هالكت ميرسانندآمده است كه مسلم . 

 پيمان صلح بين امام عليه السالم و غربي ها

 از روايات فراواني كه مربوط به اين پيمان است ميتوان پي برد كه محتواي

 اصلي پيمان، برقراري صلح، عدم تجاوز و همزيستي مسالمت آميز است. به نظر
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عليه السالم، ايجاد بستري مناسب براي فعاليت هاي خود و برنامه هايميرسد هدف امام   

 حضرت مسيح عليه السالم است تا او بتواند به شكل طبيعي در هدايت ملل غربي گام

 بردارد و تحولي در عقايد و سياست هاي آنها بوجود آورد و انحرافات حكومت ها و

به اين قرارداد ميتوان فهميد، بينتمدن هاي غرب را برمال سازد. از روايات مربوط   

 اين صلح و صلح حديبيه كه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه و آله با قريش منعقد كرد شباهت زيادي

320ص:   

 وجود دارد. در صلح حديبيه، متاركه جنگ به مدت ده سال مورد توافق طرفين قرار

ر قريش اين عهد وگرفت و خداوند آن را فتح المبين ناميد، اما زمامداران ستمگ  

 پيمان را يك جانبه شكستند و از نيات پليد خود پرده برداشتند و همين عمل آنها،

 انگيزه روي آوردن مردم به اسالم و مجوزي براي سركوبي مشركان گرديد. در اين

 صلح نيز غربيها دست به پيمان شكني ميزنند و از خصلت طغيان و تجاوز خود

روايات با يك ميليون سرباز، منطقه را به جنگ و آشوب پرده برميدارند و به گفته  

 كشانده و پيكار بزرگي بوجود ميĤورند كه بر اساس روايات، اين نبرد از نبرد آزادي

 :قدس نيز بزرگتر خواهد بود. از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت شده كه فرمود

ن آنها بدست مردي از خاندان هرقل است بين شما و روم چهار پيمان صلح برقرار گردد كه چهارمي "
 و

 سالها (يا دو سال) به طول انجامد. مردي از قبيله عبد القيس بنام سؤدد بن غيالن پرسيد: در آن روز
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 (1) " پيشواي مردم چه كسي خواهد بود؟ فرمود: مهدي از فرزندانم

 :از حذيفه بن يمان منقول است كه گفت

پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود: بين شما و بني اصفر (رومي ها يا اروپائي ها) صلحي برقرار  "
 شود ولي آنها در

ماه) به شما خيانت كنند و با هشتاد لشكر از راه زمين و دريا حمله ور  9مدت بارداري زني (يعني 
 شوند. هر

 لشكر شامل دوازده هزار سرباز است آنها بين يافا و عكا فرود آيند. فرمانرواي آنها كشتي هايشان را به

گ و كشتار از دو طرف آغاز شودآتش كشد و به ياران خود گويد: از سرزمينتان دفاع كنيد، آنگاه جن . 

سپاهيان به كمك يكديگر بشتابد. حتي كساني كه در حضرموت يمن هستند به ياري شما آيند. در 
 آن

هنگام خداوند با نيزه و شمشير و تير خود، بر آنها هجوم آورد و به سبب آن بزرگترين كشتار در 
 ميانشان

 (2) " واقع گردد

اين است كه خداوند مسلمانان را "خداوند با نيزه... به آنها هجوم آورد  "معناي جمله:   

321ص:   

80/  51بحار:  .1 -1 . 

141نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

 .به كمك فرشتگان و امداد غيبي عليه دشمنان ياري فرمايد
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همين كتاب آمده است 142در ص  : 

 " رومي ها بين صور تا عكا لنگر اندازند، آن هنگام است كه فتنه ها آغاز شود "

آمده است 115همچنين در ص  : 

كه يكي واقع شده و ديگري باقي مانده استخداوند دو كشتار ميان مسيحيان مقدر نموده  "  ". 

 :و نيز آمده است

 آنگاه خداوند باد و پرندگان را بر روميان مسلط كند. پرندگان بالهاي خود را به صورت آنها بكوبند تا "

چشمانشان از حدقه درآيد. زمين آنها را در خود فرو برد. پس از آن دچار صاعقه و زمين لرزه شده و 
 زمين

ايشان گود شود. خداوند صبر كنندگان را ياري و آنان را پاداش نيك دهد، همچنانكه يارانزير پ  

محمد صلي اهللا عليه و آله را پاداش نيك بخشيد و دلها و سينه هايشان را ماالمال از شجاعت و جرأت 
 (1) " گرداند

 چنين به نظر ميرسد كه هدف غربي ها از پياده كردن نيرو بين يافا وعكا يا بين صور

 و عكا چنانچه در اين دو روايت آمد بازگرداندن مجدد فلسطين به يهوديان از يك

 .سو و تعيين قدس بعنوان هدف نظامي جهت توجيه هجوم آنها از سوي ديگر است

 در روايت بعدي ميخوانيم كه آنان نيروهاي خود را در طول سواحل از عريش

 :در مصر تا انطاكيه در تركيه پياده ميكنند. از حذيفه بن يمان نقل شده كه گفت

 پيامبر خدا را پيروزي و فتحي نصيب گردد كه همانند آن از زمان بعثت وي رخ نداده است، عرض "
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كرديم: اي رسول خدا اين فتح و پيروزي بر شما مبارك باد، آيا جنگ پايان مييابد؟ فرمود: هرگز، 
 هرگز،

ضرت سوگند به كسي كه جانم بدست اوست، اي حذيفه، پيش از آن شش حادثه واقع شود... ح
 آخرين

آنها را فتنه روم ياد كرد كه آنها به مسلمانان خيانت كرده و با هشتاد لشكر در فاصله بين انطاكيه تا 
 عريش

 (2) " فرود آيند

322ص:   

124نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

118نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

 در روايات مربوط به فرود عيسي عليه السالم آمده است كه جنگ در آن زمان پايان خواهد

ها) است كهيافت و تأييد اين مطلب، جنگ هاي امروز مسلمانان با روميان (غربي   

 پايان نيافته و نخواهد يافت تا حضرت از پس پرده غيب خارج شده و مسيح عليه السالم از

 .آسمان فرود آيد و خداوند ما را بر آنها در مرحله طغيان جهانيشان پيروز گرداند

 :در روايت آمده است كه

ناميده "درو  "و ديگري  " گل چين "در فلسطين دو درگيري با روميان اتفاق افتد كه يكي از آنها  "  

 (1) " .شود

 .يعني جنگ دوم نابود كننده تر از جنگ اول خواهد بود
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 روايت بعدي به اين معنا اشاره ميكند كه نبرد مهدي عليه السالم با غربي ها جنگي

 نابرابر است و البته به ظاهر موازنه قدرت به نفع آنهاست، از اين رو برخي بزدالن

 عرب به آنها ميپيوندند و بقيه بي طرف ميمانند. ابن حماد به نقل از صفوان در

شما به زودي بسوي قومي بسيار قدرتمند فراخوانده شويد "تفسير اين آيه كه فرموده است:   " 

 ميگويد: منظور روميانند در روز نبرد بزرگ. سپس ميافزايد: خداوند عرب ها را در

مال، زن و فرزندان، ما را سرگرم و "آغاز اسالم به جنگ با كفار دعوت نمود، آنها گفتند:   

دي بسوي قومي بسيار نيرومند فراخوانده شويدشما به زو "خداوند فرمود:  "مشغول داشته است   "، 

 آنها بار ديگر در جنگ با روم همان گويند كه در آغاز اسالم گفتند آنگاه تهديد آخر آيه

 (2) " درباره آنها تحقق يابد كه " خداوند شما را به عذابي دردناك كيفر دهد

استادان ما چنين نقل كرده اند كه در آن روز گروهي از عرب ها از دين برگشته و "صفوان ميگويد:   

 " مرتد شوند و برخي ديگر دچار ترديد شده، از نصرت و ياري اسالم روي گردان شوند

 از دين برگشتگان آنانند كه از روميان حمايت ميكنند و روي گردانان از ياري

323ص:   

136نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

12نسخه خطي ابن حماد ص  .2 -2 . 

 اسالم، همان افراد بيطرف اند و بدست حضرت بعد از پيروزي بر روميان، به

ار شوند، روايتي را ابن حماد نقل كرده كه اجر شهيدان اينعذابي دردناك گرفت  
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 :جنگ را معادل پاداش شهداي بدر در كنار پيامبر صلي اهللا عليه و آله ميداند

پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود: برترين شهيدان در زير آسمان از آغاز خلقت عبارتند از: هابيل  "
 كه بدست قابيل

د، پس از او پيامبراني كه بدست امت هاي خود شهيد شدند در حالي كه ملعون، ظالمانه كشته ش
 براي

هدايت آنها مبعوث شده بودند و سخنشان اين بود كه پروردگار ما خداست و مردم را به سوي او 
 دعوت

 ميكردند، سپس مؤمن آل فرعون و آنگاه صاحب ياسين و بعد حمزه پسر عبد المطلب، و بعد كشتگان

جنگ بدر و بعد كشتگان جنگ احد، آنگاه كشتگان حديبيه و پس از آن كشته هاي جنگ احزاب و 
 سپس

كشتگان حنين و پس از آن كساني كه بعد از من بدست خوارج طغيانگر و نابكار كشته شوند، بعد از 
 اينها

مجاهدان راه خدا... تا آنكه كارزار بزرگ روم اتفاق افتد كه كشتگان آن همچون شهداي بدر خواهند 
 (1) " .بود

 شايد عبارت كشتگان حديبيه كه در روايت وارد شده اشتباه و يا اضافه باشد،

وع جنگ يا كشته اي را در حديبيه درج نكرده اندزيرا منابع تاريخي وق . 

 ولي در منابع شيعه به نقل از اهل بيت عليهم السالم آمده است كه برترين شهيدان در

 پيشگاه خدا، ياران ساالر شهيدان امام حسين عليه السالم و شهيداني هستند كه در ركاب

 .امام مهدي عليه السالم به قتل ميرسند
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م اروپائيان، به سرزمين هاي اسالمي بايد گفت كه بر اساسدرباره زمان هجو  

 روايات، مدت پيمان صلحي كه با غربيان منعقد ميگردد هفت سال است اما آنان

 بعد از گذشت دو سال و به نقل برخي روايات سه سال، خيانت نموده و پيمان

 :شكني ميكنند، چنان كه در روايت ابن حماد به نقل از ارطات آمده است

 پس از كشته شدن سفياني و به غنيمت درآمدن اموال قبيله كلب، صلحي بين مهدي و فرمانرواي "

طغيانگر روم برقرار شود. بگونه اي كه بازرگانان شما و آنها به كشورهاي يكديگر رفت و آمد كنند. آنها 
 سه

324ص:   

131نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

سال به ساختن كشتي هاي خود پردازند (نيروي دريائي خود را مجهز سازند) تا آنكه كشتي هاي 
 روميان در

 (1) " سواحل صور تا عكا لنگر اندازند و آنجا صحنه كارزار گردد

 اما در روايتي كه قبال گذشت خيانت و نقض پيمان آنها را پس از مدت بارداري

 .زني يعني بعد از نه ماه بازگو كرد. واهللا العالم

 گرايش غربي ها به اسالم

 شكست فاحش غربيها بدست حضرت مهدي عليه السالم در فلسطين و شام تأثير

 فراواني بر ملل غرب و آينده آن خواهد گذاشت و بي ترديد نفوذ كالم، در دنياي
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 غرب، متعلق به مسيح، مهدي عليه السالم و موج افكار مردم اروپا كه پشتيبان آن دو

 بزرگوارند، خواهد بود. موجي كه عهده دار براندازي حكومت هاي كفر پيشه و بر

ت مهدي عليه السالم اعالم همبستگي نمايندپايي حكومت هايي است كه با دولت حضر . 

 به بيان روايات شيعه و سني، مهدي عليه السالم رهسپار غرب ميشود و به اتفاق يارانش

 شهر بزرگ روم، يا شهرهاي روم را فتح ميكند، برخي از اين روايات ميگويند: او

 .به همراه يارانش با گفتن تكبر آنها را فتح مينمايند

 (2) " در روايتي چنين آمده است: " او قسطنطنيه، روم و سرزمين چين را ميگشايد

 :و نيز آمده است

 (3) " او رهسپار سرزمين روم شود و به اتفاق يارانش شهر بزرگ روم را آزاد كند "

 :همچنين آمده است

325ص:   

142نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

به نقل از غيبت طوسي 258بشاره االسالم ص  .2 -2 . 

225/  2الزام الناصب:  .3 -3 . 

 (1) " شهري كه مهدي عليه السالم در روم فتح ميكند مركز و كانون سرزمين روم است "

 :و از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود
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ا كند و مردي از آنگاه روميان بدست حضرت اسالم آورند و امام عليه السالم براي آنان مسجدي بن "
 يارانش را

 (2) " جانشين و نماينده خود قرار دهد و بازگردد

لهم في الدنيا خزي "از عكرمه و سعيد بن جبير در تفسير اين گفته خداوند كه   " 

 :(يعني: براي آنان در دنيا خفت و خواري است) نقل شده است كه گفت

 (3) " مراد شهري در روم است كه آزاد گردد "

 :و در روايتي ديگر آمده است

 (4) " شهر رومي را با تكبير هفتاد هزار تن از مسلمانان آزاد سازد "

* * 

326ص:   

64مالحم و فتن ص  .1 -1 . 

به نقل از بحار 251بشاره االسالم ص  .2 -2 . 

136نسخه خطي ابن حماد ص  .3 -3 . 

به نقل از فتوحات مكيه ابن عربي 297سالم ص بشاره اال .4 -4 . 

 سيماي حكومت جهاني امام مهدي عليه السالم

 اشاره

 آيات و رواياتي كه نويد بخش ظهور امام زمان عليه السالم است مأموريت الهي آن

 .حضرت را مأموريتي سترگ، با ابعاد گوناگون و اهدافي بسيار و اال توصيف ميكنند
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دگي را در كره زمين دگرگون و فصل نويني را به روي بشريتاين واقعه بزرگ، زن  

 .ميگشايد

 اگر مأموريت آن حضرت فقط برچيدن ظلم و زنده كردن دوباره اسالم و برپايي

 تمدن عادالنه الهي و پرتو افشاني آن بر جهان باشد كافي است، اما عالوه بر آن،

ته، هر چند مترقي وتكامل شگرف زندگي بشر از نظر مادي نيز با مراحل گذش  

 .پيشرفته باشد قابل مقايسه نخواهد بود

 اين تحول عميق و سريع، بستري براي راهيابي به ژرفاي هستي و دستيابي به

 اسرار آسمان ها و ساكنان آن ايجاد ميكند و اين موضوع مقدمه اي خواهد بود براي

 كشف بزرگترين رازهاي عالم يعني گشودن درهاي علوم غيب و باخبر شدن از وقايع

 .جهان پر رمز و راز آخرت

 و اينك گوشه اي از ابعاد اين تحول رسالت آسماني را با توجه به گنجايش كتاب

 .بيان ميكنيم

327ص:   

 پاكسازي كره زمين از ستم و ستمكاران

پاك سازي زمين از ظلم و برچيدن بساط در نگاه نخست چنين به نظر ميرسد كه  

 طاغوتها و ستمگران امري ناممكن است. گويا زمين به آه و ناله مظلومان و تحمل

 ستمگران شوم خو گرفته و فرياد رسي وجود ندارند به گونه اي كه ما هيچ دوراني را
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يديسراغ نداريم كه خالي از وجود ستمگران باشد. چرا كه آنان به درخت هرزه و پل  

 شباهت دارند كه داراي ريشه هاي محكم اند. و هرگاه يكي از آنها بركنده شود، ده

 برابر جايگزين ميگردد. و اگر ظالمان در نسلي نابود شوند گروه گروه در جاي ديگر

 .به توليد مثل پردازند

 ولي خداوند حكيم كه بر اساس مصالح خويش، زندگي انسان را بر اساس قانون

طل و خير و شر برقرار نموده، براي هر چيز حد و مرزي و براي هرجنگ حق و با  

 .عصر و زمان سرنوشتي و باالخره براي ظلم و بيداد هم پاياني تعيين نموده است

تبهكاران به چهره شان شناخته شوند و از پيشاني و "در تفسير اين آيه شريفه ميفرمايد:   

از امام صادق عليه السالم روايت شده: " خداوند آنها را هميشه ميشناسد  (1) " پايشان گرفته شوند
 اما

آيه شرائط زمان قائم را بيان ميكند كه مجرمان را از سيما و صورتشان ميشناسد و او و يارانش با 
 شمشير

 (2) " آنها را تنبيه ميكنند تنبيه كردني

 :و از امير مؤمنان عليه السالم منقول است كه فرمود

 خداوند، ناگاه بوسيله مردي از ما اهل بيت گشايشي (براي مسلمانان) بوجود آورد، پدرم فداي آن "

فرزند بهترين كنيزان باد... هم اوست كه (دشمنان) در مدت هشت ماه بجز شمشير و كشتار از او 
 چيزي

 (3) " دريافت نخواهند كرد
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328ص:   

41الرحمن /  .1 -1  

127غيبت نعماني ص  .2 -2 . 

178/  2شرح نهج البالغه:  .3 -3 . 

 :از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود

پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله با ماليمت و نيكي در ميان امت خود رفتار ميكرد و با مردم انس  "
 ميگرفت و قائم با

همراه دارد. واي بر كشتار (دشمنان) رفتار كند و توبه كسي را نپذيرد، اين، فرماني است كه او به 
 كسي كه با

 (1) " وي دشمني كند

 مراد از فرماني كه همراه اوست، همان عهد نامه معروف است كه از جد

 بزرگوارش رسول خدا صلي اهللا عليه و آله رسيده و چنان كه وارد شده در آن فرمان اين جمله وجود

يعني توبه هيچ مجرم و جنايتكاري را "بكش، باز هم بكش و توبه كسي را نپذير  "دارد.   

 .قبول مكن

 :و در حديثي ديگر از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

دي عليه السالم به جدش رسول خدا صلي اهللا عليه و آله در قيام و ظهور او با شباهت داشتن مه "
 شمشير و كشتن دشمنان
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خدا و رسول و نابودي ستمگران و طاغوت هاست، او با شمشير و ايجاد ترس در دل دشمنان حمايت 
 .شود

 (2) " .لشكريان او به هر مأموريتي اعزام شوند پيروز بازگردند

 :عبد العظيم حسني از امام جواد عليه السالم روايت ميكند كه فرمود

وج كند و وقتي شمار لشكر او (مهدي) به حد نصاب يعني ده هزار تن برسد به فرمان خدا خر "
 پيوسته

دشمنان خدا را از دم تيغ بگذراند تا آنكه خداوند از او خشنود شود. پرسيدم: چگونه از خشنودي خدا 
 آگاه

 (3) " گردد؟ فرمود: خداوند مهرباني و رحمت را در دل او افكند

 حتي در برخي روايات آمده كه تعدادي از ياران او دچار شك و ترديد شده و

 نسبت به كثرت خونريزي و كشتار ظالمان بدست وي اعتراض ميكنند. از امام

329ص:   

121غيبت نعماني ص  .1 -1 . 

218/  51بحار:  .2 -2 . 

218/  51بحار:  .3 -3 . 

 :باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

 وقتي او (مهدي) به ثعلبيه (نام مكاني در عراق) رسد، مردي از بستگان وي كه از لحاظ جسماني و "

وشجاعت قوي ترين مردم، بعد از حضرت است برخيزد و گويد، اي آقا! چه ميكني؟ به خدا قسم كه ت  
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مردم را همچون گوسفندان از جلوي خود ميراني (يعني همچون شبان و يا گرگ كه گله گوسفند را 
 رم

ميدهد) آيا به فرمان پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله چنين كني يا به چيز ديگر؟ در اين هنگام 
 شخصي كه عهده دار بيعت

 (يعني مسئول گرفتن بيعت از مردم براي امام) ميگويد: ساكت ميشوي يا گردنت را بزنم، آنگاه قائم

فرمايد: اي فالن خاموش باش، آري به خدا سوگند من منشوري از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله با 
 خود دارم، اي فالن

بر صلي اهللا عليه و آله را بخواند، در اين آن صندوقچه را بياور، صندوق را نزد او آورد و امام منشور پيام
 هنگام مرد معترض

گويد: فدايت شوم اجازه بده سرت را ببوسم، امام سر را جلو ميبرد و او بين دو چشم وي را بوسه 
 ميدهد و

 (1) " ميگويد خدا مرا فداي تو گرداند دوباره با ما تجديد بيعت كن، امام مجددا با آنها بيعت ميكند

 بي ترديد نشانه و يا نشانه هائي وجود دارد كه ياران امام پي ميبرند، آن نامه

مجدد آنها براي تجديد بيعت همان منشور معروف پيامبر صلي اهللا عليه و آله است اما درخواست  

 بدين جهت است كه ايراد و اعتراض آنها خود نوعي اخالل در بيعت محسوب

 .ميشود

 ممكن است برخي، مجازات و قتل ستمگران از سوي امام عليه السالم را سنگدلي و

 افراط در كشتار تعبير كنند اما در واقع آن اقدام امام، مانند يك عمل جراحي است
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اكسازي جامعه اسالمي و ساير جوامع جهاني از لوث وجود سركشان وكه براي پ  

 ستم پيشگان ضرورت دارد و بدون آن هرگز بساط ظلم برچيده نشده و عدالت

 حاكميت نخواهد يافت و اگر امام عليه السالم با سياست ماليمت و گذشت، رفتار نمايد

رفت. زيرا ستمگران در هرگز ترفندها و توطئه هاي جديد مستكبران از بين نخواهد  

330ص:   

343/  53بحار:  .1 -1 . 

 جوامع كنوني همچون شاخه هاي خشكيده يك درخت، بلكه مانند غده

 سرطاني اند كه براي نجات بيمار چاره اي جز ريشه كني آن وجود ندارد، هر چند اين

 .كار دشوار باشد

 و اما آنچه موجب آرامش خاطر ترديد كنندگان در اين سياست ميگردد اين

 است كه اوال امام عهدنامه معروفي از پيامبر صلي اهللا عليه و آله با خود دارد و ثانيا خداوند به آن

 حضرت دانش و آگاهي خاصي نسبت به باطن مردم و شخصيت آنان عنايت

به اشخاص مينگرد و هدايت آنها را ميفرمايد و حضرت در پرتو اين نور الهي  

 ميشناسد و دواي دردشان را ميداند، از اين رو بيم آن نميرود افرادي كه اميد

 هدايتشان وجود دارد بدست امام عليه السالم كشته شوند، همچنانكه خداوند در داستان

 خضر و موسي عليه السالم دليل كشته شدن آن جوان بدست خضر عليه السالم را جلوگيري از به كفر
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 و طغيان كشاندن والدين جوان بيان كرده است. عالوه بر آن روايات نشانگر اين

 است كه خضر عليه السالم با حضرت مهدي عليه السالم ظاهر شده و از ياران و همكاران او خواهد

مهدي عليه السالم قطعا از علم لدني (علم ناآموخته الهي) كه خضر در اختيار بود و حضرت  

ما او را از جانب خود رحمت بخشيديم و او را "دارد نيز برخوردار است. خداوند ميفرمايد:   

 (1) " علم و الهامي بيواسطه آموختيم

 آن دو بزرگوار از اين نعمتهاي الهي در بارور ساختن بذر خوبي ها و دفع شر از

 مؤمنان و ريشه كني فساد و تباهي پيش از آنكه درخت پليدي گردد، استفاده

رانش در حكومت مهدي عليه السالمميكنند.. به احتمال قوي فعاليت هاي خضر عليه السالم و يا  

 آشكار و علني است و آن بزرگواران بر مردم حق واليت داشته و ميتوانند در قوانين،

 مقررات و اوضاع ظاهري آن حكومت، حق نقض داشته باشند. در روايات آمده

331ص:   

65 -كهف  .1 -1 . 

 است كه حضرت مهدي عليه السالم بين مردم بر اساس احكام واقعي الهي كه خداوند به وي

 ارائه ميدهد، داوري ميكند، به همين خاطر از هيچكس گواه، دليل و برهان

 نميخواهد، او در كشتن ظالمان و تبهكاران از دانش و بينش واقعي و علم لدني

ر قضاوت و داوري بين مردم و به هالكتخود استفاده ميكند و گاهي ياران او نيز د  
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 رساندن مجرمان همين شيوه را به كار ميبرند. اما در ساير كارها بر اساس ظاهر افراد

 با مردم رفتار مينمايند. البته نبايد فراموش كرد كه خضر عليه السالم و يارانش داراي شرايط

 .ويژه اي هستند

 احياء دوباره اسالم و جهان شمولي آن

اوست خدائي كه رسولش را با وسايل هدايت و دين "فسير آيه شريفه اي كه ميفرمايد: در ت  

 از امير (1) " حق فرستاد تا آن را بر تمام اديان عالم برتري دهد هر چند مشركان را ناخوش آيد

 :المؤمنين عليه السالم روايت شده كه فرمود

آيا اين آيه عملي شده است؟ هرگز، سوگند به كسي كه جانم بدست اوست، هيچ آبادي نميماند  "
 مگر

 اينكه هر صبح و شام در آن شهادت به وحدانيت خدا و رسالت محمدي صلي اهللا عليه و آله بدهند
" (2) 

 :از ابن عباس در همين رابطه نقل شده است كه گفت

كه جزيه گرفتن (مالياتهيچ يهودي، نصراني و يا پيرو ديني نماند مگر آنكه به اسالم گرود. تا آن "  

سرانه اي كه از پيروان ساير اديان آسماني گرفته ميشود) برداشته و صليب شكسته و خوك كشته 
 شود و آن

اسالم را بر تمام اديان جهان پيروز گرداند، هر چند مشركان را  "مصداق فرموده خداوند است كه 
 ناخوش

 (3) " آيد " و اين امر در زمان قيام قائم عليه السالم پديدار گردد
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332ص:   

33توبه /  .1 -1 . 

86محجه بحراني ص  .2 -2 . 

87محجه بحراني ص  .3 -3 . 

مله كه جزيه برداشته شود اين است كه از اهل كتاب، چيزي جزمعناي اين ج  

 اسالم پذيرفته نخواهد شد. ابو بصير ميگويد: از امام صادق عليه السالم درباره اين آيه

 :سؤال كردم، حضرت فرمود

 سوگند به خدا هنوز تفسير اين آيه تحقق نيافته است، عرض كردم: فدايت شوم، پس چه زماني

مود: وقتي با اراده خدا، قائم قيام نمايد پس چون قائم ظهور كند، كافران و مشركان از تحقق يابد؟ فر
 قيام

و ظهور وي ناراضي و نگران شوند، زيرا اگر كافر و مشركي حتي در پشت صخره اي نهان شود، آن 
 صخره

ه قتل برسان، به صدا درآيد و گويد: اي مسلمان، در پناه من كافر و يا مشركي مخفي شده است، او را ب
 پس

 (1) " به سراغش رفته و او را به هالكت رسانند

 :و از امام باقر عليه السالم منقول است كه فرمود

ب پيدايش ترس (در دل دشمنان) ياري گردد و با پشتيباني خدا تأييد شود و زمين درقائم، به سب "  
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زير پايش پيموده شود، گنج هاي زميني برايش آشكار و فرمانروائي و سلطنت وي شرق و غرب جهان 
 را

فرا گيرد. خداوند دين خود را بوسيله او پيروز گرداند هر چند مشركان ناخشنود و مخالف باشند، 
اني هايوير  

 (2) " زمين آباد گردد و عيسي روح اهللا عليه السالم به زمين فرود آيد و پشت سر او نماز گزارد

آيه ياد شده آمده و نيز از آن حضرت در تفسير : 

 چنين خواهد شد كه كسي باقي نماند مگر آنكه به رسالت محمد صلي اهللا عليه و آله اقرار كند "

" (3) 

 :و از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود

با همه مشركان مبارزه كنيد چنان كه آنها با همه  "از پدرم (امام باقر) درباره اين دو آيه پرسيدند:  "
 شما

 "مبارزه ميكنند... با آنان بجنگيد تا در زمين فتنه اي باقي نمانده و دين و آئين تنها از آن خدا باشد 
 او

333ص:   

86محجه بحراني ص  .1 -1 . 

191/  52بحار:  .2 -2 . 

87/  2تفسير عياشي:  .3 -3 . 

فرمود: تأويل اين آيه هنوز فرا نرسيده، اگر قائم ما قيام كند، كساني كه او را درك كنند تأويل اين آيه 
 را
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هر جا كه مهتاب بتابد همه را فرا خواهد  خواهند ديد و سرانجام آيين محمد صلي اهللا عليه و آله
 گرفت و اثري از شرك بر

 (1) " زمين باقي نخواهد ماند، چنان كه خداوند فرموده است

به زودي نشانه هاي خود را به آنان در كرانه ها و در جان خودشان نشان "نيز در تفسير آيه شريفه  و  

 :از امام باقر عليه السالم منقول است كه فرمود (2) " دهيم تا براي آنان آشكار شود كه او حق است

 خداوند مسخ شدن آنها را (به صورت بوزينه و خوك) به خودشان نشان دهد و در آفاق، فرو ريختن "

آسمان ها را به آنها بنمايد تا قدرت خدا را در خود و در سراسر جهان احساس كنند و مراد از گفته 
 خداوند كه

خروج قائم است كه حق است و از جانب خداوند.  "تا براي آنان آشكار گردد كه او حق است  "فرمود: 
 و اين

 (3) " مردم به يقين او را خواهند ديد

 :پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود

 مهدي از عترت من و از فرزندان فاطمه است او بر سيره و سنت من مبارزه كند آنگونه كه من بر "

 (4) " اساس وحي مبارزه نمودم

 :همچنين فرمود

 (5) " در جهان جز فرمانروائي اسالم وجود نخواهد داشت و زمين چون لوح سيمين خواهد شد "

 يعني زمين از لوث كفر و نفاق پاك و پيراسته خواهد شد مانند لوح نقره خالص

 .وناب
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 :از امير مؤمنان عليه السالم روايت شده كه فرمود

334ص:   

56/  2تفسير عياشي:  .1 -1 . 

53 -فصلت  .2 -2  

143غيبت نعماني ص  .3 -3 . 

63بيان شافعي ص  .4 -4 . 

66مالحم و فتن ص  .5 -5 . 

 او (قائم) رأي و نظر را از قرآن گيرد، آنگاه كه ديگران قرآن را بر رأي و انديشه خود بازگردانند، به "

 (1) " آنان رفتار عادالنه حاكم را نشان دهد و بخش هاي متروك كتاب و سنت را زنده كند

 يعني حضرت عليه السالم از قرآن پيروي نموده و مانند منحرفان، تفسير آن را بر اساس

 .خواسته خود دگرگون نميكند

موداز امام باقر عليه السالم نقل شده كه فر : 

گويا مشاهده ميكنم كه دين شما همچون پرنده اي در خون خود دست و پا ميزند و كسي آن را  "
 نجات

نميدهد مگر مردي از خاندان ما اهل بيت. پس در زمان او در هر سال، دو پاداش و در هر ماه دو 
 روزي به

اساس كتاب خدا و  شما دهند. در دولت او به حكمت دست يابيد بگونه اي كه زن در خانه اش بر
 سنت

 (2) " رسولش صلي اهللا عليه و آله داوري كند
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تشبيه دقيقي از "ا ميزند همچون پرنده اي كه در خون خود دست و پ "اينكه امام ميفرمايد:   

 وضع اسالم است كه مانند پرنده اي مجروح و بال شكسته در خون خود ميتپد

 يعني اسالم را تحريف و مسلمانان را از آن دور ميسازند تا حضرت آن را نجات

در سال دو "بخشيده و زنده كند و دوباره به مسلمانان برگرداند و شايد مراد از اينكه   

يعني هر شش ماه يك پاداش از بيت المال و هر "ه دو روزي به شما ميدهد بخشش و در ما  

 .دو هفته يك بار مواد غذائي و لوازم مورد نياز عمومي در اختيار همه قرار ميگيرد

 :امام ششم ميفرمايد

 خداوند بدعت ها را بوسيله او نابود و گمراهي ها را بدست او محو و سنت ها را زنده خواهد ساخت "

" (3) 

 :از امام باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود

335ص:   

36/  4شرح نهج البالغه:  .1 -1 . 

352/  52بحار:  .2 -2 . 

412/  1كافي:  .3 -3 . 

در زمين هيچ ويرانه اي نماند مگر آنكه آباد گردد و بجز خدا هيچ معبودي از بت و غير آن باقي  "
 نماند

 (1) " مگر اينكه دچار حريق گردد و بسوزد

 ابزار هدايت مردم توسط امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف
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 اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه چگونه حضرت مهدي عليه السالم خواهد توانست

 اسالم را در ميان ملت هاي غير مسلمان گسترش دهد، در حالي كه مردم در زندگي

 مادي غوطه ور و از ايمان و ارزش هاي معنوي فاصله داشته و نسبت به اسالم و

مل فراوان اعتقادي، سياسي ومسلمانان بدبينند؟! در اينجا الزم است به عوا  

 اقتصادي كه پاره اي از آنها در بخش نهضت ظهور، گذشت توجه گردد، از جمله

 آنكه ملت هاي جهان، زندگي مادي و منهاي دين را تجربه نموده و ناهماهنگ بودن

 .بي ديني را با فطرت آدمي با همه وجود لمس كرده اند

ديني مطابق با فطرت است و اگراز سوي ديگر بايد توجه داشت كه ا سالم   

 زمامداران طاغوتي بگذارند كه نور اسالم توسط علماء و مؤمنان راستين به ملت ها

 برسد، مردم گروه گروه به اسالم ميپيوندند. يكي ديگر از داليل هدايت مردم،

 معجزاتي است كه توسط حضرت براي ملل جهان نمايان ميگردد و از بارزترين آنها

ني است كه شرح آن قبال گذشت. گرچه تأثير اين معجزات بر حكام جور،نداي آسما  

 زود گذر، ضعيف و يا نامحسوس است اما آثار آن بر ملت ها عميق و كارآمد خواهد

 .بود

 شايد يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر ملت ها پيروزي هاي پي در پي نظامي

دار و ستايشگر نيروهاي پيروزمند استامام عليه السالم باشد زيرا روح غربي ها دوست . 

336ص:   
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331كمال الدين صدوق ص  .1 -1 . 

آنها باشد مخصوصا اگر اين پيروزي با معجزه و كرامت همراه باشد اگر چه دشمن . 

 فرود آمدن مسيح عليه السالم و معجزاتي كه خداوند به دست با كفايت او براي ملت هاي

 غرب و مردم دنيا آشكار ميسازد، از ديگر عوامل موفقيت امام زمان است. حتي

ميان غربي ها جلوه خواهد كردميتوان گفت نقش اصلي حضرت مسيح عليه السالم در  . 

 طبعا ملل غربي و فرمانروايان آنها در آغاز، به سبب حضور مسيح مسرور شده و به

 او ايمان ميĤورند. اما همين كه وي گرايش و تمايل خود را نسبت به حضرت

 مهدي عليه السالم و اسالم ابراز نمايد، دولت هاي غربي نسبت به آن حضرت ايجاد ترديد و

 تشويش مينمايند تا بتوانند حمايت عمومي را از او كاهش دهند ولي در همان حال

 ياران و هواداراني از ملت هاي غربي براي او باقي ميماند و در دل آنان تحولي

 اعتقادي و سياسي بوجود ميĤيد بگونه اي كه در سرزمين هاي اروپائي موجي از

ان كه قبال نيز به آن اشاره كرديمحركت هوادار امام زمان را ايجاد ميكنند چن . 

 از ديگر عوامل مؤثر، تحول شگرف اقتصادي است. امكانات رفاهي مردم

 بدست امام زمان چنان تحول ميپذيرد كه به گفته روايات، در تاريخ جهان و ملت ها

 ديگر بي سابقه است. بديهي است چنين اوضاع و شرائطي تأثير فراواني بر روح و

ربي خواهد داشتجان ملت هاي غ . 
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 دگرگوني زندگي مادي و ايجاد رفاه بدست حضرت

 از نكات بارز در روايات مربوط به حضرت مهدي عليه السالم پيشرفت تكنولوژي در

 حكومت جهاني اوست. چرا كه شكل زندگي مادي در عصر امام عليه السالم از آنچه در

الت علمي بدانعصر خود ميشناسيم و از آنچه بشريت با تالش خود و تحو  

 خواهد رسيد بسيار پيشرفته تر است. اينك پاره اي از روايات مربوط به آن را مرور

 :ميكنيم

337ص:   

 استخراج و تقسيم گنج هاي زمين بين مردم

 در اين زمينه روايات فراواني وجود دارد، از جمله روايتي از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله نقل

ج هايش را براي او خارج سازد و او اموال بي شماري بين مردم تقسيمزمين گن "شده كه فرمود:   

 (1) " كند

 :و در روايتي آمده است

بيرون ميكشد او گنجها را همچون ستون طال "  " 

در منابع شيعه و "او مال و ثروت بي شمار بين مردم تقسيم ميكند  "و روايتي كه ميگويد:   

 سني مشهور است و نشانگر رفاه اقتصادي بي سابقه و طبع سخاوتمند و محبت آن

 .بزرگوار نسبت به مردم است
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را بطور مساوي تقسيم نمايد و در وقتي قائم اهل بيت (امكانات)  "امام باقر عليه السالم ميفرمايد: 
 رعيت

عدالت برقرار سازد، هر كس از وي اطاعت كند از خدا اطاعت نموده و هر كس نافرماني او را كند، 
 نافرماني

 خدا را نموده است، او تورات و ديگر كتابهاي الهي را از غاري در انطاكيه خارج سازد. بين يهوديان بر

اساس تورات و ميان مسيحيان طبق انجيل و بين اهل زبور بر پايه دستورات آن و بين مسلمانان بر 
 پايه

آيات قرآن داوري كند، اموال و ثروت هاي دنيا از درون و برون زمين نزد وي جمع آوري شود و به 
 :مردم گويد

ن خون هاي حرام ريختيد بيائيد بسوي چيزي كه بخاطر آن قطع رحم و خويشاوندي نموديد و براي آ
 و به

علت آن مرتكب محرمات خدا شديد... به اندازه اي مال و ثروت بخشد كه قبل از او هيچكس چنان 
 .نكرده

 (2) " زمين را پر از عدل و داد و نور گرداند همچنانكه از ظلم و جور و شر پر شده است

 فراواني نعمت و آبادي زمين

 :از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله منقول است كه فرمود

امت من در زمان مهدي از چنان نعمتي برخوردار شوند كه مانند آن را هرگز نديده اند، آسمان پي  "
 در

338ص:   
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68/  51بحار:  .1 -1 . 

351/  52بحار:  .2 -2 . 

 (1) " پي باران بارد و زمين با تمام توان، گياهانش را بروياند

 :و نيز فرمود

امت او نزدش پناه جويند همچون زنبورهاي عسل كه نزد ملكه خود گرد آيند، زمين را از عدل و  "
 داد

ماالمال كند همانگونه كه از جور و ستم ماالمال شده است، بگونه اي كه مردم به (آرامش) جامعه 
 نخستين خود

 (2) " بازگردند، نه خفته اي را بيدار كند و نه خوني ريخته شود

اين باشد كه در جامعه اوليه، "همچون جامعه نخستين  "به نظر ميرسد معناي جمله   

دم يك امت بودند و بر پايه صفا و فطرت انساني ميزيستند و اختالفي درتمام مر  

 (3) " ميان آنها نبود، چنان كه خداوند در قرآن فرموده است: " مردم يك امت بوده اند

 اين روايت، روايات ديگر را تأييد ميكند كه ميگويد: جامعه انساني در عصر

 مهدي عليه السالم جامعه اي ثروتمند و بدون فقر، جامعه اي با محبت و دوستي و بدون

 اختالف و كشمكش است كه نيازي به دادگاه هاي قضائي ندارد و در مرحله نهائي به

به "قربه إلي اهللا  "بادله پول تبديل ميگردد بگونه اي كه افراد جامعه اي بدون م  

 يكديگر خدمت كرده و نيازها و ما يحتاج خود را با صلوات بر محمد و آل
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 .محمد صلي اهللا عليه و آله بر طرف ميكنند

 :پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود

 ساكنان آسمان و زمين از او خشنود شوند، آسمان از ريزش باران قطره اي دريغ نكرده و زمين از "

 رويش تمام گياهانش خودداري نكند بگونه اي كه زندگان آرزوي (زنده شدن) مردگان كنند
 يعني (4) "

339ص:   

98نسخه خطي ابن حماد ص  .1 -1 . 

99خطي ابن حماد ص  نسخه .2 -2 . 

213بقره /  .3 -3 . 

99نسخه خطي ابن حماد ص  .4 -4 . 

 مردم آرزو كنند كه اي كاش مردگانشان زنده بودند و همچون آنها از نعمتهاي الهي

 .برخوردار ميگشتند

 :از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود

شركان نپسندند، آنگاه همه ويراني هاي خداوند، دين خود را بوسيله او غالب گرداند، هر چند م "
 زمين

 (1) " آباد گردد

 :امام صادق عليه السالم فرمود

 (2) " مهدي محبوب دلهاي مردم عالم است. خداوند بوسيله او آتش فتنه ناگوار را خاموش گرداند "
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م جلوه(يعني دو باغي كه از شدت سر سبزي سيه فا "مدهامتان  "در تفسير آيه   

 :ميكند) از امام صادق عليه السالم منقول است كه فرمود

 (3) " ميان مكه و مدينه با درختان نخل متصل گردد "

نقل شده است كه گفت از سعيد بن جبير : 

 (4) " سالي كه قائم قيام كند بيست و چهار نوبت بر زمين باران بارد و آثار و بركات آن ديده شود "

حماد آورده است كهابن  : 

 " نشانه مهدي، سخت گيري به كارگزاران، بخشندگي به مردم و مهرباني با بينوايان است "

 :در همان كتاب درباره شدت مهر و عطوفت حضرت به بينوايان آمده است

 (5) ." گويا مهدي بيش از حد بينوايان را در نعمت و رفاه قرار ميدهد "

340ص:   

191/  52بحار:  .1 -1 . 

185بشاره االسالم ص  .2 -2 . 

49/  56بحار:  .3 -3 . 

250/  3كشف الغمه:  .4 -4 . 

98نسخه خطي ابن حماد ص  .5 -5 . 

 دگرگوني علوم طبيعي و وسائل زندگي

 روايات مربوط به دوران حضرت مهدي عليه السالم مواردي از پيشرفت علوم و امكانات

 .بشري را ترسيم ميكند كه براي نسل هاي گذشته و معاصر غير قابل تصور است
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گون بوجود خواهد آمد، از جمله در مخابرات، ابزارهاياين تحول در ابعاد گونا  

 بصري، پژوهشي، جنگ افزارها، سيستم هاي اقتصادي، حكومتي، قضائي و

 چيزهاي ديگر. به نظر ميرسد برخي از اين تحوالت در سايه كرامات و معجزاتي ست

 كه خداوند بدست حضرت و يارانش جلوه گر ميسازد. ولي بسياري از آنها نتيجه

حول علوم طبيعي و بهره گيري صحيح از قوانين و نعمت هاي الهي است كه مواد وت  

 عناصر آن در زمين و آسمان در دسترس انسان قرار دارد. روايات نشانگر آن است كه

 تحولي كه در علوم طبيعي توسط حضرت ايجاد ميگردد، جهشي همه جانبه در

مام صادق عليه السالم ميفرمايدپيشرفت زندگي بشري را در پي دارد. از اين رو ا : 

دانش بيست و هفت حرف است و آنچه پيامبران آورده اند، دو حرف است و مردم تا امروز بيش از  "
 آن

دو حرف نميدانند اما چون قائم قيام كند بيست و پنج حرف ديگر را بيرون آورد و در ميان مردم 
 منتشر سازد

 (1) " و بدين سان مجموع بيست و هفت جزء دانش آشكار گردد

 اين روايت هر چند در نگاه نخست به علوم ديني پيامبران نظر دارد اما بايد توجه

 كرد كه عالوه بر علومي همچون توحيد، نبوت و معاد، ساير علوم طبيعي مورد نياز

 بشر نيز مورد توجه است. زيرا طبق روايات پاره اي از اصول همين دانش ها را نيز

 پيامبران عليه السالم به انسانها آموخته و مردم را به اين علوم راهنمائي كرده و دريچه هاي آن
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وده اند. از جمله آموزش خياطي توسط حضرت ادريس،را به روي مردم گش  

 كشتي سازي و نجاري توسط حضرت نوح عليه السالم و زره سازي بوسيله حضرت داوود و

341ص:   

336/  52بحار:  .1 -1 . 

 .سليمان و... پس مراد از علم در اين روايت هم علوم ديني و هم علوم طبيعي است

 و بر اين اساس نسبت علومي كه در اختيار مردم است با علومي كه حضرت

است 25به  2مهدي عليه السالم به آنان ميĤموزد نسبت  . 

عليه السالم روايت شده كه فرموداز امام باقر  : 

 بدانيد كه ذو القرنين در انتخاب دو ابر رام و سركش مخير گرديد و او ابر رام را برگزيد و ابر سركش، "

براي موالي شما (مهدي) ذخيره گرديد، راوي گفت: سؤال كردم: ابر سركش كدام است؟ فرمود: ابري 
 كه

موالي شما بر آن سوار شود. بدانيد كه او بر ابرها سوار ميشود در آن رعد و صاعقه يا برق وجود دارد و 
 و با

اين وسائل باال ميرود، وسائل آسمانها و سرزمين هاي هفتگانه كه پنج منطقه آن آباد و دو منطقه آن 
 ويران

 (1) " است

 :و از امام صادق عليه السالم منقول است كه فرمود
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 در زمان قائم، شخص مؤمن در حالي كه در مشرق بسر ميبرد، برادر خود را در مغرب ميبيند و آنكه "

 (2) " در مغرب است برادر خويش را در مشرق ميبيند

 :و نيز فرمود

چون قائم ما قيام نمايد، خداوند گوش و چشم شيعيان ما را چنان كند كه بين آنها و امام عليه  "
 السالم نيازي به

پيك نباشد بگونه اي كه هرگاه امام سخن بگويد آنان ميشنوند و او را ميبينند در حالي كه امام در 
 جايگاه

 (3) " خود قرار دارد

ثي ديگر فرموددر حدي : 

وقتي كارها در اختيار صاحب االمر قرار گيرد خداوند متعال پستي هاي زمين را مرتفع و برجستگي  "
 هاي

342ص:   

321/  52بحار:  .1 -1 . 

391/  52بحار:  .2 -2 . 

236/  52بحار:  .3 -3 . 

ي او همچون كف دستش باشد. سپس پرسيد: كداميك آن را هموار گرداند بگونه اي كه دنيا پيش رو
 از شما اگر

 (1) " در كف دستتان مويي باشد آن را نميبيند؟
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ستوني از نور، از زمين تا آسمان براي او نصب گردد و اعمال بندگان را "ت كه: و روايت شده اس  

در آن ببيند و در زير صخره هاي اهرام مصر علومي براي وي ذخيره گرديده كه دست كسي قبل از او 
 بدان

 (2) " نرسد

 در اين رابطه روايات ديگري نيز وجود دارد كه مجال بحث و بررسي كامل آنها

 .نيست

 اما بخشي از آنها درباره تحول دانش بشري و برخي ديگر از تغيير توانائي ها و

 ابزارهاي ويژه مؤمنان و بعضي ديگر از وسائل و كرامات امام عصر عليه السالم و يارانش

 :سخن ميگويند از آن جمله در روايتي از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود

بينم كه بر شرق و غرب جهان احاطه پيدا كرده اند و همه چيز تحت فرمانگويا من ياران قائم را مي "  

آنهاست، حتي درندگان زمين و پرندگان شكاري آسمان در پي جلب رضايت آنهايند. هر نقطه اي از 
 زمين

 (3) " بر نقطه ديگر آن اظهار فخر و غرور كند و گويد: امروز مردي از ياران قائم بر من گام نهاد

 :و نيز از آن بزرگوار نقل شده است كه فرمود

ل چون قائم قيام كند، به هر منطقه اي شخصي را (بعنوان نماينده) اعزام كند و گويد دستور العم "
 تو در

دست توست، چنانچه امري برايت پيش آيد كه آن را نفهمي و حكمش را نداني به دست خود بنگر و 
 بر
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 (4) " طبق آنچه ميبيني عمل كن

343ص:   

674/  2كمال الدين صدوق:  .1 -1 . 

565كمال الدين صدوق ص  .2 -2 . 

327/  52بحار:  .3 -3 . 

319غيبت نعماني ص  .4 -4 . 

 ممكن است اين جريان به صورت اعجاز و كرامت براي آنان اتفاق افتد و يا بر

ن روز انجام پذيرداساس قواعد علمي يا ابزار پيشرفته آ . 

 حكومتي گسترده تر از حكومت سليمان و ذوالقرنين

 از روايات مربوط به حضرت مهدي عليه السالم استفاده ميشود كه حكومت جهاني آن

 حضرت از فرمانروائي سليمان و ذو القرنين عليه السالم با عظمت تر است. برخي روايات بر

 :اين موضوع صراحت دارند، مانند روايتي كه از امام باقر عليه السالم نقل شده كه فرمود

 ." قلمرو فرمانروائي ما از فرمانروائي سليمان بن داوود و سلطنت ما از سلطنت او بزرگتر است "

 روايت بعدي حاكي از اين است كه ابزار و وسائلي در اختيار آن حضرت خواهد

 بود كه در اختيار ذو القرنين نبوده است. بعالوه بر اساس روايات، ميراث تمام

 پيامبران و از جمله ميراث سليمان در اختيار او قرار دارد و دنيا نزد او همچون كف

 .دست او خواهد بود
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 قلمرو حكومت حضرت سليمان عليه السالم از يك طرف شامل فلسطين و سرزمين شام

وراي آن يعني قاره آفريقا را در بر نميگرفت، از سمت ديگر يمن رابود اما مصر و ما  

 در بر ميگرفت ولي به هند و چين و ساير كشورهاي آن منطقه نميرسيد. حتي طبق

 روايات شهر استخر واقع در جنوب ايران نيز خارج از حيطه فرمانروائي سليمان

سر جهان را فرا ميگيردبوده است، در حالي كه حكومت حضرت مهدي عليه السالم سرا  

 بگونه اي كه هيچ مكاني نميماند مگر آنكه در آن شهادت به يگانگي خدا و گواهي

 .به رسالت پيامبر صلي اهللا عليه و آله داده شود و روي زمين ويرانه اي نماند مگر آنكه آباد گردد

مكاناتي است كهعالوه بر آن، امكاناتي كه در اختيار امام زمان عليه السالم است بيش از ا  

 خداي سبحان در اختيار حضرت سليمان قرار داد چه آنهائي كه معجزه آسا و با

 عنايت الهي در اختيار وي قرار ميگيرد و چه آنهائي كه به خاطر پيشرفت علوم و

 .بهره برداري از امكانات طبيعي به دست ميĤيد

344ص:   

فرمانروائي سليمان عليه السالم اما از نظر دوران حكومت، طبق روايات و گفته مورخان  

قبل از ميالد، حكومتش 931حدود نيم قرن طول كشيد و پس از وفات او در سال   

 به انحراف گرائيد و دچار دو دستگي شد و بين دو بخش قدس و نابلس جنگ

 .درگرفت

 اما حكومت جهاني حضرت مهدي عجّل اهللا فرجه الشّريف چه در زمان حيات آن حضرت و چه
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ز او تا پايان دنيا استمرار خواهد داشت و دولتي بعد از دولت او برپا نخواهدپس ا  

 شد و به احتمال زياد فرزندان او كه ادامه دهندگان راه آن حضرتند به حكومت

 ميرسند، سپس بعضي پيامبران و امامان اهل بيت عليهم السالم به دنيا باز ميگردند و تا

 .پايان اين جهان حكمراني ميكنند

 راه يافتن امام زمان عليه السالم به سرزمين هاي هفتگانه

 درباره راه يافتن حضرت به سرزمين هاي هفتگانه عالم احاديث و نشانه هاي

 فراواني وجود دارد و گوياترين آنها حديثي است كه قبال از امام محمد باقر عليه السالم نقل

 :كرديم

ذو القرنين در انتخاب دو ابر رام و سركش آزاد گذاشته شد و او ابر رام را برگزيد و ابر سركش را  "
 براي

 موالي شما (امام زمان) ذخيره كرد. راوي پرسيد: ابر سركش چيست؟ فرمود: ابري كه در آن رعد و

برها سوار ميشود و با وسايل صاعقه يا برق وجود دارد و مواليتان بر آن سوار شود، آگاه باشيد كه او بر ا
 باال

 ميرود. وسايل آسمان ها و سرزمين هاي هفتگانه كه پنج منطقه آن آباد و دو منطقه آن ويران است
" (1) 

 :و در روايتي از امام صادق عليه السالم آمده است كه فرمود

خداوند ذو القرنين را در انتخاب دو ابر رام و سركش آزاد گذشت و او ابر رام را انتخاب كرد كه رعد  "
 و



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 466   

345ص:   

321/  52بحار:  .1 -1 . 

گزيد به او داده نميشد زيرا خداوند آن را براي قائم ذخيره برقي در آن نبود و اگر ابر سركش را برمي
 كرده

 (1) " است

اي گوناگون واين روايت به روشني بيان ميكند كه آن حضرت از وسيله ه  

 ابزارهاي ويژه در باال رفتن و حركت بين ستارگان آسمانها و جهان باال استفاده

 ميكند. ابرهائي كه داراي صاعقه و رعد و برق اند در اختيار اوست و با اين وسائل

 باال ميرود، وسايلي براي سفر به آسمانها و زمين. آسمانهاي هفتگانه و زمين هاي

ره زمينششگانه اي غير از ك  

 معني روايت اين نيست كه فقط آن حضرت از ابزارهاي فضاپيما و سفينه

 آسماني استفاده كند بلكه چه بسا در عصر آن حضرت پيشرفت علوم بگونه اي گردد

 كه سفر به كرات آسماني و سرزمين هاي ديگر، همچون مسافرت در عصر ما از

 .قاره اي به قاره ديگر باشد

اين نكته اشاره ميكند كه پنج كره زمين و يا پنج سرزمين و همچنين كالم امام به  

 آسمان آباد و مسكوني وجود دارد و ارتباط با جوامع آنها به زودي انجام خواهد

 گرفت. بر اساس روايات متعدد، كرات زيادي در آسمانها وجود دارد كه آباد و
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 داراي جوامعي از مخلوقاتي غير از انسان، فرشته و يا جن هستند. عالمه مجلسي

 مجموعه اي از اين روايات را در بحار االنوار آورده است، همچنانكه شماري از

 آيات قرآن نيز بر امكان حيات در كرات ديگر داللت دارد از آن جمله آيه شريفه اي

 :است كه ميفرمايد

 اي گروه جن و انس، اگر ميتوانيد به اعماق آسمانها و زمين راه يابيد، پس اقدام كنيد ولي موفق به "

 (2) " اين نفوذ نميشويد مگر با قدرت

346ص:   

321/  52بحار:  .1 -1 . 

24 - 23رحمان /  .2 -2 . 

 آري به زودي زندگي روي زمين در دوران حضرت مهدي عليه السالم وارد مرحله جديدي

 ميشود كه به كلي با گذشته ها متفاوت است. و در اينجا فرصت توضيح بيشتر

 .پيرامون آن وجود ندارد

 راه يافتن به جهان آخرت و بهشت

 از عميق ترين حركت هايي كه جهان ما در زمان، مكان و اشيائش با آن روبروست،

 حركت جهان ماده به سوي عالم غيب و يا بر عكس آن است كه قرآن و اسالم از آن

 پرده برميدارد و بر اهميت و هماهنگي آن تأكيد ميورزد و اين حركت را بازگشت

سوي خدا و روياروئي با قدرت او و يا رفتن به سوي مأل اعلي و آخرتانسان به   
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 مينامد و نسبت به ما، آن را فرا رسيدن قيامت و رستاخيز ميخواند زيرا با كشف

 عالم آخرت، بين جهان ما و جهان گسترده غيب كه از ديد ما پنهان است، وحدت و

به عالم واحد ميگردد و اين مجموعه براي ما تبديل ;يكپارچگي بوجود ميĤيد . 

 نقطه اوج اين حركت نسبت به انسان، مرگ است. مرگ از ديدگاه اسالم ورود به

 زندگي گسترده تر است نه فنا و نيستي، آنچنانكه برخي تصور ميكنند. و اوج آن

 .نسبت به جهان هستي، قيامت است و اتحاد دو جهان ماده و غيب

قيامت داراي مقدمات و نشانه هايي در قرآن و سنت آمده است كه رستاخيز و  

 پي در پي است كه در زمين و آسمان و جامعه بشري پديد ميĤيد و حكومت

 مهدي عليه السالم آخرين و بزرگترين مرحله حركت جهان مادي قبل از برپائي رستاخيز الهي

 است. اكنون ببينيم رستاخيز چگونه آغاز ميگردد؟

 به نظر ميرسد كه دستيابي به جهان بااليي كه روايات، از آن سخن ميگويند و در

 زمان حضرت مهدي عليه السالم عملي ميگردد، مقدمه اي بر راهيابي به سوي جهان

 آخرت و بهشت است. بنابراين رواياتي كه درباره رجعت و بازگشت عده اي از
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ين و حكمراني آنها بعد از مهدي عليه السالم سخن گفته و نيزپيامبران و امامان عليهم السالم به زم  

شده، مراد، همين مرحله است و اعتقاد "رجعت  "آنچه در آيات متعدد، تفسير به   

 به رجعت هر چند از ضروريات اسالم نيست اما روايات مربوط به آن به حدي زياد
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 .و مورد وثوق است كه اعتقاد به آن را ضروري ميكند

خي روايات، رجعت، پس از حكومت حضرت مهدي عليه السالم و پس ازطبق بر  

 :حكومت يازده مهدي ديگر، آغاز ميگردد، امام صادق عليه السالم فرمود

 (1) " همانا بعد از قائم، يازده مهدي از فرزندان حسين عليه السالم از ما اهل بيت اند "

 :اينك به چند نمونه از روايات مربوط به رجعت اشاره ميكنيم

آن خدايي كه (ابالغ) قرآن را بر تو واجب كرد، البته تو را به "در تفسير اين آيه كه ميفرمايد   

 امام زين العابدين عليه السالم فرمود: " پيامبر شما به سوي شما بازميگردد (2) " وعده گاه بازگرداند
" (3) 

 :ابو بصير گفت: امام باقر عليه السالم به من فرمود

 (4) !آيا اهل عراق منكر رجعت اند؟ گفتم: آري، فرمود: مگر قرآن نميخوانند؟ "

 در روايت ديگري از امام صادق عليه السالم درباره اين آيه سؤال كردند كه ميفرمايد

حضرت فرمود "روزي كه از هر امتي، گروهي را از خاك برانگيزيم...  " : 

ض كردم ميگويند آيه راجع به قيامت است، فرمود: آيا خداوند درمردم درباره آن چه ميگويند؟ عر "  

قيامت از هر امتي دسته اي را زنده ميكند و بقيه را به حال خود رها ميسازد؟! اين آيه قطعا در مورد 
 رجعت

است و آيه مربوط به قيامت اين است: جملگي آنها را محشور گردانيدم بي آنكه كسي را فرو گذاريم 
 (5) " ...و

348ص:   
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229غيبت طوسي ص  .1 -1 . 

85قصص:  .2 -2 . 

56/  53بحار:  .3 -3 . 

40/  53بحار:  .4 -4 . 

50/  53بحار:  .5 -5 . 

 زراره ميگويد: از امام صادق درباره مسائل مهمي چون رجعت سؤال كردم

 :حضرت فرمود

 زمان آنچه ميپرسيد هنوز فرا نرسيده، سپس اين آيه را تالوت فرمود: (بلكه آنها تكذيب كردند "

 " (1) (آنچه را كه احاطه علمي به آن نداشتند و تأويل آن برايشان نيامده

 برخي روايات ميگويند: رجعت پيامبر صلي اهللا عليه و آله بعد از رجعت امامان عليهم السالم است و

كه به دنيا بازميگردد امام حسين عليه السالم است، چنان كه امام صادق عليه السالمنخستين كسي   

 :فرمود

نخستين كسي كه به دنيا بازگردد، حسين بن علي عليه السالم است، او آنقدر فرمانروائي كند كه  "
 (در اثر

 (2) " پيري) ابروانش روي چشمانش فرو افتد

 :و در روايتي ديگر از آن حضرت نقل شده كه فرمود

 رجعت، همگاني نيست بلكه مربوط به افراد خاصي است، زيرا بازگشت نميكنند (به دنيا) مگر "

 (3) " مؤمنان محض و يا مشركان محض
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* * 

349ص:   

39و آيه مذكور: يونس /  40/  53بحار:  .1 -1 . 

46/  53بحار:  .2 -2 . 

39/  53بحار:  .3 -3 . 
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 حضرت مهدي عليه السالم از نگاه شيعه

 اشاره

 اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه اهل بيت عليهم السالم از اصول مذهب و از محورهاي

اماميه، "اساسي عقايد ما شمرده ميشود و بدين سبب است كه مذهب ما بنام   

دوازده امامي يا شيعيان "خوانده ميشود و پيروان آن را  "تشيع و مذهب اهل بيت   

مينامند "اهل بيت  . 

 به اعتقاد ما نخستين امام معصوم جانشين پيامبر صلي اهللا عليه و آله، امير مؤمنان علي بن ابي

ن عسكري عليه طالب عليه السالم و آخرين آنان حضرت مهدي عليه السالم امام منتظر محمد بن حس
 السالم

هجري در سامرا، ديده به جهان گشود. آنگاه خداوند عمر او 255است كه در سال   

 را طوالني گرداند و از ديده ها پنهان داشت تا روزي كه وعده خود را قطعي نموده و

 آن بزرگوار را ظاهر و بوسيله او آئين اسالم را به تمام اديان پيروز و غالب و جهان را
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 .پر از عدل و داد سازد همچنانكه از ظلم و جور پر شود

 بنابراين، اعتقاد به اينكه مهدي موعود عليه السالم امام دوازدهم، زنده و غايب است،

 جزئي از مذهب ما شمرده ميشود و بدون آن نميتواند يك مسلمان، شيعه دوازده

يا اسماعيلي بهامامي محسوب شود بلكه جزو يكي از فرقه هاي سني يا زيدي و   

 .حساب خواهد آمد

 البته برخي از برادران مسلمان، عقيده ما به امامت پيشوايان و عصمت آنان و
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 غيبت حضرت مهدي را كمي دور از واقع ميپندارند، حال آنكه معيار صحت يك

 عقيده در امور ممكن، بعيد شمردن و يا نيكو شمردن آن نيست، بلكه معيار، وجود

وشن و يا روايتي از ناحيه پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله براي اثبات چنين مواردي استدليلي ر . 

 بر اساس مدارك موجود نزد شيعيان، رواياتي كه روشنگر امامت و غيبت حضرت

 مهدي عليه السالم است، بسيار فراوان و از نظر سند قطعي و صحيحند. و هر گاه مطلبي با

يح و صحيحي ثابت شد شخص مسلمان مكلف است آندليل محكم يا روايت صر  

 را بپذيرد و نسبت به آن تسليم باشد و اين وظيفه ديگران است كه يا سخن او را

 :بپذيرند و يا او را قانع سازند، چه خوب گفته گوينده اين عبارت

 ما پيرو دليليم * به هر سوئي گرايد ميگرائيم

وعود بر امام محمد بن حسنبرادران سني ما هر چند در تطبيق مهدي م  
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 عسكري عليه السالم با ما وحدت نظر ندارند، اما تقريبا در تمام رواياتي كه درباره وي آمده

 با ما هم عقيده اند، نظير بشارت به قيام او و حركت ظهور و تجديد بناي اسالم به

مامدست آن بزرگوار و جهاني بودن حكومتش. اكنون بسياري از روايات مربوط به ا  

 زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف در منابع شيعه و سني يكسان و يا شبيه به يكديگر است همچنانكه در

 فصل هاي گذشته مالحظه كرديد و بخشي از آن در فصل بعد از نظرتان خواهد

 .گذشت

 در عين حال عده اي از علماي سني مانند ابن عربي، شعراني و ديگران با ما هم

 عقيده اند كه حضرت مهدي عليه السالم همان امام محمد بن حسن عسكري عليه السالم است. اين

 گروه از علماء سني به نام و نسب آن حضرت تصريح كرده و او را زنده و غايب

اسامي جمعي از اين علما را نقل كرده "مهدي موعود  "ميدانند. نويسنده كتاب   

 .است

جنبش هاي اسالمي، بايد از اين اشتراك عقيده دانشمندان و دست اندركاران  
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 درباره مهدي عليه السالم كه ميان تمام مسلمانان وجود دارد بنحو شايسته اي استفاده كنند،

 چرا كه اين باور تأثيري حيات بخش در باال بردن سطح ايمان توده هاي مسلمان، به

مت و سازش ناپذيري آنانغيب و به وعده نصرت الهي خواهد داشت و روح استقا  

 .را در برابر دشمن باال برده و براي ياري پيشواي موعودشان مهيا خواهد ساخت
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 مسأله انطباق مهدي موعود عليه السالم بر امام محمد بن حسن عسكري عليه السالم كه نزد

 جمعي از برادران سني ما هنوز به اثبات نرسيده، نبايد سبب انتقاد آنان از كساني

كه قائل به اين عقيده اندشود  . 

 البته هدف ما در اينجا مطرح ساختن بحث كالمي در اعتقاد شيعيان به حضرت

 مهدي عليه السالم نيست. بلكه هدف ارائه تصويري از روح پر احساسي است كه مجامع و

 محافل شيعي با آن مأنوس اند، انديشه اي كه در دل و جان شيعيان و با تربيت پدران

در خالل نسل ها توانسته است گنجينه عظيمي از محبت، احترام و انتظار و مادران  

 .ظهور آن امام موعود را بوجود آورد

 از اين رو به اعتقاد ما حضرت مهدي ارواحنا فداه بقيه اهللا در زمين و برخاسته از

تو افشانخاندان نبوت و خاتم اوصياء و امامان عليهم السالم و امانتدار الهي قرآن و وحي و پر  

 نور خدا در زمين محسوب ميگردد. تمام ارزش ها و الگوهاي اسالم در شخصيت

 .وي تبلور يافته و امتداد شعاع و پرتو نور رسالت است

 غيبت او داراي مفاهيم بلندي از اسرار و حكمت الهي و نشانگر مظلوميت

 پيامبران، امامان اهل بيت عليهم السالم، اولياء و مؤمنيني است كه توسط حاكمان ستمگر و

 سالطين جور از حقوق مسلم خود محروم گشتند. تمام آمال و آرزوهاي مؤمنان

 عالم با وعده پيامبر صلي اهللا عليه و آله به ظهور مقدس آن حضرت جوانه ميزند و دل هاي غمزده

ط ميگرايد و درفش اسالم همواره با دستانشان در اهتزاز ميماند،آنان به شور و نشا  
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 هر چند تندبادهاي مخالف بوزند و راه طوالني باشد. چرا كه آنان با صاحب آن
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 .پرچم، عهد و ميثاقي جاودانه بسته اند

 اگر چه شيعه به خاطر وابستگي به پيامبر و اهل بيت، از سرمايه اي معنوي، غني

اما شخصيت امام زمان و ظهور موعود او با تمام ;و سرشار بهره مند است  

 جاذبه هاي ويژه اش نقشي حيات بخش در ايجاد روح اميد، مهر و عاطفه شيعي ايفا

 .ميكند

 گروهي از اينكه شيعه نسبت به علماي خود احترام فراوان قائل است انتقاد

قدير قرار ميدهند، شگفتي و انتقادميكنند. در حالي كه گروهي ديگر آن را مورد ت  

 زماني افزايش مييابد كه ميبينند شيعه به مرجع تقليد خود بعنوان نائب امام

 مهدي عليه السالم احترام و تعظيم نموده و مقيد به فتواي اوست. اما هنگامي كه اين رابطه

متهم ميسازند و به امامان معصوم عليهم السالم ميرسد، عده اي ما را به غلو و گزافه گوئي  

 حتي برخي راه افراط در پيش گرفته و به شيعيان چنين نسبت ميدهند كه آنان،

پيامبر صلي اهللا عليه و آله، امامان عليهم السالم و مراجع را به درجه خدائي رسانده و آنها را 
 ميپرستند. به

 !خدا پناه ميبريم از اين اتهامهاي ناروا

يعه و تقديس و اطاعت آنان از علماي رباني وولي مشكل، تنها احترام شديد ش  
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 پيشوايان معصوم نيست، بلكه مشكل اصلي اين است كه همه ما واقعا از ديدگاه

 اسالم نسبت به انسان فاصله داريم، براي روشن شدن موضوع، به سراغ قرآن

 :ميرويم تا نگاهي به ارزيابي اين كتاب آسماني از شخصيت انسان داشته باشيم

ريم در اين راستا سه ديدگاه در مقابل ما قرار ميدهد: نخست ديدگاه جاهليقرآن ك  

 است كه در آيات مربوط به افراد بي تمدن و كساني كه پيامبر را از پشت ديوار صدا

 ميزدند مطرح شده است. ديدگاه دوم كه يك نگاه كامال مادي است. در آيات

لحادي، مورد ارزيابي قرار گرفته ومربوط به دشمنان پيامبران و صاحبان تمدن هاي ا  

 ديدگاه سوم ديدگاه اسالمي است كه در آيات مربوط به احترام انسان و رهنموني او
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 .به عالم خرد، معنويت و عمل، مورد توجه قرار گرفته است

 به اعتقاد من، جهان اسالم هم اكنون تحت تأثير فرهنگ جاهلي از يك سو و

ي ديگر قرار دارد و تسلط اين دو فرهنگ، نگاهيفرهنگ مادي غربي از سو  

 انحرافي در وجود ما نسبت به انبياء، پيشوايان، اولياء، شهيدان، مؤمنان و نسبت

 .به توده ها و ملت هاي اسالمي و حتي نسبت به خود ما ايجاد كرده است

 به راستي انحطاط فرهنگي و تسلط فرهنگ غرب بر جوامع ما، شرائط دشواري

 از نظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد كرده است، فرهنگي كه بر اساس آن،

 حتي خود انسان مسلمان، از احترامي برخوردار نيست. پس چگونه ميتوان به
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 !حفظ حرمت ساير ابعاد وجودي وي اميدوار بود؟

 همچنانكه اين فرهنگ، انديشه ما را نيز به سوي انديشه دوران جاهليت سوق

يوسته ما را به طرف سطحي نگري و جدا ديدن اشياء و وقايع عالم از يكديگرداده و پ  

 كشانده و با هرگونه تفكر عميق و پيوستگي عوامل عالم دشمني دارد. از اين رو نگاه

 ما به مسائل پيرامون خود، نگاهي تك بعدي شده و همه چيز را به شكل سفيد يا

 سياه ميبينيم و حاضر نيستيم در لحظه واحد حالت هاي تركيبي و نسبي را مشاهده

 كنيم، يا در دل خود نوعي خاص از مهر و عاطفه را ميپسنديم و اجازه نميدهيم

 سينه اي ماالمال از عواطف و احساسات گوناگون را به همراه داشته باشيم به همين

نيز تنها ظاهر حال آنان را مالحظه ميكنيم و خاطر در مورد پيشوايان و پيامبران الهي  

 از درك كماالت واالي معنوي و جهان عقالني متعالي آنان غافليم. حال اگر كسي

 بخواهد ديدگاه انحرافي خود را اصالح كرده و براي آن همه فضيلت و بزرگي احترام

گوناگون قائل شود او را افراطي ميناميم و اگر عقل و دلش به خاطر درك آن ابعاد  

 .معنوي و عقالني بتپد، او را ديوانه و منحرف ميخوانيم

 اين ماجرا وقتي به اوج حساسيت خود نزديك ميشود كه بخواهيم به اين

355ص:   

 احترام و قداست لباس مذهب بپوشانيم چرا كه با ديدگاه انحرافي، چنين به نظر

تقديس و احترام ذاتميرسد كه تقديس و احترام اولياء، امامان و پيامبران با   
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 مقدس خداوند و توحيد او منافات دارد. چرا كه از نظر اين افراد، امامان و پيامبران

 هم فقط بشرند و نه چيز ديگر. آري اگر با ديدگاه خشك و جاهلي به دنياي پيرامون

 خود بنگريم، همه انسانها از جمله انبياء و اولياء خدا را نيز بايد همچون مشتي خاك

ان ببينيم. گويا در اين عالم دو چيز بيشتر نبايد باشد يا ريگهاي بيابان يا آسمان،بياب  

 با اين ديدگاه سخن گفتن از باغ ها، رودها، دره ها و كوهها سخني بيهوده است، چرا

 !كه جهان يا زميني زميني ست كه خاك است و يا آسماني آسماني، كه خداوند است

(يعني "مثل نوره كمشكاه فيها مصباح  "اي ما بيان كرده گويا مثل نور الهي كه قرآن بر : 

 مثل نور خدا همچون چراغداني است كه درون آن چراغي قرار دارد...) در كره

 !زمين وجود ندارد و مربوط به اين اولياء الهي نيست

 من معتقدم هر چه آگاهي فالسفه، متفكران و دانشمندان بيشتر شود، ابعاد

 جديدي از كلمات پيامبر و اهل بيت كشف و ارزش كالم و شخصيت اين بزرگان

 بيشتر آشكار شده و معلوم ميشود كه شخصيت معصوم را بايد تنها با كالم معصوم

 شناخت. اين نكته صحيح است كه خداوند به پيامبرش ميفرمايد: بگو من هم

يعني بگو من هم "إنما إلهكم إله واحد  قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي "مانند شما بشر هستم   

بر من وحي ميشود كه خداي شما خدايي واحد است) اما با -ولي  -مثل شما بشرم   

 اين بيان قرآن، مطلب ديگري نيز روشن ميشود و آن اينكه پيامبر خود، از يك نظر،

 مثل ما بشر است و از يك نظر مثل ما نيست يعني شخصيت او مركب از دو
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ت يكي ويژگي بشري كه با آن ميتواند با مردم معاشرت كند و ديگريويژگي س  

 .ويژگي غيبي كه بوسيله آن علم و وحي را از خداوند جهان دريافت ميكند

 حال، آيا جز با كالم معصوم كه پنجره اي از غيب به رويش گشوده است،

356ص:   

قرآن، پيامبرميتوان به ويژگي غيبي شخصيت پيامبر دست يافت؟ اگر خداوند در   

 را مثل ساير افراد بشر معرفي كرده يعني او مثل شما در محيط زندگي شما حضور

 دارد، با افكار و احساسات شما آشناست و مشكالت شما را به صورت كامل درك

 ميكند. نه اينكه او هم انساني ست در سطح فكر و احساس ما. چرا كه رسول

و احساسي بسيار عميق و دقيقي برخوردار است كه دستيابي خدا صلي اهللا عليه و آله از افق فكري  

 به آن براي ساير افراد بشر امكان پذير نيست، همانگونه كه شخصيت وجودي او نيز

 به هيچ وجه در حد افراد مادي جامعه ما قرار ندارد. بنابراين، پيامبر خدا به جهت

باط مستقيم با عالمبرخورداري از دقت فوق العاده فكر و احساس و به جهت ارت  

 .غيب، هرگز مثل ما نيست

 پس هيچ بعدي از ابعاد شخصيت ما، مثل شخصيت پيامبر خدا نيست تا

 بتوانيم بوسيله آن، به حقيقت شخصيت آن حضرت پيببريم. براي ما همين نكته

 .در ارتباط با شخصيت امامان معصوم اهل بيت نيز مطرح است

 از اينجا درمييابيم كه چرا خداوند در آيه مزبور لفظ بشر را براي مثل بودن به كار
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 .برد و از لفظ انسان، بهره نگرفت

 به اعتقاد من، اكنون زمان آن رسيده كه ما، هويت اسالمي و انساني خود را

م السالم خود را بعنوان يك مسلمان بازشناسي كنيم و از نو پيامبر صلي اهللا عليه و آله و ائمه عليه
 دريابيم و

 ديدگاه خشك، سطحي و جاهالنه اي را كه گروه هاي وهابي نما در شناخت پيامبر و

 آل او صلوات اهللا عليهم اجمعين ترويج مينمايند، رها نماييم و به گونه اي به اين

 خاندان پاك بنگريم كه سزاوار شخصيت الهي و مقامات عاليه آنهاست تا دلهاي ما

 بار ديگر معدن و مخزن محبت عشق مقدس آنان گردد و راه عشق و محبت بزرگتر

 .نسبت به موالي آنان و موالي ما يعني خداوند در دلها باز شود

 كسي كه به خاطر وجود درختان از ديدن جنگل بازمانده نبايد آن را كه درخت،

357ص:   

 !جنگل، كوه ها و آسمان ها را با هم ميبيند تخطئه نمايد

 كسي كه تقديس و تكريم انبياء و ائمه عليهم السالم و حركت در فضاي معنوي آنان را با

 تقديس و توحيد خداوند در تضاد ميبيند نبايد بزرگداشت آنان را بگونه اي كه شرع

 اجازه فرموده، تخطئه كند، چرا كه تعظيم انبياء و اولياء راهي براي تنظيم زندگي و

، تقديس و تسبيح خداوندي است كه مثل و مانند نداشتههموار ساختن راه تعظيم  

 .و بلند مرتبه است
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 مقام حضرت مهدي عليه السالم در پيشگاه پروردگار

 پيش از طرح روايت ها، دعاها و زيارتهايي كه بيانگر اعتقاد و احساس ما نسبت

گوار دربه امام زمان است، جا دارد برخي روايات را كه نشانگر مقام و مرتبه آن بزر  

 پيشگاه خداوند است يادآور شويم. در منابع شيعه و سني آمده كه مقام و منزلت

 امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف در پيشگاه خداوند بس بزرگ و رفيع است، او از سروران اهل

 بهشت و طاووس بهشتيان است. برخوردار از نور الهي و الهام گيرنده و هدايت شده

ست، هر چند كه پيامبر نيست، خداي سبحان كرامت هااز سوي خداوند ا  

 .و معجزات فراواني بدست او جاري ميسازد

 حديث معروفي كه علماء شيعه و سني آن را معتبر و صحيح دانسته اند،

 .ميگويد كه آن حضرت در صفوف پيامبران و رسوالن صلوات اهللا عليهم جاي دارد

 :پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود

 (1) " ما فرزندان عبد المطلب، سروران اهل بهشتيم، من، حمزه، علي، حسن، حسين و مهدي "

 در منابع ما روايات مشروحي در فضائل امامان دوازده گانه عليهم السالم و مقام واالي آنان

358ص:   

158و صواعق ابن حجر ص  13غيبت طوسي ص  .1 -1 . 

 نزد پروردگار و از جمله روايت هايي ويژه مقام حضرت مهدي منتظر ارواحنا فداه
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 وارد شده كه بيانگر اين صفات حضرت است: او نور خدا روي زمين، حجت خدا

شريك قرآن در لزوم اطاعت، معدنبر خلق، قائم به حق، جانشين خدا در زمين،   

 علم الهي و گنجينه سر خداوند است. علماء در كتب عقايد، تفسير و حديث

 صفات ديگري براي حضرت بيان كرده اند و بيشتر آنان معتقدند كه او بر ساير امامان

 بعد از امير مؤمنان و حسن و حسين عليهم السالم فضيلت دارد، كه در اين باره روايتي نيز

 .آمده است

 نزد سني ها نيز برتري آن حضرت بر ابوبكر و عمر مورد تأكيد قرار گرفته. در

 :همين رابطه از ابن سيرين سؤال كردند

 (1) " مهدي بهتر است يا ابوبكر و عمر؟ گفت: (مهدي) از آن دو بهتر و با نبي همطراز است "

 ديدگاه امامان عليهم السالم درباره حضرت مهدي عليه السالم

 جالب است بدانيم كه امامان عليهم السالم ما پيشگام در بيان عواطف و اشتياقشان نسبت

ان با ايمان به وعده پيامبر و قبل از والدتبه حضرت مهدي عليه السالم هستند، چرا كه آن  

 مهدي عليه السالم نسبت به فرزند موعود خود و آنچه در آينده بدست او انجام خواهد گرفت

 .آگاهي داشتند. اينك به ذكر سخناني از امير مؤمنان و امام صادق (عليهما السالم) توجه كنيد

 :حضرت علي عليه السالم فرمود

كه مثل اهل بيت محمد صلي اهللا عليه و آله بسان ستارگان آسمان است كه هرگاه هان آگاه باشيد  "
 ستاره اي غروب كند



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 483   

ستاره اي ديگر طلوع نمايد. گويا ميبينم نعمت هاي الهي بر شما تمام شده و شما به آرزوهاي خود 
 دست

 (2) " يافته ايد

359ص:   

98ابن حماد ص  .1 -1 . 

100نهج البالغه خطبه  .2 -2 . 

نگريد، اگر سكوت كردند سكوت كنيد و اگر از شما ياري خواستند به اهل بيت پيامبر خود ب "
 ياريشان

كنيد تا خداوند ناگاه بواسطه مردي از ما اهل بيت عليهم السالم گشايشي بوجود آورد. پدرم فداي آن 
 فرزند بهترين

كنيزان كه جز شمشير به آنها (دشمنان) چيزي عطا نكند و به كشتار و نابودي آنان پردازد و هشت 
 ماه سالح

(مبارزه كند) تا جائي كه قريش گويند اگر اين شخص از فرزندان فاطمه ميبود به ما رحم  بر دوش
 ." ميكرد

ان هواي نفس خود را بر هدايتاو هدايت الهي را بر خواسته هاي خود حاكم گرداند، آنگاه كه ديگر "  

الهي ترجيح دهند و قرآن را مالك و معيار انديشه و عمل قرار دهد، آنجا كه ديگران قرآن را به رأي و 
 نظر

خويش تفسير كنند. زمين پاره هاي دل خود (معادن و ذخائر) را براي او خارج سازد و كليدهايش را 
 تسليم او



    عصر ظهور – علي كوراني        www.sarbazaneislam.com    سايت جامع سربازان اسالم     صفحه 484   

و رسم پيامبر را به شما نشان دهد و كتاب و سنت را كه پيش از او  نمايد. آنگاه وي شيوه عدالت و راه
 متروك

 (1) " و فراموش گرديده زنده نمايد

تن كند زيرا حكمت را با همه آداب و با توجه و عنايت قلبي فرا گرفته. حكمت رداي حكمت بر  "
 گمشده

اوست و او در طلب حكمت و جوياي آن. هنگامي كه اسالم غريب شود و همچون شتري خسته، 
 گردن خود

را بر زمين بگذارد، امام احساس غربت و دلتنگي كند. او حجت باقي مانده خداوند و جانشيني از 
نانجانشي  

 (2) " پيامبران اوست

 از سدير صيرفي نقل شده كه گفت: من و مفضل بن عمر و ابو بصير و ابان بن

 تغلب حضور امام صادق عليه السالم رسيديم، حضرت با رداي خيبري طوق دار بي يقه و

 آستين روي خاك نشسته بود و با حالتي پريشان و دلي سوزان ميگريست، غم و

 اندوه در چهره اش نمايان و دگرگوني در سيمايش هويدا و اشك در ديدگان مباركش

خواب از من ربوده و بستر زمين را بر من تنگ كرده و حلقه زده و ميگويد: اي سرور من، غيبت تو،  

آرامش قلبم را از دستم گرفته. سرور من، غيبت تو مصيبتهايم را جاودان ساخته و از دست دادن يك 
 يك

360ص:   
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138نهج البالغه خطبه  .1 -1 . 

182نهج البالغه خطبه  .2 -2 . 

از ميان برده. گمان نميكنم اشكهاي چشمم خشك و ناله سينه ام آرام گيرد (امامان) جمع ما را ... 

 سدير گفت: با مشاهده اين سخنان هولناك و صحنه ناگوار حيران و مبهوت

 شديم و قلبمان بيقرار و پريشان گشت و گمان برديم كه به آن حضرت بالئي

ين خلق خدا، ديدگانخطرناك يا آفتي ناگوار رسيده، عرض كرديم: اي فرزند بهتر  

 شما هرگز اشكبار نگردد، كدام حادثه اين گونه ديدگانتان را گريان ساخته و چه

 پيشامدي شما را بدين ماتم نشانده؟

 :امام عليه السالم آهي دردناك همراه با نگراني از سينه برآورد و فرمود

 واي بر شما، صبح امروز به كتاب جفر نظر كردم و آن كتابي است در بر دارنده مرگها، بالها و "

مصيبت ها و علم بر گذشته و آينده تا روز قيامت كه خداوند اين علم را به محمد صلي اهللا عليه و آله 
 و امامان عليهم السالم بعد از او

اهل بيت و غيبت او و طوالني شدن آن و طول عمر  اختصاص داده است، در اين كتاب والدت قائم ما
 وي و

گرفتاري مؤمنان در آن زمان و پيدايش شك و ترديد از طوالني شدن غيبت قائم و برگشتن بيشتر 
 آنان از

ما  "دين و دست كشيدن از ديانت اسالم را مشاهده كردم، در حالي كه خداوند سبحان ميفرمايد: 
 مقدرات
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ناگاه دلم شكست و غم و اندوه بر من  "بد هر انساني را به گردنش افكنديم و نتيجه كردار نيك و 
 چيره

 " .گشت

 عرض كرديم: اي فرزند رسول خدا! تقاضا داريم شمه اي از آنچه ميدانيد بر ما

خداوند در قائم ما سه ويژگي قرار داده كه قبال در سه پيامبر قرار داده بود: والدت  "بازگوئيد. فرمود: 
 او

را همچون والدت موسي عليه السالم مخفي كرده و غيبت او را چون غيبت عيسي عليه السالم مقدر 
 ساخته و پيروزي او بر

مخالفان را همچون پيروزي نوح به تأخير انداخته و پس از آن عمر بنده شايسته خود يعني خضر عليه 
 السالم را

 ." دليلي بر امكان طول عمر او قرار داده است

دم: اي فرزند رسول خدا صلي اهللا عليه و آله اين مطالب را براي ما بيشتر باز كنيدعرض كر . 

اما والدت موسي، وقتي فرعون پي برد كه فرمانروائي او بدست موسي عليه السالم نابود  "فرمود: 
 خواهد شد،

ز بني كاهنان را احضار كرد. آنها نسب و نژاد حضرت را براي فرعون مشخص كرده و گفتند: او ا
 اسرائيل

361ص:   

است. فرعون دستور داد شكم زنان باردار بني اسرائيل را بشكافند (تا مانع تولد او گردند) تا آنكه بيش 
 از
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بيست هزار نوزاد را بدين سان سربريدند ولي هرگز به او دست نيافتند، چرا كه خداوند حفاظت او را 
 اراده

وقتي فهميدند زوال حكومت و نابودي فرمانروايان و . همچنين بني اميه و بني عباس "كرده بود 
 جباران آنها

بدست قائم عليه السالم ما است به دشمني با ما برخاستند و به روي اهل بيت رسول اهللا صلي اهللا 
 عليه و آله شمشير كشيدند و به

اجازه نداد كه اميد دست يا بي بر قائم عليه السالم كمر به نابودي ذريه پيامبر بستند. ولي خداوند 
 ماجراي او بر ظالمي

 .آشكار شود تا آنكه نور خود را كامل گرداند هر چند بر مشركان ناگوار آيد

اما در ماجراي غيبت عيسي عليه السالم، يهود و نصاري جملگي بر آنند كه وي كشته شده ولي 
 خداوند آنان را در

تند و نه بر دار زدند بلكه در اين امر به اشتباهآنها نه او را كش "قرآن تكذيب نمود آنجا كه ميفرمايد:   

غيبت قائم عليه السالم نيز بدينگونه است زيرا امت به سبب طوالني شدن غيبت، آن را  (1) " افتادند
 ...انكار نمايند

و اما داستان طوالني شدن عمر حضرت نوح عليه السالم. وقتي آن حضرت درخواست عذاب از آسمان 
 براي

قوم خود كرد، خداوند جبرئيل را با هفت هسته خرما نزد وي فرستاد و گفت: اي پيامبر، خداوند 
 :ميفرمايد

نها را بوسيله صاعقه آسماني از بين نميبرم مگر بعد اين مردم آفريده ها و بندگان من هستند و من آ
 از ابالغ
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دعوت و اتمام حجت، بنابراين دوباره براي دعوت آنها تالش كن كه من بخاطر آن به تو پاداش دهم. 
 اين

هسته هاي خرما را به كار كه براي تو در روئيدن، رشد كردن و بارور شدن آنها، گشايش و نجات 
 .است

 .پيروان با ايمان خود را نيز به اين امر بشارت ده

 درختان خرما روئيدند و مراحل مختلف رشد را سپري كردند و پس از مدتي طوالني به ميوه نشستند،

نوح عليه السالم از خدا درخواست نمود كه به وعده خود وفا كند، اما خداوند (بار ديگر) او را مأمور 
 كرد از هسته هاي

ا بكارد و باز صبر و تالش پيشه سازد و دليل و حجت را بر قوم خود تمام گرداند. در اين همان نخل ه
 هنگام

پيروان نوح كه به او ايمان آورده بودند از جريان باخبر شدند و سيصد نفر از آنان دست از نوح كشيدند 
 و

دگفتند: اگر ادعا و دعوت نوح حق بود نبايد پروردگارش از وعده خود تخلف ميكر . 

362ص:   

156نساء /  .1 -1 . 

اما خداوند هفت بار پي در پي او را مأمور كاشتن و بارور ساختن نخل ها نمود و هر بار گروهي از 
انپيرو  

نوح از دين برگشتند تا آنكه طرفداران او به هفتاد و چند تن رسيدند، در آن هنگام خداوند به او وحي 
 :كرد كه
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اي نوح اينك ظلمت شب به صبح روشن تبديل گرديد و حق و حقيقت آشكار شد و با ارتداد ناپاكان 
 زالل

 " ...ايمان از كدورت كفر، بازشناخته شد

دوران غيبت قائم بدين گونه طوالني شود تا حق كامال روشن و "الم افزود: سپس امام صادق عليه الس  

 (1) " صفاي ايمان از تيرگي و ناخالصي پاك و جدا گردد

 امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف در دعاها و زيارت ها

 اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن، صلواتك عليه و علي آبائه، في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا و "

 " حافظا وقائدا وناصرا ودليال وعينا... حتي تسكنه أرضك طوعا، وتمتعه فيها طويال

المؤمل، والعدل المنتظر، وحقه بمالئكتك المقربين، وأيده منكاللهم صل علي ولي أمرك، القائم  "  

 .بروح القدس يا رب العالمين

اللهم اجعله الداعي إلي كتابك، والقائم بدينك، استخلفه في األرض كما استخلفت الذين من قبله. 
 مكن له

 .دينه الذي ارتضيته له. ابدله من بعد خوفه أمنا يعبدك ال يشرك بك شيئا

عزه اعزز به، وانصره وانتصر به، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرااللهم ا . 

 .اللهم أظهر به دينك وسنه نبيك حتي ال يستخفي بشيء من الحق مخافه أحد من الخلق

 اللهم إنا نرغب إليك في دوله كريمه، تعز بها االسالم وأهله، وتذل بها (الكفر) والنفاق وأهله، وتجعلنا

 .فيها من الدعاه إلي طاعتك، والقاده إلي سبيلك، وترزقنا بها كرامه الدنيا واالخره
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 اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا،

نا، وفك به اسرنا،واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوه  

363ص:   

222 - 219/  51بحار:  .1 -1 . 

وتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنياواالخره وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دع
 آمالنا،

 .وأعطنا به فوق رغبتنا

يا خبر المسؤولين وأوسع المعطين، إشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا بهلما اختلف فيه 
 من

آمينالحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلي صراط مستقيم، وانصرنا به علي عدوك وعدونا إله الحق  . 

 اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلوات اهللا عليه وآله، وغيبه ولينا، وكثره عدونا، وقله عددنا، وشده الفتن

بنا، وتظاهر الزمان علينا، فصل علي محمد وآل محمد، وأعنا علي ذلك كله بفتح منك تعجله، وضر 
 تكشفه

نك تلبسناها، برحمتك يا ارحمونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمه منك تجللناها، وعافيه م  

 .الراحمين

 اللهم صل علي محمد وعليهم صاله كثيره دائمه طيبه، ال يحيط بها إال أنت، وال يسعها إال علمك، ..."

 .وال يحصيها أحد غيرك
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 اللهم صل علي وليك المحيي سنتك، القائم بأمرك، الداعي اليك، الدليل عليك، وحجتك علي خلقك،

وشاهدك علي عبادك وخليفتك في أمرك، . 

 .اللهم أعز نصره، ومد عمره، وزين األرض بطول بقائه

 اللهم اكفه بغي الحاسدين، وأعذه من شر الكائدين، وازجر عنه إراده الظالمين، وخلصه من أيدي

 .الجبارين

هاللهم أعطه في نفسه، وذريته، وشيعته، ورعيته، وخاصته، وعامته، وعدوه وجميع اهل الدنيا ما تقر ب  

 .عينه، وتسر به نفسه، وبلغه أفضل أمله في الدنيا واالخره. انك علي كل شيء قدير

اللهم جذد به ما محي من دينك، وأحي به ما بدل من كتابك، وأظهر به ما غير من حكمك، حتي 
 يعود

دينك به وعلي يديه عضا جديدا خالصا مخلصا، ال شك فيه وال شبهه معه، وال باطل عنده وال بدعه 
يهلد . 

اللهم نور بنوره كل ظلمه، وهد بركنه كل بدعه، واهدم بعزته كل ضالله، واقصم به كل جبار، وأخمد 
 بسيفه

 .كل نار، وأهلك بعد له كل جبار، وأجر حكمه علي كل حكم، واذل لسلطانه كل سلطان

اللهم أذل كل من ناواه، وأهلك كل من عاداه، وامكر بمن كاده، واستأصل من جحد حقه واستهان 
 بأمره،

364ص:   

 " وسعي في إطفاء نوره، وأراد إخماد ذكره
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 اللهم لك الحمد علي ما جري به قضاؤك في أوليائك، الذين استخلصتهم لنفسكودينك، إذ ..."

قيم، الذي ال زوال وال اضمحالل، بعد أن شرطت عليهم الزهد اخترت لهم جزيل ما عند من النعيم الم
 في

درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم 
 وقربتهم،

 وقدمت لهم الذكر العلي، والثناء الجلي، واهبطت عليهم مالئكتك وأكرمتهم بوحيك، ورفدتهم بعلمك،

ئع إليك، والوسيله الي رضوانكوجعلتهم الذرا . 

 فبعض أسكنته جنتك إلي أن أخرجته منها. وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكه

برحمتك. و بعض اتخذته خليال، وسألك لسان صدق في االخرين فأجبته، وجعلت ذلك عليا. وبعض 
 كلمته

ولدته من غير أب، وآتيته البينات، وأيدته من شجره تكليما، وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا. وبعض أ
 بروح

 .القدس

 وكال شرعت له شريعه، ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء، مستحفظا بعد مستحفظ، من مده إلي

مده، إقامه لدينك، وحجه علي عبادك، ولئال يزول الحق عن مقره، ويغلب الباطل علي أهله، وال يقول 
 :أحد

 ...لوال أرسلت الينا رسوال منذرا، وأقمت لنا علما هاديا، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخري

الي أن انتهيت باالمر إلي حبيبك ونجيبك محمد صلي اهللا عليه و آله فكان كما انتجبته، سيد من 
 خلقته، وصفوه من
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بعثته إلي الثقلين من اصطفيته، وأفضل من اجتبيته، وأكرم من اعتمدته، قدمته علي أنبيائك، و
 عبادك،

واوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به الي سمائك، واودعته علم ما كان وما يكون 
 إلي

 ...انقضاء خلقك

فعلي األطائب من أهل بيت محمد وعلي صلي اهللا عليهما وآلهما فليبك الباكون، وإياهم فليندب 
 النادبون،

صرح الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجونولمثلهم فلتذرف الدموع، ولي . 

 أين الحسن، أين الحسين، أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق... أين السبيل بعد

 السبيل، أين الخيره بعد الخيره، أين الشموس الطالعه، أين األقمار المنيره، أين األنجم الزاهره، أين

 ...أعالم الدين، وقواعد العلم

365ص:   

 أين بقيه اهللا التي ال تخلو من العتره الهاديه، أين المعد لقطع دابر الظلمه، أين المنتظر القامه االمت

 والعوج، أين المرتجي الزاله الجور والعدوان، أين المدخر لتجديثد الفرائض والسنن، أين المتخير العاده

محيي معالم الدين وأهله، أين قاصم شوكهالمله والشرعيه، أين المؤمل الحياء الكتاب وحدوده، أين   

 .المعتدين، أين هادم أبنيه الشرك والنفاق

 أين معز األولياء، ومذل األعداء، أين جامع الكلم علي التقوي، أين السبب المتصل بين أهل األرض

 والسماء، أين صاحب يوم الفتح، وناشر رايه الهدي...، أين مؤلف شمل الصالح والرضا، أين الطالب
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 .بدخول األنبياء وأبناء األنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربالء

 بأبي أنت وأمي، ونفسي لك الوقاء والحمي، يابن الساده المقربين، يابن النجباء األكرمين، يابن الهداه

 ...المهتدين يابن الخيره المهذبين

ز علي أن ال تحيط بي دونكعزيز علي أن أري الخلق وال تري، وال أسمع لك حسيسا وال نجوي، عزي  

البلوي، وال ينالك مني ضجيج وال شكوي... بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح 
 لم

 ...ينزح عنا

 إلي متي أحار فيك يا موالي والي متي. وأي خطاب أصف فيك وأي نجوي. عزيز علي أن أجاب دونك

علي أن يجري عليك دونهم ما جري. هل من معينوأناغي. عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوري عزيز   

فأطيل معه العويل والبكاء. هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خال. هل قذيت عين فساعدتها عيني علي 
 .القذي

 هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقي هل يتصل يومنا منك بعده فنحظي... تري أترانا نخف بك وأنت تام

قت أعداءك هوانا وعقابا... واجتثثت اصول الظالمين، ونحن نقول المال، وقد مألت األرض عدال، وأذ
 الحمد

 .هللا رب العالمين

 .اللهم أنت كشاف الكرب والبلوي، واليك استعدي فعندك العدوي، وأنت رب األخره واالولي

اللهم ونحن عبيدك التائقون الي وليك، المذكر بك وبنبيك، الذي خلقته لنا عصمه ومالذا، وأقمته  ...
 لنا
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 .قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحيه وسالما

 اللهم وأقم به الحق، وادحض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه ...

366ص:   

حقوقهوصله تؤدي إلي مرافقه سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم، ويمكث في ظلهم، وأعنا علي تأديه   

إليه، واالجتهاد في طاعته، واالجتناب عن معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه، 
 وخير

ما ننال به سعه من رحمتك، وفوزا عندك، واجعل صلواتنا به مقبوله، وذنوبنا به مغفوره، ودعاءنا به 
 مستجابا،

نا به مقضيه، وأقبل الينا بوجهك الكريم، واقبل واجعل أرزاقنا به مبسوطه، وهمومنا به مكفيه، وحوائج
 تقربنا

إليك، وانظر إلينا نظره رحيمه، نستكمل بها الكرامه عندك، ثم ال تصرفها عنا بجودك. واسقنا من 
 حوض

 ." جده صلي اهللا عليه وآله، بكأسه وبيده، ريا رويا، هنيئا سائغا، ال ظمأ بعده... يا أرحم الراحمين

رام و ادب شيعيان به پيشگاه حضرت امام مهدي موعوداين نمائي از احت  

 .ارواحنا فداه است

* * 

367ص:   

368ص:   
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 حضرت مهدي از نگاه سني ها

 اشاره

 برخي تصور ميكنند كه اعتقاد به مهدي منتظر عليه السالم از باورهاي خاص شيعيان

 است در حالي كه اين اعتقاد نزد سني ها از همان اصالتي برخوردار است كه شيعيان

 بدان معتقدند. از نگاه تمام مسلمانان بشارت هاي پيامبر صلي اهللا عليه و آله به ظهور آن حضرت و

 مأموريت جهاني و شخصيت برجسته و مقدس او و حتي نشانه هاي ظهور و

رد اتفاق است. تنها تفاوت موجود، اين است كهويژگي هاي انقالب او، نكات مو  

255ما شيعيان او را امام دوازدهم و بنام محمد بن حسن عسكري عليه السالم و متولد سال   

 هجري ميدانيم و بر اين عقيده ايم كه خداوند عمر او را همچون عمر خضر عليه السالم

زمان اراده فرمايد، طوالني نموده و او اكنون زنده و غايب است، تا خداوند هر  

 اجازه ظهورش را صادر فرمايد. در حالي كه اغلب دانشمندان سني ميگويند تولد و

 غيبت او ثابت نيست بلكه در آينده متولد و به آنچه پيامبر صلي اهللا عليه و آله بشارت داده جامه

 .عمل خواهد پوشاند

ي ها را ميتوان از فراوانياصيل بودن اعتقاد به حضرت مهدي عليه السالم از ديدگاه سن  

 رواياتي يافت كه در كتابها و منابع روائي و اعتقادي آنها وجود دارد و در خالل

 .فتواها و آراء دانشمندان اهل سنت در طول نسل هاي گذشته به چشم ميخورد

 بنابراين، حركت هايي مانند جنبش مهدي سوداني در قرن گذشته و حركتي كه
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369ص:   

در مصر و "جنبش جهاد و هجرت  "رن در مسجد الحرام اتفاق افتاد و در آغاز اين ق  

 حركت هاي مشابهي كه از سوي مدعيان مهدويت در جوامع سني ها رخ داده، بر

 خالف آنچه بعضي تصور ميكنند، حركت هايي بي ريشه نبوده و به هيچ وجه تحت

يامده استتأثير تفكرات شيعه، درباره حضرت مهدي عليه السالم هم پديد ن . 

 شمار راويان سني كه احاديث حضرت مهدي عليه السالم را از صحابه و تابعين نقل

 كرده اند كمتر از راويان شيعه نيست همچنين علماء سني كه در مراحل بعد روايات

 ياد شده را در كتاب ها و دايره المعارف هاي حديثي تدوين نموده و يا داراي تأليفات

 .ويژه اي در اين زمينه اند، دست كمي از شيعيان ندارد

 شايد كهن ترين كتابي كه از سني ها درباره مهدي عليه السالم بدست ما رسيده، كتاب

ه) باشد كه 227اثر حافظ نعيم بن حماد مروزي (متوفاي سال  "الفتن والمالحم  "  

يسندگان كتاب هايو ساير افرادي است كه از نو "بخاري  "مؤلف آن از اساتيد   

 صحاح ششگانه اهل سنت بشمار ميروند، نسخه اي از اين كتاب در كتابخانه دائره

و نسخه اي در كتابخانه 83 - 3187المعارف عثماني در حيدر آباد هند با شماره   

أ د ب، و نسخه اي در كتابخانه موزه انگلستان است - 62ظاهريه دمشق به شماره   

706ت و رو دارد و تاريخ نسخه برداري آن سال كه حدود دويست صفحه پش  

ديده "وقف حسين افندي  "هجري ميباشد و روي پاره اي از صفحات آن عبارت   
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م. در 1924ميشود و نشانگر اين است كه از موقوفات تركيه گرفته شده و در سال   

ن روايتكتابخانه بريتانيا ثبت گرديده است. و يكي از منابعي كه ما در اين كتاب از آ  

 نقل كرده ايم، همين نسخه است. اما ساير منابع روائي و اعتقادي سني ها كه از

 حضرت مهدي عليه السالم سخن گفته و يا بخشي از كتاب خود را به اين موضوع اختصاص

 داده اند به بيش از پنجاه مأخذ ميرسد كه از جمله آنها، كتاب هاي صحاح اهل

 سنت است. و اما شمار تأليفات، رساله ها و پژوهش هاي مستقل اين موضوع نيز در

370ص:   

 .حدود پنجاه مورد است

 و اما قديميترين اثر شيعي درباره امام زمان عليه السالم كه بدست ما رسيده كتاب

از فضل بن شاذان نيشابوري است كه معاصر نعيم بن "قائم  "و يا كتاب  "غيبت  "  

بوده است وي كتاب خويش را قبل از والدت حضرت مهدي عليه السالم و غيبت اوحماد   

 !تأليف نموده است

 نسخه هاي اين كتاب در قرون گذشته در دسترس علماي ما بوده ولي متأسفانه در

 حال حاضر از آن خبري نيست، ولي بخش هائي از اين اثر در ضمن تأليفات و

فاده كرده اند بر جاي مانده است، از جمله عالمهكتابهاي دانشمنداني كه از آن است  

نقل كرده است "بحار االنوار  "مجلسي كه رواياتي از آن را در دائره المعارف خود  . 

علما و در طول تاريخ، عقيده به حضرت مهدي عليه السالم از عقائد ثابت اسالمي نزد  
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وافق عموميعموم مردم سني مذهب بوده و بر اين عقيده چنان هماهنگي و ت  

 وجود داشته كه اگر مخالفي پيدا ميشد با انكار همگان روبرو ميگشت و

 دانشمندان و محققان با او به مقابله ميپرداختند، چرا كه انكار چنين موضوعي،

 انكار يكي از عقائد مسلم اسالم به شمار ميرود كه با روايات فراواني از رسول

 .خدا صلي اهللا عليه و آله بدست ما رسيده است

 اينك دو نمونه از كساني كه در اين عقيده ترديد نموده و دانشمندان سني به آنان

 :پاسخ داده اند، از نظرتان ميگذرد

 الف: ابن خلدون، از دانشمندان قرن هشتم سني در مقدمه كتاب معروف تاريخ

 :(1)خود ميگويد 

بدان كه بين همه مسلمانان در طول دوران گذشته چنين معروف بوده و هست كه بايد در آخر  "
 زمان

371ص:   

311چاپ، دار احياء التراث العربي ص  .1 -1 . 

مردي از اهل بيت ظهور كند و دين را ياري و عدالت را آشكار سازد و مسلمانان از او پيروي كنند، وي 
 بر

ممالك اسالمي استيال يابد و مهدي ناميده شود. و خروج دجال و حوادث پس از آن كه از نشانه هاي 
 مسلم
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رود آيد و دجال را از بين برد. ياقيامت در روايات است بعد از ظهور وي اتفاق افتد و عيسي بعد از او ف  

 همزمان با ظهور مهدي فرود آيد و او را در كشتن دجال ياري نمايد و در نماز به مهدي اقتدا كند
" (1) 

 آنگاه ابن خلدون بيست و هشت روايت را كه درباره مهدي عليه السالم آمده بررسي

 :ميكند و به برخي از راويان آنها ايراد ميگيرد و چنين ميگويد

 اين مجموعه رواياتي ست كه بزرگان در شأن مهدي عليه السالم و ظهور وي در آخر "

 (2) " زمان آورده اند، و چنان كه مالحظه نمودي بجز اندكي، بقيه خالي از نقد نيست

 سپس برخي از آراء اهل تصوف درباره مهدي منتظر را مورد نقد و بررسي قرار

و آنگاه بحث خود را با اين گفتار پايان ميدهدداده  : 

 بايد به اين حقيقت توجه داشت كه هيچ دعوتي به دين و حكومت كامل "

 نميشود مگر با نيروئي مصمم كه از آن پشتيباني و دفاع كند تا امر خدا در آن آشكار

ولتگردد. اين مطلب را قبال با دالئل قطعي ثابت كرديم و گفتيم كه تالش شديد د  

 فاطميها و حتي قريش در سراسر جهان متالشي شد و امت هاي ديگري جايگزين

 آنان گرديدند كه سعي و تالش باالتري از تالش قريش داشتند مگر گروهي از طالبيين

 از بني حسن، بني حسين و بني جعفر كه در سرزمين حجاز در مكه و ينبع در مدينه

ر آن نقاط غالب اند، آنها دسته هايي هستند كهباقي مانده و در آن شهرها پراكنده و ب  

 از لحاظ وطن و حكومت و رأي و عقيده به صورت متفرق و پراكنده بسر ميبرند و
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 شمار آنان به هزاران تن ميرسد. بنابراين چنانچه ظهور اين مهدي صحيح باشد

372ص:   

311مقدمه ابن خلدون ص  .1 -1 . 

322مقدمه ابن خلدون ص  .2 -2 . 

 توجيه قابل قبولي براي آن وجود ندارد مگر اينكه از همين افراد باشد و خداوند

 دلهاي آنان را در پيروي از وي به يكديگر پيوند دهد تا با قدرت و عظمت تمام

ما به غير اين روش،دعوت خود را آغاز كند و مردم را به پذيرش آن وادار سازد. ا  

 مانند اينكه فردي از افراد فاطمي در گوشه اي از جهان بدون حمايت قدرت و صرفا

 به خاطر انتساب به اهل بيت بخواهد دست به چنين دعوتي بزند، نميتواند موفق

 (1) " باشد

 با آنكه ابن خلدون اعتقاد به حضرت مهدي عليه السالم را به شكل جدي رد نكرده اما آن را

 بعيد دانسته و در تعدادي از رواياتش ترديد كرده است. ا ز همين رو دانشمندان،

ايات فراواني بر اثبات آن وجودنظرات وي را نسبت به يك عقيده اسالمي كه رو  

 دارد، ناروا و انحرافي دانسته و او را مورد سرزنش قرار داده و گفته اند كه او يك

 مورخ است و تخصصي در شناخت روايت ندارد تا بتواند به تحليل و اجتهاد آن

الوهم المكنون من كالم "پردازد. بزرگترين نقدي كه در رد ابن خلدون ديده ام كتاب   

است كه توسط دانشمند محدث احمد بن صديق مغربي در بيش از "بن خلدون ا  
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 يكصد و پنجاه صفحه به رشته تحرير درآمده و در مقدمه آن نظريات دانشمندان

 علم حديث را در صحت و تواتر روايات حضرت مهدي عليه السالم بيان كرده و سپس

خ گفته و آنها را بي اساس واشكاالت ابن خلدون به اسناد روايات را يك به يك پاس  

 ضعيف دانسته و روايات مربوط به حضرت مهدي عليه السالم را تا يكصد روايت كامل كرده

 .است

(بعد از پيامبر صلي اهللا عليه و آله "ال مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر  "ب: كتابي به نام   

يس دادگاه هايمهدي اي نيست كه انتظارش رود) توسط شيخ عبد اهللا محمود رئ  

373ص:   

327مقدمه ابن خلدون ص  .1 -1 . 

 شرع امارات قطر نوشته شد. اين كتاب در پي شورشي منتشر شد كه اخيرا در

 مسجد الحرام اتفاق افتاد و طي آن فرمانده شورشيان يعني محمد بن عبد اهللا قرشي

 ادعا كرد كه او مهدي منتظر است. پس از چاپ كتاب مذكور عده اي از علماي

محدث شيخ عبد المحسن حجاز با نظرات وي مخالفت كردند، از جمله دانشمند  

 عباد استاد دانشگاه اسالمي مدينه منوره كه در پاسخ وي پژوهشي كامل تحت

در بيش از "الرد علي من كذب باألحاديث الصحيحه الوارده في المهدي  "عنوان   

ه منتشر 1400محرم  45شماره  "الجامعه االسالميه  "پنجاه صفحه در مجله   
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مان مجله چنين آمده استساخت. در مقدمه اين بحث در ه : 

) كه دل1400بدنبال وقوع اين حادثه (حادثه شورش در مسجد الحرام در سال  "  

 هر مسلماني را ميĤزارد... پرسش هائي درباره ظهور مهدي عليه السالم در آخر الزمان مطرح

آيا در اين باره روايات نبوي صحيح وجود دارد يا خير؟ از اين گرديد، از جمله اينكه  

 رو برخي دانشمندان در راديو و روزنامه ها صحت موضوع مهدي منتظر را با بسياري

 از رواياتي كه در اين باره از پيامبر صلي اهللا عليه و آله رسيده، توضيح دادند، از جمله شيخ عبد العزيز

 بن عبد اهللا بن باز رئيس اداره پژوهش هاي علمي و تبليغ و ارشاد كه بيحرمتي و

قانه آن گروه منحرف نسبت به بيت الحرام را تقبيح كرد و همچنين شيختجاوز احم  

 عبد العزيز بن صالح، پيشوا و خطيب مسجد پيامبر صلي اهللا عليه و آله در يكي از خطبه هاي نماز

 جمعه، تجاوز اين گروه خاطي و ستمگر را به زشتي و بدي ياد كرد و خاطر نشان

دي پنداشتند در يك سو و مهدي منتظر كه درساخت كه آنها و كساني كه او را مه  

 .روايات مطرح شده در سويي ديگر قرار داد و اين دو با يكديگر بسيار متفاوتند

 در پاسخ به حركت اين گروه در مسجد الحرام بود كه شيخ عبد اهللا بن زيد محمود

كه رئيس دادگاه هاي شرع دولت قطر به تقليد از پاره اي نويسندگان قرن چهاردهم  

 هيچگونه شناخت و تخصصي درباره روايت نبوي و صحيح و سقيم آن نداشتند،

374ص:   

زد و در آن با "ال مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر  "دست به انتشار جزوه اي بنام   
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 تكيه به شبهه هاي عقلي، تمام رواياتي را كه درباره مهدي عليه السالم آمده تكذيب و همان

ذشتگان را تكرار كرد و اعتقاد به ظهور مهدي موعود را خرافاتمطالب بي پايه گ  

 ...دانست

 و من مصلحت ديدم كه اين مطالب را نگاشته و خطاها و خيال بافيهاي نويسنده

 اين جزوه را بر مال سازم و توضيح دهم كه عقيده به ظهور مهدي عليه السالم در آخر الزمان بر

 اساس روايات صحيح بنا شده و علماي سني و پيروان حديث در گذشته و حال به

 .استثناي افرادي اندك بر آن اتفاق نظر دارند

عقيده اهل "بجاست در اينجا اشاره كنم كه من سابقا پژوهشي تحت عنوان   

3شماره  "الجامعه االسالميه  "نگاشتم و در مجله  "السنه واالثر في المهدي المنتظر   

ه در مدينه منوره چاپ و منتشر گرديد كه اين مقاله 1388سال اول، ذي قعده   

 :مشتمل بر ده قسمت بدين ترتيب است

 .نام صحابه اي كه روايات مهدي عليه السالم را از پيامبر صلي اهللا عليه و آله روايت كرده اند - 1

را در كتاب هاي اسامي پيشوايان سني كه روايات و اخبار وارده درباره مهدي - 2  

 .خود آورده اند

 .دانشمنداني كه درباره مهدي عليه السالم تأليف مستقلي دارند - 3

 .احاديث مهدي اند و نقل كالم آنان (1)دانشمنداني كه معتقد به تواتر  - 4

 آمده و به موضوع (2)بيان برخي از رواياتي كه در صحيح بخاري و مسلم  - 5
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375ص:   

حديث متواتر به حديثي گفته ميشود كه تعداد اسناد راويان آن بقدري زياد باشد كه امكان  .1 -1
 هماهنگي آنان بر ساختگي بودن حديث محال باشد. مترجم

 .صحيح مسلم و صحيح بخاري، دو كتاب از كتاب هاي معروف و معتبر حديث اهل سنت است .2 -2

ارتباط دارد مهدي . 

 بيان پاره اي از رواياتي كه درباره مهدي عليه السالم در غير دو كتاب ياد شده آمده، - 6

 .همراه با ذكر سندهاي بعضي از آنها

 معرفي دانشمنداني كه به روايات مربوط به مهدي استدالل كرده و به - 7

 .محتواي آن معتقد بودند

مهدي را انكار و يا در آن ترديد نموده اندمعرفي كساني كه روايات مربوط به  - 8  

 .همراه با پاسخ به نظرات آنها

 بيان مطالبي كه تصور ميشود با روايات مربوط به مهدي عليه السالم تعارض دارد و - 9

 .پاسخ مطالب مذكور

 گفتار پاياني درباره اين نكته كه اعتقاد به ظهور مهدي عليه السالم در آخر زمان ناشي - 10

ايمان به غيب است و اعتقاد سني ها به مهدي عليه السالم ارتباطي به عقيده شيعه ندارداز   ". 

 در حقيقت نقد و بررسي ابن صديق مغربي در پاسخ ابن خلدون و دو پژوهش

 ياد شده از شيخ عباد، از غنيترين پژوهش هاي روائي و اعتقادي سني ها درباره
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 .مهدي منتظر عليه السالم است

 من مايل بودم قسمت هايي از اين مطالب را نقل كنم، اما بيان آراء دانشمندان

را سودمندتر ديدم، اين كتاب "اإلمام المهدي عند أهل السنه  "ديگر، از كتاب   

در اصفهان چاپ و منتشر گرديده و "كتابخانه امير المؤمنين عليه السالم  "اخيرا از سوي   

رساله هاي مستقل و پژوهش هايي پيرامون سحاوي فصل هايي از كتب حديث و  

 مهدي عليه السالم است كه به قلم بيش از پنجاه تن از دانشمندان و پيشوايان سني نوشته

 .شده است

376ص:   

 :اكنون به ديدگاه تعدادي از اين دانشمندان توجه فرمائيد

 ابن قيم جوزي دمشقي

پس از نقل تعدادي از "يف المنار المنيف في الصحيح والضع "ابن قيم در كتابش   

 :روايات مربوط به مهدي منتظر عليه السالم ميگويد

 اوال خود اين روايات از نظر اعتبار سند به چهار درجه تقسيم ميشوند. ثانيا "

 :مردم در مورد مهدي عليه السالم داراي چهار ديدگاه متفاوت اند

دي است. طرفدارانالف: كساني كه معتقدند عيسي بن مريم در حقيقت همان مه  

 اين گفته به روايت محمد بن خالد جندي (ال مهدي إال عيسي) استدالل كرده اند و

 ما گفتيم كه اين روايت درست نيست و اگر درست هم باشد حداكثر، بيانگر آن
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 .است كه مقام عيسي باالتر از مقام مهدي است

به خالفتب: كساني كه معتقدند مهدي همان مهدي خليفه عباسي است كه   

 رسيد و حكومتش منقرض شد، پيروان اين گفته به اين روايت احمد در كتاب

استناد ميكنند "مسند  " : 

وقتي درفش هاي سياه را مشاهده كرديد كه از سوي خراسان روي آورند به سمت آنها بشتابيد اگر  "
 چه

 " ...با خزيدن روي برف، زيرا مهدي خليفه خدا در ميان آنهاست

روايت در كتاب سنن ابن ماجه از عبد اهللا بن مسعود نقل شده كه ميگويداين  ... : 

روزي نزد پيامبر صلي اهللا عليه و آله بوديم كه جواناني از بني هاشم وارد شدند، چون پيامبر آنها را  "
 ديد، اشك از

چشمانش جاري و رنگ رخسارش دگرگون شد، عرض كردم: حالتي را در سيماي شما ميبينيم كه آن 
 را

دوست نداريم! فرمود: ما خانداني هستيم كه خداوند آخرت را در برابر دنيا بر ايمان برگزيده است. به 
 زودي

يايد در حالي كه اهل بيت من به بال، مصيبت و آوارگي گرفتار شوند تا آنكه قومي از اهل مشرق ب
 درفش هاي

سياه با خود دارند، حق را مطالبه كنند و به آنها داده نشود، آنگاه به نبرد و مبارزه پردازند تا پيروز 
 شوند،

377ص:   
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پس خواسته آنها را عملي كنند ولي آنها نپذيرند تا آنكه درفش را بدست مردي از خاندان من 
 بسپارند، او

كند آنگونه كه قبال از ظلم و ستم پر شده است، پس هر كس آن زمان را زمين را پر از عدل و داد 
 دريابد بايد

 ." به نزد ايشان بشتابد گرچه با خزيدن روي برف باشد

 اين مورد و مورد قبلي اگر صحيح باشد. در آن دليلي وجود ندارد كه مهدي ...

ه او يكخليفه عباسي همان مهدي منتظر است كه در آخر زمان ظهور كند بلك  

 مهدي است مانند مهدي هاي ديگر. همچنانكه عمر بن عبد العزيز نيز مهدي بود

 .بلكه ميتوان گفت وي به اين نام سزاوارتر از مهدي عباسي بود

 اما مهدي موعود عليه السالم همواره در جهت خير و هدايت است همچنانكه نقطه ...

ست. و همانگونه كه قبل ازمقابل دجال است كه پيوسته در جهت شر و گمراهي ا  

 دجال بزرگ كه داراي كارهاي خارق العاده اي است دجالهاي دروغين ظاهر

 ميشوند همينطور پيش از مهدي موعود عليه السالم نيز مهدي هاي هدايتگر و صالح ظاهر

 .خواهد شد

حسن بن عليج: كساني كه معتقدند او مردي از خاندان پيامبر صلي اهللا عليه و آله و از فرزندان   

 است و در آخر زمان ظهور خواهد كرد. زماني كه زمين آكنده از ظلم وجور باشد، آن

 (1) " ...را سرشار از عدل و داد گرداند. اكثر روايات بر اين نظر داللت دارد
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 ابن حجر هيثمي

گويد "الصواعق المحرقه  "ابن حجر در كتاب خود  : 

ه اند كه آيه شصت و يكم سوره زخرفمقاتل بن سليمان و مفسران پيرو او گفت "  

درباره مهدي عليه السالم نازل گرديده است. و رواياتي كه به "وانه لعلم الساعه  "كه فرموده   

 صراحت وي را از خاندان پيامبر صلي اهللا عليه و آله ميداند خواهد آمد در اين صورت آيه شريفه

378ص:   

289/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

 ميفهماند كه ذريه فاطمه وعلي رضي اهللا عنهما با بركت خواهد بود و خداوند از آن

 دو، فرزندان پاك و شايسته بسياري برآورد و نسل آن ها را كليد حكمت و معدن

شيطان، در رحمت قرار دهد و سر آن اين است كه پيامبر، فاطمه و ذريه او را از شر  

 پناه خداوند قرار داد و براي علي نيز چنين دعايي نمود كه شرح كامل آن از سياق

 (1) " روايات مربوطه استفاده ميشود

 ابن كثير

 ابن كثير در كتاب نهايه فصل مستقلي به اين موضوع اختصاص داده و نام آن

 :فصل را چنين گذاشته است

او يكي از جانشينان "سپس ميگويد:  "مهدي كه در آخر زمان ظهور ميكند  "  

 راستين (پيامبر) و پيشوايان هدايت شده است كه احاديث نبوي درباره او سخن
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 " ...مي گويند و بيان ميدارند كه (ظهور) وي در آخر زمان خواهد بود

درفش هاي سياهي از خراسان خروج مينمايند و هيچ "و به دنبال اين روايت كه   

ميگويد "گردند چيز مانع بازگشت آنها نميشود تا اينكه در ايلياء نصب  : 

 اين پرچم ها آنهايي نيستند كه ابو مسلم خراساني آنها را به اهتزاز درآورد و به وسيله آن دولت بني "

ه منقرض كرد. بلكه درفش هاي ديگري است كه همراه مهدي خواهد آمد و او،  132اميه را در سال 
 محمد

شب شايستگي بخشد يعني توبه او را بن عبد اهللا علوي فاطمي حسني است كه خداوند وي را در يك  

پذيرفته و او را موفق كند و به او الهام نموده و به راه راست هدايت كند و حكومت او را بر پا داشته و 
 اركان

دولت وي را استوار سازد. پرچم هاي آنان سياه است چرا كه رنگ سياه نشانه اي از وقار است. زيرا 
 درفش

 (2) " پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله نيز سياه بود و عقاب ناميده ميشد

379ص:   

420/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

302و  301و  296/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .2 -2 . 

 جالل الدين سيوطي

ابن جرير در تفسير خود به نقل "ميگويد:  "الحاوي للفتاوي  "سيوطي در كتاب   
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 از سدي درباره اين آيه: " و من أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها
" (1) 

 آورده است كه: منظور، روميان هستند كه در خراب كردن بيت المقدس از بخت

 (2) " النصر پشتيباني كردند و درباره اين كالم خدا: " اولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائفين

 گفت: روي زمين هيچ رومي وجود ندارد كه داخل آن شود مگر آنكه بيمناك است

لهم في الدنيا "دا گردنش را بزنند و از او جزيه بگيرند. و در مورد اين جمله: كه مبا  

 گفت: اما خواري و ذلت اين جهان وقتي است كه مهدي عليه السالم قيام نمايد و (3) " خزي

 (4) .قسطنطنيه آزاد گردد و آنها را از دم شمشير بگذراند

ميگويد: قرطبي در "ال مهدي إال عيسي بن مريم  "سپس در توضيح روايت   

 تذكره گفته است: سند اين روايت ضعيف است در حالي كه احاديث نبوي وجود

 دارد كه به روشني درباره خروج مهدي است و بيانگر آن است كه او از عترت و

  عليه و آله و از فرزندان فاطمه است. و سند اين احاديث از آن روايتخاندان پيامبر صلي اهللا

 صحيح تر است بنابراين بايد بر اساس آن روايات حكم جاري كرد نه بر پايه اين

 .حديث ضعيف

 ابو الحسن محمد بن حسين بن ابراهيم بن عاصم سجزي ميگويد: روايات

متواتر و فراوان است و همه آنها نشان ميدهد كهپيامبر صلي اهللا عليه و آله درباره آمدن مهدي   

380ص:   
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يعني: چه كسي ستمگرتر از آن است كه در تخريب مساجد خدا تالش كرد و از ياد خدا در  .1 -1
)114آنها جلوگيري نمود (سوره بقره آيه   

مگر بيمناك. (ادامه همان آيه) يعني: آنها را سزاوار نيست كه در آن وارد شوند .2 -2  

 يعني: خواري و ذلت در دنيا بر آنها باد (ادامه آيه قبل) .3 -3
354/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .4 -4 . 

 مهدي از اهل بيت است، هفت سال حكمراني خواهد نمود و زمين را پر از عدل و

تن دجال در دروازه لدداد خواهد ساخت. عيسي همزمان با او ظهور نموده و در كش  

 در سرزمين فلسطين وي را ياري خواهد كرد. او بر اين امت، امامت كند و عيسي

 (1) " پشت سر او در تمام مدت فرمانروائي وي نماز بگزارد

 ابن أبي الحديد معتزلي

 ابن أبي الحديد در شرح نهج البالغه در بيان اين سخن امير المؤمنين عليه السالم كه

ميگويد "و بنا يختم البكم  "ميفرمايد:  : 

 اين گفته اشاره به مهدي است كه در آخر زمان ظهور كند. بيشتر محدثان برآنند كه وي از فرزندان "

فاطمه است و پيروان مذهب معتزله اين نظر را انكار نميكنند بلكه در كتاب هاي خود به بيان آن 
 تصريح

به اعتقاد ما او هنوز آفريده كرده و اساتيد و بزرگانشان به اين امر اعتراف نموده اند. با اين تفاوت كه 
 نشده

 (3) " نيز به اين نظر گرايش دارند (2)و بعدا آفريده خواهد شد. و اصحاب حديث 
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لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس "سخن امام عليه السالم كه فرمود:  و در شرح اين  

 و در پي آن اين آيه را تالوت نمود: " ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في (4) " علي ولدها

ميگويد "األرض ونجعلهم أئمه ونجعلهم الوارثين  : 

 شيعيان بر اين عقيده اند كه اين وعده به امام غايب مربوط است كه در آخر "

381ص:   

369/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

منظور ابن ابي الحديد از اصحاب حديث بخشي از پيروان مذهب حنبلي هستند كه امروز به  .2 -2
 نام سلفي يا وهابي شناخته ميشوند. مترجم

164/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .3 -3 . 

دنيا پس از سركشي با مهر و عاطفه فراوان همچون مهر ماده شتر پير به فرزندش به يعني:  .4 -4
 سوي ما بازميگردد. مترجم

 زمان بر زمين حكمراني خواهد كرد. و هم فكران ما (معتزله) ميگويند: مسلما اين

 وعده مربوط به امامي است كه بر زمين فرمانروائي و بر ممالك استيال مييابد ولي

ت او حتما اكنون وجود داشته باشد... و پيروان فرقه زيديه ميگويندالزم نيس : 

 بي ترديد كسي كه بر زمين حكمراني خواهد كرد شخصي فاطمي است و جماعتي

 از فاطميها كه بر مذهب زيديه اند به دنبال او خواهند آمد، هر چند اكنون كسي از

 (1) " آنان وجود نداشته باشد

ميگويد "پدرم فداي فرزند بهترين كنيزان  "سپس در شرح اين گفته حضرت علي عليه السالم  : 
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آنان فرزند كنيزي است بنام نرجس وليشيعيان بر اين باورند كه امام دوازدهم  "  

 معتزله ميگويند او فاطمي است و در زمان آينده از كنيزي متولد خواهد شد و اكنون

 وجود خارجي ندارد. او زمين را همانگونه كه از ستم انباشته شده، از عدل و داد پر

 (2) " كند و از ستمكاران انتقام گيرد و با سخت ترين مجازات آنان را كيفر دهد

ير دانشمندان اهل سنت كه معتقدند مهدي،حال بايد ابن ابي الحديد و سا  

 فرزند بهترين كنيزان عالم است به اين سؤال پاسخ دهند كه اگر مهدي عليه السالم فرزند امام

 حسن عسكري عليه السالم نباشد و قرار باشد در عصر ما تولد يابد، پس موضوع كنيز و

بود؟فرزند كنيز و فرزند بهترين كنيزان عالم چگونه ممكن خواهد   

 ابن ابي الحديد در جاي ديگر و در شرح اين جمله نهج البالغه كه در ارتباط با

ميگويد "او از ديده مردم پنهان است  " "في ستر من الناس  "امام زمان فرموده است  : 

 اين سخن، اشاره به مخفي بودن امام دارد، اما نكته مذكور سودي براي "

امام مورد نظر آنها را بيان كرده است. زيراشيعيان ندارد هر چند تصور كنند كه   

382ص:   

174/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

152/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .2 -2 . 

 ممكن است خداوند اين امام را در آخر زمان بيافريند و مدتي ميان مردم پنهان دارد

بلغاني باشد كه مردم را به سوي او فرا خوانند، و فرمان او را اجرا كنند وو داراي م  
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 پس از مدتي اختفاء، ظهور نمايد و بر كشورها فرمانروائي و بر دولت ها استيال يابد و

 " مالك زمين گردد

 مناوي صاحب كتاب فيض القدير

چون ستاره اي مهدي مردي از فرزندان من و چهره اش "مناوي در شرح اين روايت كه   

ميگويد: در كتاب مطامح آمده است "درخشان است  : 

 گفته شده كه در ميان اين امت خليفه اي خواهد بود كه ابوبكر بر او فضيلت "

 ندارد. سپس ميافزايد: روايات مربوط به مهدي فراوان و مشهور است كه آنها را

 ." بسياري از علما به صورت جداگانه گردآوري نموده اند

 :از جمله سمهودي گفته است

 از اخباري كه درباره او ثبت شده، معلوم ميشود كه وي از فرزندان فاطمه "

 ." است و بر اساس آنچه در كتاب سنن ابو داود آمده او از فرزندان حسن است

 :سپس ميگويد

هيچگونه تعارضي با روايات مهدي "ال مهدي إال عيسي بن مريم  "روايت  "  

 موعود ندارد زيرا منظور از آن، چنان كه قرطبي گفته يعني مهدي كامل و معصوم،

 كسي غير از عيسي نيست. اما ابن جوزي به نقل از ابن احمد رازي ميگويد: اين

 روايت (يعني روايت ال مهدي إال...) روايتي است باطل، زيرا راوي آن محمد بن

همين روايت را با سند "ن االعتدال ميزا "ابراهيم صوري است سپس رازي از كتاب   
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 ابن جالب از رواد نقل كرده. در آن كتاب ميگويند كه اين حديث، حديث باطل و

 ." غير قابل قبولي درباره مهدي است

383ص:   

 خير الدين آلوسي

ميگويد "غاليه المواعظ  "آلوسي در كتاب  : 

از جمله نشانه هاي قيامت است و نظربر اساس صحيح ترين نظريه اكثر انديشمندان، ظهور مهدي،  "  

 " ...برخي علما كه آمدن وي را انكار نموده اند، فاقد ارزش و اعتبار است

 وي پس از آنكه بخشي از روايات مربوط به مهدي عليه السالم را مورد بررسي و تحقيق

 :قرار داده، ميگويد

ر اقوال اهلآنچه درباره مهدي بيان كرديم، اعتقادي است صحيح و مبتني ب "  

 (1) " سنت و جماعت

 شيخ محمد خضر حسين مفتي اعظم األزهر

(2) 

نگرشي بر "شيخ محمد خضر در گفتاري با مجله تمدن اسالمي تحت عنوان   

مواردي در دين وجود دارد كه همچون احكام شرعي، "ميگويد:  "روايات مهدي   

 پايبندي به آن در صورت وجود يك روايت معتبر كافي است. يكي از اين موارد

گاهي مردم استاحاديث مهدي موعود است، بيان اين مسائل در احاديث براي آ  
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 .اما درستي يا نادرستي ايمان افراد وابسته به شناخت محتواي اين روايات نيست

 حال اگر در روايتي صحيح از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل شود كه در آخر زمان چنين خواهد شد،

 براي ما علم و آگاهي الزم بدست ميĤيد و پايبندي به محتواي آن الزم ميشود و

يازي به كثرت راويان آن حديث تا حد تواتر نخواهد بود. در كتاب صحيحديگر ن  

روايتي "كتاب صحيح مسلم  "روايتي درباره مهدي عليه السالم نيامده، اما در  "امام بخاري  "  

384ص:   

160و  158/  2االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

باالترين مقام علمي االزهر مصر و مفتي اعظم مذاهب چهارگانه اهل سنت به  "شيخ االزهر  " .2 -2
 شمار ميرود. مترجم

ظور ازوارد شده كه نام مهدي در آن صريحا نيامده ولي بعضي از علما ميگويند من  

 آن مهدي است يا به برخي صفات آن حضرت اشاره شده است، اما صاحبان ساير

 كتاب هاي حديث مانند امام احمد بن حنبل، ابو داود، ترمذي، ابن ماجه، طبراني،

 ابو نعيم، ابن أبي شيبه، ابو يعلي، دار قطني، بيهقي، نعيم بن حماد و ديگران اين

نها را در رساله هاي جداگانه اي گردآوري نموده اند،روايات را نقل كرده اند و برخي آ  

التوضح في تواتر ما "اثر مال علي قاري و  "العرف الوردي في حقيقه المهدي  "مانند   

از شوكاني "جاء في المنتظر والدجال والمسيح  . 

 شوكاني در همين رساله، معتقد است كه اين روايات به حد تواتر رسيده و
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كه (درباره مهدي) در دست ماست پنجاه حديث است كه رواياتي "ميگويد:   

 است بنابراين احاديث (1)شامل حديث صحيح، حسن و ضعيف قابل جبران 

 مذكور، بر پايه معيارهاي علم اصول، متواتر محسوب ميگردند. زيرا احاديثي كه

 .(2)حتي از اين مقدار استحكام هم برخوردار نباشند، متواترند 

اين روايات بي ترديد از ساخته هاي "بعضي از منكران روايات مهدي ميگويند:   

 شيعيان است، ولي اين نظر مردود است زيرا تمام اين روايتها داراي سند است و ما

وديم و راويان آنها را از كساني يافتيم كه بهاسناد آنها را نيز تحقيق و بررسي نم  

 عدالت و دقت در نقل حديث معروفند و حتي يك نفر از كارشناسان علم رجال كه

385ص:   

حديث ضعيف قابل جبران به حديثي گفته ميشود كه از نظر سند ضعيف است اما به خاطر  .1 -1
تأييد محتواي آن توسط احاديث يا ادله ديگر، ضعف ياد شده جبران ميگردد و در نتيجه حديث قابل 

 اعتماد محسوب ميشود. مترجم
قدري زياد باشد كه امكان حديث متواتر به حديثي گفته ميشود كه اسناد راويان آن به  .2 -2

 ساختگي بودن حديث غير ممكن باشد. چنين حديثي از باالتر درجه اعتبار برخوردار است. مترجم

 متخصص در شناسائي راويان حديثند، راويان اين احاديث را به شيعه بودن متهم

 .نساخته اند

يله رسيدن بهآري، بسياري از بنيانگذاران دولت ها، مسأله مهدي عليه السالم را وس  

 اهداف خود قرار داده اند و ادعاي مهدويت كرده اند تا مردم را بدين وسيله گرد خود
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 جمع كنند، از جمله دولت فاطميها (در مصر) كه بر اساس اين دعوت به پا گرديد

 و مؤسس آن عبيداهللا، خود را مهدي خواند. و دولت موحدين (در مغرب) بر پايه

 اين ادعا شكل گرفت، و بنيانگذار آن محمد بن تومرت، حكومت خود را بر اين

 .دعوت استوار نمود

ه، در مناطق كوهستاني ريف در كشور 690همچنين مردي به نام عباس به سال   

 مغرب قيام كرد و خود را مهدي خواند و جماعتي از او پيروي كردند ولي سرانجام

فتبه قتل رسيد و دعوتش پايان يا . 

در مصر، مردي به نام محمد احمد در "عرابي باشا  "و همينطور پس از شورش   

 سودان پيدا شد و ادعاي مهدويت كرد و قبيله بقاره وابسته به قبيله جهينه در سال

 با اين پندار كه او مهدي است از وي پيروي كردند. تعايشي، يكي از سران 1300

دقبيله بقاره بعد از احمد جانشين او ش . 

 حال اگر مردم، روايت پيامبر را بدرستي نفهمند يا آن را به شكل نامناسب تطبيق

 دهند و در پي آن خطائي رخ دهد هرگز نبايد در صحت روايت ترديد نمود يا

 حديث مذكور را انكار كرد، چرا كه نبوت پيامبر هم حقيقت و واقعيتي بود

بوت كرده و جماعت بسياري از مردمبي ترديد، اما افرادي به دروغ و افتراء ادعاي ن  

 .را به ورطه گمراهي كشاندند. مانند طايفه قاديانيه كه امروز چنين ادعايي دارند

 همچنين است پرستش خدا كه مانند آفتاب موضوعي روشن است اما عده اي
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 معتقد بودند كه خداوند در وجود رهبرانشان حلول كرده، مانند فرقه بهائيت در

386ص:   

ا، پس شايسته نيست آدمي حق را به خاطر انديشه هاي باطلي كه به آنزمان م  

 (1) ." افزوده اند انكار كند

اصر البانيشيخ ن  

در مجله تمدن اسالمي، "پيرامون مهدي  "الباني در گفتاري تحت عنوان   

بايد توجه داشت كه درباره ظهور مهدي موعود روايات فراوان و "ميگويد:   

 صحيحي وجود دارد كه بسياري از آنها داراي اسناد صحيح است. و من در اينجا

شبهه خرده گيران و منتقداننمونه هايي از آنها را ميĤورم و سپس به پاسخ   

آنگاه الباني با بيان نمونه هائي از احاديث مذكور و ديدگاه علما درباره "ميپردازم   

 :متواتر بودن آنها پرداخته و ميگويد

 براستي (افرادي مانند) رشيد رضا و ديگران (كه در روايات مهدي آخر زمان "

 ترديد دارند) در مورد تك تك روايات مهدي تحقيق و بررسي نكرده و تالش الزم

 به كار نبرده اند و اگر نه در مييافتند كه برخي از اين روايات، حجت را بر ما تمام

 ميكنند و قابل اعتماد و استنادند، حتي در امور غيب كه بعضي تصور ميكنند جز

توان از اين روايت ها استفاده كرد. آقاي رشيدبا روايت متواتر قابل اثبات نيست مي  

 رضا مدعي است كه چون در ميان راويان احاديث حضرت مهدي افرادي از شيعيان
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 :ديده ميشود. بنابراين احاديث مذكور فاقد اعتبارند. در پاسخ بايد گفت كه اوال

كردم اين موضوع درست نيست و ثانيا در ميان راويان احاديث چهارگانه اي كه ذكر  

 شخصي كه معروف به تشيع باشد ديده نميشود، اگر اين ادعاي رشيد رضا صحيح

 هم بود خدشه اي به صحت احاديث وارد نميساخت، زيرا معيار صحت روايت،

 صداقت و دقت راوي است و همانگونه كه در علم حديث بيان شده، اختالف

387ص:   

214 - 210/  2لمهدي عند أهل السنه: االمام ا .1 -1 . 

 در كتاب هاي (1) " مذهب راوي در حديث نقشي ندارد، از اين رو " مسلم و بخاري

 خود از بسياري شيعيان و ديگر فرقه هاي مخالف، رواياتي نقل نموده و حتي به

 .اين گونه روايات، استدالل كرده اند

 آقاي رشيد رضا دليل ديگر ترديد خود را وجود تعارض در محتواي روايات

 مهدي بيان كرده اما اين دليل نيز مردود است، زيرا تعارض دو روايت در شرايطي

 درست است كه هر دو حديث از نظر سند با هم برابر باشند اما تعارض بين روايت

تعارض مورد نظر ايشان از قوي و ضعيف را هيچ خردمند منصفي جايز نميداند، و  

 .همين قبيل است

 كوتاه سخن اينكه، عقيده به ظهور مهدي عقيده اي است ثابت كه بطور متواتر از
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 پيامبر صلي اهللا عليه و آله بدست ما رسيده و از امور غيبي است كه ايمان به آن واجب و اعتقاد به

ميفرمايد آن از صفات متقين شمرده ميشود، چنان كه خداوند در قرآن : 

 يعني: آن كتاب كه شك) (2) " الم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدي للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب "

 (.در آن نيست، مايه هدايت پرهيزكاران است كساني كه به غيبت ايمان ميĤورند

 انكار اين موضوع جز از جاهل و يا لجوج سر نميزند. از خداوند مسألت دارم ما

 (3) " را با ايمان به آن و به تمام آنچه به درستي در كتاب و سنت آمده، بميراند

 عدوي مصري

در برخي روايات آمده كه هنگام "ميگويد:  "مشارق األنوار  "عدوي در كتاب   

388ص:   

مسلم و بخاري هر دو از مؤلفان معروف و معتبر اهل سنتند و كتاب هاي آنها به كتاب صحيح  .1 -1
 مسلم و صحيح بخاري شهرت دارد. مترجم

3 - 1بقره /  .2 -2 . 

391 - 288/  2االمام المهدي عند أهل السنه:  .3 -3 . 

خداست، ازاين مهدي خليفه  "ظهور او (مهدي) فرشته اي باالي سرش ندا كند كه:   

 او پيروي كنيد، پس مردم به او روي آورند و عشق و محبت وي در دلها جايگزين

 شود، وي بر شرق و غرب زمين فرمانروائي كند و كساني كه نخستين بار بين ركن و

 مقام (كنار كعبه) با او بيعت كنند به تعداد اهل بدر باشند، پس از آن مؤمنين واقعي
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ز مصر و گروه هايي از مشرق زمين نزد او آيند. و خداوندشام و افراد شايسته اي ا  

 براي ياري او سپاهي با درفش هاي سياه از خراسان برانگيزد، سپس به شام و در روايتي

 به كوفه روي آورند كه جمع بين هر دو روايت ممكن است و خداوند او را با سه هزار

اشند، استاد سيوطيفرشته ياري فرمايد و اصحاب كهف از ياران آن حضرت ب  

راز تأخير اصحاب كهف تا اين زمان بدين جهت است كه خداوند اين "ميگويد:   

 عزت و شرف را به آنان عطا فرمايد كه در اين امت داخل شده و خليفه خدا را ياري

 (1) " نمايند، طاليه دار سپاه مهدي جبرئيل و در انتهاي آن ميكائيل قرار دارد

 سعد الدين تفتازاني

خروج مهدي و فرود آمدن "مينويسد:  "شرح المقاصد  "تفتازاني در كتاب   

مربوط است و هر دو از نشانه هايعيسي از موضوعاتي است كه به مبحث امامت   

. سپس ميگويد"قيامت است  : 

بر اين امت بال و  "از ابو سعيد خدري نقل شده كه: پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود  ..."
 مصيبتي برسد كه از ظلم و

بيداد، كسي ملجأ و پناهگاهي نيابد، آنگاه خداوند مردي از خاندان مرا برانگيزد تا زمين را پر از عدل و 
 داد

علماء بر آنند كه او پيشوايي عادل از فرزندان "سازد همانگونه كه از ظلم و جور آكنده گردد   

دين خودفاطمه است كه خداوند هر وقت اراده كند او را خواهد آفريد و براي ياري   
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 برخواهد انگيخت و شيعه معتقد است كه او محمد بن حسن عسگري است كه از

389ص:   

62/  2االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

 بيم دشمنان، پنهان شده و طول عمر او امري محال و غير ممكن نيست همچون

ارنوح، لقمان و خضر. ولي ساير فرقه ها اين مطلب را انكار كرده و آن را امري بسي  

 بعيد شمرده اند زيرا چنين عمرهاي طوالني بدون دليل و قرينه در اين امت

 (1) .بي سابقه است

يقرماني دمشق  

دانشمندان بر اين عقيده "ميگويد:  "اخبار الدول وآثار األول  "او در كتاب خود   

 اتفاق دارند كه مهدي همان قائم آخر الزمان است و روايات فراواني ظهور او را تأييد

 و پرتو افشاني او را گواهي ميدهند. ظلمت و تاريكي روزگاران با ظهور او به

وه جمال او، ظلمت شب هاي تار جاي خود را بهروشنائي بدل خواهد شد و با جل  

 صبح راستين خواهد داد و نور پرتو عدالتش سراسر جهان را همچون ماه، تابناك

 (2) " خواهد نمود

 محي الدين بن عربي

آگاه باش، خداوند "چنين ميگويد:  "الفتوحات المكيه  "محي الدين در كتاب   

 ما را با خليفه اي از طرف خويش ياري كرده كه ظهور خواهد كرد در حالي كه زمين
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جهان تنها يكمملو از ظلم و بيداد شود و او از عدل و داد سرشار سازد و اگر از عمر   

 روز مانده باشد خداي سبحان آن روز را به حدي طوالني نمايد تا آن خليفه خدا كه از

خاندان رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و از فرزندان فاطمه و همنام با پيامبر صلي اهللا عليه و آله است 
 .ظهور كند

شود، ستم واو در كارزار بزرگي كه مهماني خداست، در مرج عكا حاضر  ..."  

390ص:   

214/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

463/  1ه: االمام المهدي عند أهل السن .2 -2 . 

 ستم پيشگان را نابود و دين را بر پا و جان تازه در كالبد اسالم بدمد، اسالم بعد از

 خواري، بدست او عزيز و ارجمند گردد و پس از انزوا دوباره زنده شود، ماليات و

 جزيه را بردارد (دشمنان را) با شمشير، دعوت به خدا نمايد، هر كس نپذيرد كشته

و در افتد خوار و بيچاره گردد، در احكام و مسائل دين بگونه ايشود و هر كه با ا  

 عمل كند كه اگر پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله بود همان گونه عمل ميكرد، مذاهب باطل را از

 .روي زمين براندازد و جز دين پاك و ناب، آئيني باقي نماند

ارگانه اهل سنت)دشمنان او پيروان فقيهان صاحب اجتهادند (يعني فقهاء چه  

 و چون حكم او را بر خالف احكام پيشوايان خود ميبينند به ناچار از ترس شمشير

 .و هيبت او و يا از شوق مزايايي كه در اختيار دارد، تحت فرمان وي در ميĤيند
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 عامه مسلمانان بيش از خواص، به وجود او شاد گردند و عارفان اهل حقيقت كه

و شهود حقائق نائل شده اند با وي بيعت كنند به سبب معرفت الهي به كشف . 

 او از پشتيباني مرداني الهي برخوردار است كه دولت وي را برپا داشته و او را

 ياري كنند، آنان وزيران و معاونان او محسوب ميشوند كه بار مسئوليت سنگين

 .مملكت را به دوش كشيده و او را در مأموريت الهي اش همراهي كنند

اي راه او بهترين شهيدان و امانت داران او برترين امانت دارانند. هماناشهد ...  

 خداوند گروهي را كه در پس پرده غيب خود ذخيره ساخته به ياري او برگزيند و آنها

 را از طريق كشف و شهود بر حقايق عالم و بر آنچه فرمان خدا بر بندگان است آگاه

له دهد و آنها عارفان واقعياند و از آنچه درسازد. مهدي با مشورت آنان امور را فيص  

 " عالم غيب و معنا وجود دارد، آگاهند

 اما خود او صاحب شمشير حق و سياستي مدني است. آگاهي و علم او از

 جانب خداوند به اندازه شأن و منزلت او است، زيرا وي خليفه اي راستين و به حق

ن و انس جاري گردد، وزيران اواست، زبان حيوانات را ميداند و عدالتش بر ج  

391ص:   

ياري "اهل سر خدايند و آنان را مصداق اين آيه قرآن قرار داده كه ميفرمايد:   

آنان، هم رديف بزرگان صحابه پيامبرند كه بر سر پيمان "مؤمنان بر ما فرض است   

 خويش با خدا باقي ماندند، جملگي عجم اند و در ميانشان عربي وجود ندارد ولي
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 جز به زبان عربي سخن نمي گويند، نگهباناني دارند ولي نه از جنس خودشان، او

 (1) .هرگز نافرماني خدا را نكرده و وزير مخصوص و برترين امانتدار خداوند است

 شريف برزنگي

بدان كه روايات "ميگويد:  "االشاعه في اشراط الساعه  "شريف در كتاب خود   

 مربوط به مهدي با وجود اختالف آن منحصر و محدود نيست. محمد بن حسن

ميگويد: رواياتي كه از رسول اهللا درباره مهدي "مناقب شافعي  "دستوري در كتاب   

 از ابن سيرين ...(2)آمده و او را از خاندان آن حضرت دانسته، در حد تواتر است 

 نقل شده كه مهدي از ابوبكر و عمر افضل است. سؤال شد: آيا از ابوبكر و عمر

 افضل است؟! پاسخ داد: چه بسا از بعضي پيامبران نيز برتر باشد. و از او روايت

لورديالعرف ا "شده كه گفت: ابوبكر و عمر بر او فضيلت ندارند. سيوطي در كتاب   

ميگويد: سند برتري مهدي سندي صحيح و حديث دوم از "في أخبار المهدي   

 .حديث اول قابل تحمل تر است

 سپس ميافزايد: به نظر من، بايد عبارتهاي اين حديث را توجيه كنيم چرا كه بر

اجر و پاداش ياران مهدي به اندازه پاداش پنجاه نفر از "اساس روايتي كه ميگويد   

وشن ميگردد كه فتنه ها و مشكالت زمان مهدي شرايط بسيار، ر"شماست   

 .دشواري را ايجاد خواهد كرد

392ص:   
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107 - 106/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

 .معني تواتر در حديث قبال گفته شد .2 -2

،به عقيده من (شريف برزنگي)، حق اين است كه جهات برتري و فضيلت  

 متفاوت است و روا نيست فردي را بر فرد ديگر بطور كلي، ترجيح دهيم مگر آنكه

 پيامبر صلي اهللا عليه و آله او را برتري داده باشد. زيرا ممكن است در فرد پائين تر امتيازي وجود

 .داشته باشد كه در شخص برتر نباشد

در صدوردر فتوحات مكيه از شيخ محي الدين عربي نقل شده كه آن حضرت   

 احكام و دستورات خود معصوم است و به سنت و سيره پيامبر صلي اهللا عليه و آله عمل كرده و

 .هرگز خطا نميكند، بي ترديد اين خصلت در ابوبكر و عمر وجود نداشته است

 ويژگيهاي نه گانه اي كه درباره او بيان شده در وجود هيچ يك از پيشوايان ديني

 گذشته وجود نداشته، با توجه به اين جهات ميتوان او را از ابوبكر و عمر برتر

 دانست هر چند آنها از امتياز مجالست با رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و مشاهده وحي و سابقه در

 .ايمان و امثال آن برخوردار بوده اند. واهللا العالم

ميگويد: از "هب المهدي المشرب الوردي في مذ "شيخ علي قاري در كتاب   

 جمله چيزهايي كه ميتواند دليل برتري حضرت مهدي عليه السالم باشد اين است كه

خليفه رسول خدا "ناميده ولي به ابوبكر جز  "خليفه خدا  "آله او را  شخص پيامبر صلي اهللا عليه و  " 

 (1) " گفته نشده است
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* * 

 اكنون روشن ميگردد كه اعتقاد به امام زمان عجّل اهللا فرجه الشّريف يعني اعتقاد به كسي كه دين

د سرشار خواهد نمود، اعتقاديپاك خدا را بر جهانيان غالب و زمين را از عدل و دا  

 اسالمي و پذيرفته شده از سوي تمام گروه هاي اعتقادي است، چرا كه ظهور او،

 بشارت قطعي رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و عهد بي ترديد پروردگار عالميان است و اختالف بر

393ص:   

506 - 804/  1االمام المهدي عند أهل السنه:  .1 -1 . 

 سر تولد يا عدم تولد او هيچ تأثيري در اساس اين اعتقاد ايجاد نميكند. پس بر تمام

 مسلمانان فرض است كه با همه وجود، دل و ديده خود را به راه پر نور آن رهبر

 موعود آسماني بسپارند. رهبري كه به زودي از كنار خانه كعبه، جهانيان را ندا خواهد

پار مدينه الرسول و عراق و شام و قدس و سپس متوجه جاي جايداد و از آنجا رهس  

 عالم خواهد شد. خداوندا، ظهورش را نزديك فرما و ما را از ياران و همراهانش

 قرار ده. آمين

* * 
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