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 حیمحمان الر  ه الر  بسم الل  

 طلبون الحق در ایران قبل از ظهوری

ای ایرانیان برای اثبات حق در مواجهه با جبهه استکبار / مرحله سوم: قدرت   مذاکره دو مرحله
 با دشمن غربی و یهود نمایی نظامی ایرانیان قبل از ظهور و جنگ

 

 چکیده
امام عصر  یحکومت جهان یبرا یساز  نهیرا زم شیخو یخواهد شد که هدف اصل لیتشک ایرانقبل از ظهور، انقالب و حکومت در 

اِحِبُکمو ) داند یم ی صا ا ِإَلا ِإلا ها ُعونا ْدفا ْطُلُبونا ) کنند یرا طلب م شیدر مواجهه با دشمن، دو مرحله حق خو و (.َلا یا قا ُثما یا ْطُلُبونا اْلحا یا

قا  هُ ) شناسد ینم تیرا به رسم انیرانی( اما دشمن حق ااْلحا ْونا الا ُیْعطا و  فاءیممانعت دشمنان در است یوقت انیرانیادر مرحله سوم، (. فا

ِلك کنند یرا درک م شیطلب حق خو ْوا ذا
ا
أ ا را ِإذا اِتِقِهم(؛ ینظام  از راه قدرت شیحق خو بار نی(، ا )فا وا ی عا لا ُهْم عا  طلب خواهند کرد )ُسُیوفا

ُلوهُ دشمن، مجبور به قبول آن خواهد شد )و 
ا
أ ا سا ْونا ما ُیْعطا جمله وقوع واقعه از  یمعادَلت جهان رییتغ لیبه دل انیرانیلکن ا (فا

ه) سرباز خواهند زد -یاصرار بر اخذ حق در دو مرحله قبل رغمیعل- شیحق خو رشیاز پذالروم  هرج ُلونا ْقبا الا یا ( و در مقابل آماده فا

 خواهند شد.در آستانه ظهور  نیساز با دشمن در فلسط و سرنوشت ییجنگ نها

 کلمات کلیدی
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  ب ایرانیان قبل از ظهورمراحل انقال
سازی و تمهیدات  ای است که با زمینه شود بلکه واقعه در باورداشت مهدویت، ظهور امری دفعی و تصادفی تلقی نمی

های حق قبل از ظهور )رجل من اهل قم، خراسانی و یمانی( معرفی   از اینرو در منابع فریقین، قیام 1گیرد ممهدون شکل می
  2سازان" ظهور در احادیث فریقین شیعه و اهل سنت نیز ذکر شده است. و زمینهو اوصاف "ممهدون  شده

يَدْعُو النَّاسَ إِلَى (، پرچم هدایت وی و مشروعیت قیام )رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّاز جمله: انقالب ایران به رهبری مردی از قم )

(، ایستادگی در يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ كَزُبَرِ الْحَدِيدِاهداف انقالب )خصوصیات یاران وی و صالبت و استواری آنان در پیشبرد  (،الْحَقِّ
( و سرنوشت انقالب وَ لَا يَمَلُّونَ مِنَ الْحَرَبِحمیل جنگ بر آنان )( تلَا تُزِلُّهُمُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُهای سخت ) ها و طوفان برابر فتنه

 3وشنی سخن به میان آمده است.( به ر الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَایران )

 

 انقالب ایران قبل از ظهور

همچنین در الغیبۀ نعمانی، از مراحل قیام قوم مشرق زمین )ایران( قبل از ظهور نیز سخن به میان آمده است که دو مرحله 
( اما وقتی خواسته آنان برآورده هُ فَلَا يُعْطَوْنَهُيَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ثُمَّ يَطْلُبُونَکنند ) حق خویش را از دشمنان طلب می

( وَضَعُوا سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْکنند ) حق خویش را از دشمن طلب می ،نظامی  بار از راه قدرت این( فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَ) شود نمی
( اما ایرانیان آماده رویارویی شده و جنگ با مَا سَأَلُوهُفَيُعْطَوْنَ آنگاه دشمن مجبور به پذیرش مطالبات حق ایرانیان خواهد شد )

( و سرانجام انقالب ایران به طلوع فجر حکومت جهانی مهدوی متصل خواهد قَتْلَاهُمْ شُهَدَاء ... يَقُومُوادشمن رخ خواهد داد )

                                                             
 .21-20، ص 10، ش فصلنامه مشرق موعودسازی ظهور،  . پورسیدآقایی، زمینه 1

 .126-63، ص رایات الهدی و الضالل فی عصر الظهور. فتالوی،  2

 .216، ص 57، ج بحاراألنوار. مجلسی،  3
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ِقین وا که عبارۀ اخری تعبیر قرآنی " 1(يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَ الشد ) ُة ِلْلُمتا " در سرنوشت انقالب "قیام مردی از قم" اْلعاِقبا
 است که ذکر گردید.

 انقالب ایران قبل از ظهور در منابع فریقین

در احادیث متعدد شیعه و اهل سنت به و . 2شود سازی ظهور در ایران تشکیل می با آرمان زمینه شیعی انقالببیان گردید، 
 اشاره شدهمشرق  ساز در از جمله در کتاب الغیبۀ نعمانی به نقل از امام باقر، به انقالب زمینه .این موضوع تصریح شده است

 جهانی امام عصر متصل خواهد شد: حکومتکه سرانجام به  است

يُعْطَوْنَهُ فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَ وَضَعُوا سُيُوفَهُمْ عَلَى ثُمَّ يَطْلُبُونَهُ فَلَا  يَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ بِالْمَشْرِقِكَأَنِّي بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا 

قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ أَمَا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ  لَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْوَ  يَقُومُواعَوَاتِقِهِمْ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوهُ فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى 

 3يْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ.ذَلِكَ لَاسْتَبْقَ

شود، برای بار دوم، حق  کنند ولى به آنان داده نمى حق خویش را از دشمن مطالبه می .کنند می )قیام و انقالب( قومی در مشرق خروج

افكنند  ن خویش مىبر گردهای خویش را  سالح ،بینند چنین مى وقتیشود،  کنند اما به آنان داده نمى خویش را از دشمن مطالبه می

کنند تا اینكه  دهند ولى از پذیرفتن آن خوددارى مى طلبند به ایشان می (، پس آنچه مىحمله به دشمننمایی نظامی یا  )کنایه از قدرت

بدانید اگر شوند،  ، شهید محسوب میاین انقالب و قیامدهند و کشته های  پرچم حكومت خویش را به امام عصر تحویل می وقیام کرده 

 . داشتم من آن زمان را درک کنم، حتماً خود را براى امام مهدی نگاه مى

)از عالمان  4شایان ذکر است محتوای حدیث فوق به نقل از پیامبر توسط محمد بن سلیمان اسدی کوفی در کتاب المناقب
 ق( نیز نقل شده است. 360 زیسته است(، قبل از مرحوم نعمانی )وفات ق می 320تا  240زیدیه در بین سالهای 

  دَلئل اإلمامۀالبته مضون حدیث الغیبۀ نعمانی در منابع فریقین شیعه و اهل سنت نیز گزارش شده است؛ از جمله در کتاب 
  از پیامبر، مراحل انقالب ایران قبل از ظهور چنین ترسیم شده است:

هُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَ إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَ تَطْرِيداً وَ تَشْرِيداً، : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاثاً  نَهُيَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْأَصْحَابُ رَايَاتٍ سُودٍ،  الْمَشْرِقِوَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى  ءَ قَوْمٌ مِنْ هَاهُنَا حَتَّى يَجِي

، فَيَمْلَأَهَا قِسْطاً وَ عَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ

 5. لَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْج وَ جَوْراً، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِ وَ

                                                             
 .273، ص الغیبۀ. نعمانی،  1

 .68، ص یفي رحاب حكومة اإلمام المهد. طبسی،  2

 .273، ص الغیبۀ. نعمانی،  3

 .110، ص 2، ج  مناقب اإلمام أمیرالمؤمنین. کوفی،  4

 .446-445و  442، ص  دالئل اإلمامۀ. طبری،  5
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اربلی، الدر النظیم فی  2نعمان مغربی، کشف اللغمۀ 1 شرح األخبارمشابه این حدیث در دیگر منابع شیعی همچون: کتاب 
حرعاملی، بهجۀ  6نیلی نجفی، اثبات الهداۀ 5حلی، منتخب اَلنوار المضیئۀ 4ابن حاتم شامی، العدد القویۀ 3مناقب اَلئمه

ریاض عالمه مجلسی،  11بحاراألنوارابن طاووس،  10محدث بحرانی، المالحم و الفتن 9و غایۀ المرام 8 حلیۀ األبرار، 7النظر
 جزائری نیز نقل شده است.  12فی مناقب اَلئمه  األبرار

برای  شگفت آور اینکه در منابع اهل سنت نیز به کثرت از زبان پیامبر، مضمون احادیث شیعی نقل شده است؛ گویی اینکه
ساز ظهور و عدم مخالفت با قیام ایرانیان به نوعی با اهل سنت اتمام حجت شده باشد. از جمله در  نصرت و یاری انقالب زمینه

 کتاب سنن ابن ماجه از "صحاح سته" اهل سنت، از قول پیامبر مشابه حدیث امام باقر در الغیبۀ نعمانی تکرار شده است:

فَال يُعطَونَهُ، فَيُقاتِلونَ فَيُنصَرونَ، فَيُعطَونَ ما  13( الْحَقَّ) شرِقِ مَعَهُم راياتٌ سودٌ، فَيَسأَلونَ الخَيرَيَأتِيَ قَومٌ مِن قِبَلِ المَ

 رَجُلٍ مِن أهلِ بَيتي، فَيَملَؤُها قِسطاً كَما مَلَؤوها جَوراً، فَمَن أدرَكَ ذلِكَ مِنكُم،  يَدفَعوها إلى  سَأَلوا فَال يَقبَلونَهُ، حَتّى

 14. فَليَأتِهِم ولَو حَبواً عَلَى الثَّلج

صحیح مسلم و بخاری )معتبرترین کتب نزد اهل سنت  15و در کتاب مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری که مطابق منهج
 بعد از قرآن( تدوین شده است، نیز از قول پیامبر بر "پرچم هدایت" انقالب ایرانیان قبل از ظهور تاکید ویژه شده است:

                                                             
 .401، ص 3، ج   شرح األخبار. ابن حیون،  1

 .478و  472، ص 2، ج کشف الغمۀ. اربلی،  2

 .799 ، صالدر النظیم فی مناقب االئمه. ابن حاتم شامی،  3

 .91، ص د القویۀالعد. ابن مطهر حلی،  4

 .44، ص منتخب االنوار المضیئۀ. نیلی نجفی،  5

 .277و  225، ص 5، ج  الهداۀ  إثبات. حر عاملی،  6

 .174، ص بهجۀ النظر فی اثبات الوصایۀ و االمامۀ. بحرانی،  7

 .462، ص 6، ج   حلیۀ األبرار. بحرانی،  8

 .104، ص 7، ج غایۀ المرام. بحرانی،  9

 .314و  118، ص المالحم و الفتن. ابن طاووس،  10

 .83، ص 51، ج بحاراألنوار . مجلسی،  11

 .174و  35، ص 3، ج فی مناقب االئمه   ریاض األبرار. جزائری،  12

 .(48، ص 6، ج دانشنامه امام مهدیشهری،  )ری «.الخیر»بدل « الحق»في اکثر المنابع: .  13

  .540ص  ،5، ج سنن ابن ماجه. ابن ماجه،  14

 .(3، ص 1، ج المستدرک علی الصحیحین)حاکم نیشابوری،  وأنا أستعین الله تعالی علی إخراج أحادیث رواتها ثقات قد احتج یمثلها الشیخان.  15
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أهلُ بَيتي مِن بَعدي تَطريداً وتَشريداً فِي   : إنّا أهلُ بَيتٍ اختارَ اللَّهُ لَنَا اآلخِرَةَ عَلَى الدُّنيا، وإنَّهُ سَيَلقى رَسُولُ اللَّه قَالَ

يُعطونَهُ، ثُمَّ يَسأَلونَهُ فاَل  تَرتَفِعَ راياتُ سودٍ مِنَ المَشرِقِ، فَيَسأَلونَ الحَقَّ فَال يُعطونَهُ، ثُمَّ يَسأَلونَهُ فَال  البِالدِ، حَتّى

   راياتُلجِ، فَإِنَّها يُعطونَهُ، فَيُقاتِلونَ فَيُنصَرونَ، فَمَن أدرَكَهُ مِنكُم أو مِن أعقابِكُم فَليَأتِ إمامَ أهلِ بَيتي ولَو حَبواً عَلَى الثَّ

لِكُ األَرضَ، فَيَملَؤُها قِسطاً وعَدلًا كَما مُلِئَت جَوراً ، يُواطِئُ اسمُهُ اسمي فَيَمرَجُلٍ مِن أهلِ بَيتي  هُدىً، يَدفَعونها إلى

 1.وظُلماً

، و زود است که اهل بیت من، پس از است ما اهل بیتى هستیم که خداوند، آخرت را براى ما به جاى دنیا برگزیدهرسول اهلل فرمودند: 

هاى سیاه از مشرق سر برآورند و حق را طلب نمایند ولى  پرچم  احبانِصمن، در شهرها تحت فشار قرار گیرند و رانده شوند، تا این که 

جنگند و پیروز  شود. پس مى کنند. باز هم داده نمى شود. بار سوم، طلب مى کنند؛ ولى داده نمى شود. دوباره طلب مى به آنها داده نمى

بیاید، هرچند که پابرهنه بر برف و سرما باشد؛  پس هر کس از شما و از نسل شما آن را درک کرد، نزد امامى از اهل بیت من. شوند مى

که نامش، همنام من است ... و  دهند تحویل میرا به مردى از اهل بیت من  قیام خویش  آنها پرچم اند. هاى هدایت چرا که آنان پرچم

 . کند، همان گونه که آکنده از جور و ستم شده است شود و آن را آکنده از عدل و داد مى حاکم زمین مى

 4إبراز الوهم المکنونمتقی هندی،  3ابن منادی، کنزالعّمال 2و مشابه آن در دیگر منابع اهل سنت همچون: المالحم
ابن صباغ مالکی، جواهر  8شافعی، الفصول المهمه 7طبری، عقد الدرر 6ذخائر العقبی سیوطی، 5غماری، الحاوی للفتاوی

ابن  13سیوطی، القول المختصر 12شامی، العرف الوردی 11قندوزی، سبل الهدی و الرشاد 10سمهودی، ینابیع المودۀ 9العقدین

                                                             
 .511و  464، ص 4، ج المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری،  1

 .193، ص المالحم. ابن منادی،  2

 .267، ص 14ج  ، کنزالعّمال. متقی هندی،  3

 .525و  487و  486، ص خلدون من کالم ابن إبراز الوهم المكنونمغربی،  . غماری 4

 .72، ص 2، ج  الحاوی للفتاوی. سیوطی،  5

 .17، ص ذخائر العقبی. طبری،  6

 .166، ص  عقد الدرر فی أخبار المنتظر. مقدسی شافعی،  7

 .1110، ص 2، ج الفصول المهمۀ. ابن صباغ مالکی،  8

 .193، ص 2، ج جواهر العقدین. سمهودی،  9

 .263، ص 3و ج  118، ص 2و ج  407، ص 1، ج ینابیع المودۀ. قندوزی،  10

 .12، ص 11، ج ، سبل الهدی و الرشاد. شامی 11

 .94-93، ص العرف الوردی. سیوطی،  12

 .120، ص القول المختصر فی عالمات المهدی المنتظر. ابن حجر،  13
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مقریزی،  5إمتاع األسماعذهبی،  4ان اَلعتدالکثیر، میز ابن 3و معجزات النبی 2ایجی، البدایۀ و النهایۀ 1حجر، توضیح الدَلئل
، سیوطی 10لمنثورو الدررا 9البوصیری، الخصائص الکبری 8ابن قیم جوزی، اتحاف الخیرۀ 7قنوجی، المنار المنیف 6اَلذاعۀ

 شده است. ذکر 13دانی و دیگر منابع اهل سنت 12طبرانی، السنن الواردۀ 11 المعجم األوسط
سنن ابن ماجه )وفات ق(،  235ابن ابی شیبه )استاد بخاری وفات  14فهمچون: المصنّ همچنین منابع متقدم اهل سنت 

وفات الشاشی ) 18ق(، مسند 307ابویعلی موصلی )وفات  17ق(، مسند 292ابوبکر البزار )وفات  16البحر الزخار، 15ق( 273
ق(، همگی قبل از کتاب الغیبۀ نعمانی  340فقیه )وفات  ابن 20البلدانق(،  336ابن منادی )وفات  19المالحمق(،  335

 اند. ق(، نیز حدیث انقالب قوم مشرق زمین را از پیامبر نقل کرده 360)وفات 

                                                             
 .430، ص توضیح الدالئل. ایجی،  1

 . 276، ص 6، ج البدایۀ و النهایۀکثیر،   . ابن 2

 .355، ص معجزات النبیکثیر،   . ابن 3

 .416، ص 2، ج میزان االعتدال. ذهبی،  4

 .301، ص 12، ج إمتاع األسماع. مقریزی،  5

 .131، ص  اإلذاعة. قنوجی،  6

 .201، ص 1، ج المنار المنیف. ابن قیم،  7

 .282، ص 10، ج اتحاف الخیرۀوصیری، . ب 8

  203، ص 2، ج الخصائص الكبری. سیوطی،  9

 .58، ص 6، ج الدرر المنثور. سیوطی،  10

 .29، ص 6، ج  المعجم األوسط. طبرانی،  11

 .1031-1029، ص 5، ج  السنن الواردۀ فی الفتن. دانی،  12

، ص 13و ج  389-388، ص 9، ج  إحقاق الحق. )به نقل از: شوشتری، 254، ص 1، ج عریفالبیان و الت. ابن حمزه، 45، ص کنوزالحقائق. المناوی،  13
، 2، ج أشراط الساعةو  إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن. تویجری، 269، ص 1، ج االحتجاج باألثر علی من أنكر المهدي المنتظر.(. تویجری، 192-194
 . 286ص 

 .697، ص 8، ج المصّنف. ابن ابی شیبه،  14

 .540، ص 5، ج سنن ابن ماجه. ابن ماجه،  15

 .355، ص 4، ج البحر الزخار. البزار،  16

 .18، ص 9، ج المسند. موصلی،  17

 .362و  347، ص 1، ج المسند. الشاشی،  18

 .193، ص المالحم. ابن منادی،  19

 .609و  23، ص البلدانفقیه،   . ابن 20
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همانگونه که مالحظه گردید در منابع اهل سنت به کثرت از قول پیامبر، مضمون احادیث شیعی تکرار شده است؛ گویی 
 ساز ظهور و عدم مخالفت با قیام ایرانیان به نوعی با اهل سنت اتمام حجت شده است. ب زمینهاینکه برای نصرت و یاری انقال

از  4و به تواتر 3به طرق متعدد 2ظهور  در منابع فریقین شیعه و اهل سنت به عنوان نشانه 1نتیجه اینکه از رخدادهای مشترک
مبر از سرنوشت این انقالب در ایران سخن به میان آمده وقوع انقالب مشرق زمین قبل از ظهور و پیشگویی اعجازگونه پیا

 5است که به حکومت جهانی امام عصر متصل خواهد شد.

 وثاقت سندی حدیث قوم مشرق زمین قبل از ظهور

هرچند به دلیل تواتر معنوی حدیث قوم مشرق، از بررسی سندی بی نیاز هستیم با این حال، سلسله اسناد در کتاب سنن ابن 
 الغیبۀ نعمانی نیز بررسی خواهد شد:ماجه و 

 سند حدیث قیام قوم مشرق در سنن ابن ماجه

اهل سنت در سند حدیث خروج قوم مشرق زمین در کتاب سن ابن ماجه، به دلیل یزید بن ابی زیاد که شیعه بوده است، 
نظر جدی  این راوی، اختالف کنند اما واقعیت این است که در بین خود رجالیون اهل سنت در توثیق و تضعیف مناقشه می

کند که روایات خروج قوم مشرق زمین به طریق دیگری  . توضیح بیشتر اینکه: بستوی، هرچند در ابتدا اعتراف می6وجود دارد
و یا حداقل از دیدگاه  7شود در کتاب مستدرک حاکم نیز نقل شده است که مطابق دیدگاه شیخین بخاری و مسلم، توثیق می

اما در کمال تعجب، بستوی )محقق معاصر اهل سنت عربستان سعودی(، هرچند دیدگاه  8الحدیث است ذهبی، حسن
، اما 9کند " ذکر میإسناده حسندرباره حدیث اخیر را با عبارت " -که سخت گیری آن به مذهب شیعه مبرهن است -کثیر ابن

                                                             
 .46ص  ، مع المهدی المنتظر فی دراسۀ مقارنۀفتالوی،  .54-51، ص عقیده مهدویتاشتراکات شیعه و اهل سنت در . جعفری،  1

 .261ص  ، غیبة اإلمام المهدي عند اإلمام الصادق ،ید یالعم. 165، ص بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت. اکبرنژاد،  2

 .61، ص المهدی المنتظر فی الفكر االسالمی. العمیدی،  3

، ص ثورۀ الموطئین للمهدی. فتالوی، 227، ص  یاإلمام المهددراسۀ حول ظهور . مدرسی، 494ص  ،المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،یکوران.  4
ید . البته شه94، سال درس خارج مهدویت. طبسی، 90، سال درس خارج مهدویت. طبسی، 96، ص رایات الهدی و الضالل فی عصر الظهور. فتالوی، 313

( و در جایی دیگر به استفاضه .455، ص الغیبۀ الكبری خیتار سیدمحمد صدر نیز در کتاب گرانبهای موسوعۀ اَلمام المهدی به تظافر سندی )صدر، 
ه است های سیاه مشرق قبل از ظهور امام مهدی تصریح شد (. در منابع اهل سنت نیز به خروج پرچم.170، ص مابعد الظهور خیتار گرایش دارد )صدر، 

اشتراکات شیعه و اهل . جعفری، 62-57، ص 46، ش فصلنامه مشرق موعود، سنت سود در منابع اهل اتیرا ثیاحادی ثیالحد فقهی سند  یبررس)معارف، 

، ص خلدون إبراز الوهم المكنون من کالم ابنمغربی،  . غماری62، ص 19، ج البدایۀ و النهایۀ ط هجرابن کثیر،  .54-51، ص سنت در عقیده مهدویت
532). 

 .455، ص 7، ج دانشنامه امام مهدیشهری،  . ری 5

 .34، ص أحادیث اإلمام المهدي یموسوعة ف. نک: بستوی،  6

 .37، ص أحادیث اإلمام المهدي یموسوعة ف. بستوی،  7

 .78، ص الموقظه فی علم مصطلح الحدیث. ذهبی،  8

 .246، ص 6، ج البدایۀ و النهایۀکثیر،   . ابن 9
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اما در مقابل  1شمرد سند احادیثی را که یزید بن ابی زیاد در طریق آن قرار دارد، ضعیف می در ادامه مناقشه کرده و در نهایت
 سند حدیث سنن ابن ماجه، معتبر است:بنابراین  3اند. و حدیث را توثیق کرده 2برخی محققین، مبانی این دیدگاه را نفی کرده

 4ثقة، حافظ، شهیرعثمان بن ابی شیبه: 
 5ثقةمعاویة بن هشام: 

 6ثقة، صالحلی بن صالح بن حی: ع
 8إَل أنه اختلط في آخر عمره ثقة، 7صدوقیزید بن ابی زیاد: 

 9ثقةابراهیم نخعی: 
 10ثقة، ثبت، فقیه، عابدعلقمة بن قیس: 

 11.، هاجر الهجرتین و کان صاحب رسول اللهعبد الله بن مسعود: صحابی

 سند حدیث قیام قوم مشرق در الغیبۀ نعمانی

 قوم مشرق زمین در الغیبۀ نعمانی بدین قرار است: سند حدیث قیام

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

دْ نْ مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنِّي بِقَوْمٍ قَالْحَلَبِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَ

 12... .  خَرَجُوا بِالْمَشْرِق

                                                             
 .229و  39، ص أحادیث اإلمام المهدي یموسوعة ف. بستوی،  1

 .87و  79، ص 3، ش فصلنامه علوم حدیث تطبیقینژاد، نقد رویکرد سلفی ها در جرح و تعدیل مذهبی و اعتقادی،  . رستم 2

 . 59-58ص ، 46، ش فصلنامه مشرق موعود، سنت سود در منابع اهل اتیرا ثیاحادی ثیالحد فقهی سند  یبررس. معارف،  3

 664، ص 1، ج تقریب التهذیب . ابن حجر عسقالنی، 4

 224، ص 18، ج تهذیب الكمال . المزی، 5

 696، ص 1، ج تقریب التهذیب . ابن حجر عسقالنی، 6

 .382، ص 2، ج الكاشف. ذهبی،  7

 . 364، ص 2، ج معرفۀ الثقات. عجلی،  8

 360، ص 1، ج تهذیب الكمال . المزی، 9

 .687، ص 1، ج تقریب التهذیب عسقالنی،. ابن حجر  10

 .487، ص 4، ج تهذیب التهذیب. ابن حجر عسقالنی،  11

 .273، ص الغیبۀ. نعمانی،  12
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و وثاقت وی شود  فور در کتب اربعه شیعه یافت می )معروف به ابن عقده(:احادیث ابن عقده، به أحمد بن محمد بن سعید. 1
هذا کند: اند. نجاشی، وی را چنین توصیف می نزد رجالیون بزرگ شیعی ثابت است؛ قدمای امامیه بر وثوق وی تاکید داشته

توصیف المنزلة  عظیمو القدر  جلیلنیز ابن عقده را   شیخ طوسی. 1 أمانته ثقته و عظم محله و و  أصحاب الحدیث یرجل جلیل ف
  2کرده است.

و کشّی، به  3:ثقه جلیل. نجاشی از وی به اصحابنا تعبیر کرده است (بن فضال یبن الحسن بن علی عللحسن ). علی بن ا2
  4وثاقت او رای داده است

 5)محمد بن الحسن بن علی بن فضال(:ثقه. أخیه محمد بن الحسن. 3
 9من اصحاب اَلجماع. 8ثقه جلیل 7من فقهاء 6(:جلۀ اصحابنابن فضال یالحسن بن عل. ابیه )4
  10(:ثقه امامی صحیح المذهب. یأحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلب. احمد بن عمر الحلبی )5
 11. الحسین بن موسی )الحسین بن موسی الحناط(:ثقه امامی.6
 12. معمر بن یحیی بن سام:ثقه امامی.7
 13امام السجاد. ی(:امامی ثقه جلیل من حواریکنکر أبو خالد الکابلبوخالد الکابلی )أ. 8

  1و سند آن نیز معتبر است. 14بنابراین، راویان حدیث "قوم مشرق زمین" همگی از ثقات هستند

                                                             
 .94، ص الرجال. نجاشی،  1

 .409، ص الرجال،  . طوسی 2

 .258و  31، ص الرجال. نجاشی،  3

 .345، ص الرجال. کشّی،  4

 . 345، ص الرجال. کشّی،  5

 .120، ص الرجال. نجاشی،  6

 .345، ص الرجال. کشّی،  7

 .354، ص الرجال،  . طوسی 8

 . 556، ص الرجال. کشّی،  9

 .231و  98، ص الرجال. نجاشی،  10

، عنوان: الحسین بن موسی افزار درایۀ النور نرمزنجانی، ثقه و امامی است )ر.ک:  . مطابق نظر تحقیقی آیه الله شبیری46، ص الرجال. نجاشی،  11
 الحناط(.

 .169، ص خالصۀ الرجال. حلی، 425، ص الرجال. نجاشی،  12

 . 123و 115، 10، ص الرجال. کشّی،  13

امام  امیق یساز  نهیانتظار و زم یقیتطب یمعناشناس. جعفری، 15، ص 25، ش فصلنامه پژوهش های مهدوی. پورسیدآقایی، نقش ایرانیان در عصر ظهور،  14
 .137، ص 45، ش نامه مشرق موعودفصل، نیقیفر  شهیدر اند یمهد 
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 بررسی محتوایی حدیث انقالب مشرق زمین )ایران( قبل از ظهور

 قد خرجوا بالمشرق: قیام و انقالب علیه حاکم جائر و ظالم

و از آنجا که این پرچم به هدایت نیز  2شود ل حکومت تعبیر میخروج در اصطالح به قیام، انقالب و تالش برای تشکی
 (، خروج علیه حاکم جائر و ظالم، یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود.قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءتوصیف شده است )

 ناگفته پیداست به قرینه "و 
ا

اِحِبُکمَل ی صا  ِإلا
ا

ا ِإَل ها ُعونا ْدفا اءو یا دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
قیام در عصر غیبت با هدف  مشروعیتتایید و " ق

 گردد. سازی ظهور نیز اثبات می زمینه

 ساز ظهور مراد از قوم مشرق: ایرانیان زمینه

سازی  هرچند مشرق اعم از ایران است لکن به دلیل قرائن متعدد از جمله تشکیل حکومت شیعی در مشرق با آرمان زمینه
وَ لَا  ...قَدْ خَرَجُوا بِالْمَشْرِقِ ) عشری و معتقد به امامت امام دوازدهم ثنیو معیار مهم دیگر یعنی شیعه ا ظهور امام عصر

، و نیز جنگ 4(بَعَثَ إِلَيْهِ بِالْبَيْعَةِفَإِذَا ظَهَرَ الْمَهْدِيُّ و تحویل پرچم به حضرت صاحب امام مهدی ) 3( يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُم
و تطبیق آن در احادیث و تفاسیر  6در کنار ادله دیگر همچون قانون استبدال در قرآن 5سطینایرانیان شیعی با یهود در فل

                                                                                                                                                                                                                            
 .13، ص 6، ج دانشنامه امام مهدیشهری،  . ری 1

 .73ص  ،ۀبیمعارف الغ ۀموجز دائر  ،یقبانچ. 390، ص 49، ش فصلنامه مشرق موعودهای روایی تشکیل حکومت در عصر غیبت،  . پورسیدآقایی، چالش 2

 .273، ص الغیبۀ. نعمانی،  3

 .358، ص 5، ج  الهداۀ  إثبات. حر عاملی، 173، ص  عقد الدرر فی أخبار المنتظر. مقدسی شافعی، 452، ص الغیبۀ،  . طوسی 4

ْینا ِإلی.  5 ضا
ا
ِني ِإْسراِئیلا   وا ق وَلُهما... با

ُ
ْعُد أ ِإذا جاءا وا یارِ ...  فا جاُسوا ِخاللا الدِّ ِدیٍد فا ٍس شا

ْ
أ وِلي با

ُ
نا أ ْیُکْم ِعبادًا لا لا ْثنا عا عا ُه  .(5-4وره اسراء، آیه )س با ُثُهُم اللا ْبعا ْوٌم یا

ا
ق

اِئِم  ْبلا ُخُروِج اْلقا
ا
ُلوه ق تا

ا
ٍد ِإَلا ق ما ْترًا آلِِل ُمحا ُعونا وا دا الا یا ( که به قرینه عبارت "قتالهم .63ص  ،اراتیالز  کامل ،ابن قولویه. 206، ص 8، ج الكافی)کلینی،   فا

.( و نیز به ضمیمه حدیث معرفی "اهل قم" به عنوان هویت ایرانی مجازات 273، ص الغیبۀاز ظهور )نعمانی، زمین قبل  شهداء" در حدیث انقالب مشرق
ِه کنندگان یهود:  ْبِد اللا ِبي عا

ا
ما  ..ُکْنُت ِعْندا أ

ُ
ْهُل ق

ا
ِه أ اٍت ُهْم وا اللا را ثا ما الا الا ثا قا ِء فا ُؤَلا ْن ها اكا ما ا ِفدا ا ُجِعْلنا ُقْلنا .(، 216، ص 57، ج اراألنواربح. )مجلسی، فا

گاهی بیشتر: پورسیدآقایی،   هودیمواجهه امام زمان با قوم مشخص است که عقوبت اول یهود قبل از ظهور توسط ایرانیان شیعی رخ خواهد داد )برای آ
 .(26، ص 25ش  ،یمهدو  یها پژوهشفصلنامه در عصر ظهور،  انیرانینقش ا. پورسیدآقایی، 67-65، ص 42، ش فصلنامه مشرق موعود، در عصر ظهور

ُکْم } طبق قانون استبدال در قرآن.  6 ْیرا ْومًا غا
ا
ْبِدْل ق ْستا اس.(؛ 38، سوره محمد، آیه 39)سوره توبه، آیه  یا ا النا ها یُّ

ا
 ُیْذِهْبُکْم أ

ْ
أ شا ِرینا  وا   ِإْن یا ِت ِبآخا

ْ
أ )سوره نساء،  یا

ْن دیِنِه .(؛ 133آیه  دا ِمْنُکْم عا ْرتا ْن یا ه ما ونا ُهْم وا ُیِحبُّ ْوٍم ُیِحبُّ ُه ِبقا ِتي اللا
ْ
أ ْوفا یا سا ْیُسوا ِبها ِبکاِفرین.( 54)سوره مائده، آیه   فا ْومًا لا

ا
ْلنا ِبها ق کا ْد وا قا ْکُفْر ِبها هُؤَلِء فا ِإْن یا   فا

ها و جوامع حاکم است در مورد تبدیل  طور که بر ملت .({ خدواند وامدار و مدیون شخص یا قوم خاصی نیست. قانون استبدال، همان89)سوره انعام، آیه 
 جامعه و گروهیخداوند متعال .( بنابراین 336، ص 1، ج من الیحضره الفقیه. صدوق، 553، ص 2، ج الكافیکند )کلینی،  و جایگزینی افراد نیز صدق می

سپارد تا آنها به باَلترین سطح تجربه سیاسی  ها می رسالت خویش بدانبرد  کند و مسئولیت تاریخی رهبری امت را برای پیش از بندگان خود را انتخاب می
شود و خداوند  یابند، اما اگر آن قوم به امانت الهی خیانت ورزیده و از صراط مستقیم رسالت منحرف شوند، قانون استبدال بر آنها جاری می و تمدنی دست

برد رسالت الهی  آورد که برای پیش گذارد و قوم دیگری را به جای آنها می رهبری کنار میمجازات کرده و از موضع  زیآنها را به خاطر این خیانت، ن
ترین قوانین و قواعد تحوَلت اجتماعی در عرصه عقیدتی، سیاسی و جهادی است و در واقع  . قانون قرآنی استبدال یکی از مهمترند تر و مناسب شایسته

، تفسیر کوثرکار در جهان اسالم است )ر.ک:جعفری،  ها و انحرافات زمامداران خیانت وند در برابر توطئهسنت الهی برای محافظت از رسالت و پیام خدا
آثار مجموعه . اراکی، 114-93، ص 25 ، شمارهپژوهش نهییدر آ خیتار فصلنامه ، صدر دیدر قرآن از منظر شه خیتار  یمند  سنت. سلیمانی، 185، ص 3ج 

 .( 78، ص 1، ج مهدویتدکترین  یالملل نیب شیهما نهمین
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ساز منحصر در  ، واضح و مبرهن است که قیام و انقالب مشرق زمینه3بر قوم سلمان و ایرانیان 2و اهل سنت 1فریقین شیعه
و مولفین  4ها بوده است ابعین از قوم مشرق، نیز ایرانیایران شیعی خواهد بود و نه سایر بالد مشرق. و ارتکاز ذهنی اصحاب و ت

باشد،  اند. و محققین نیز در اینکه مراد از مشرق، ایران می و اهل سنت نیز بر این امر تصریح کرده 5میراث حدیثی فریقین شیعه
 6تردیدی به خود راه ندادند.

دارای سه شاخص  7ساز حکومت مهدی موعود هستنداحادیث فریقین، رایات مشرق قبل از ظهور که زمینه بنابراین طبق 
و  9ایرانی )قوم سلمان(، 8( وَ لَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمبسیار مهم یعنی:شیعه اثنی عشری و معتقد به امامت امام دوازدهم )

 هستند. 1آرمان آزادی فلسطین

                                                             
ُکْم .  1 ْیرا ْومًا غا

ا
ْبِدْل ق ْستا  .(309، ص 2، ج تفسیر القمی. و مشابه آن: قمی، 47، ص 5، ج مجمع البیانابناء الفارس )طبرسی،  یا

ه عنهم فضرب یده علی عاتق سلمان و قال: هذا و ذووه ثم قال: لو کان اإلیمان معلقًا بالثریا لناله .  2 )زمخشری،   رجال من أبناء فارسسئل رسول اللا
ُقوا ِبِهْم .(؛ 646، ص 1، ج تفسیر الكشاف ْلحا ا یا ما ِرینا ِمْنُهْم لا ِه  ...وا آخا ُسولا اللا ا را ْن ُهْم یا الا  ...ما

ا
انا ُثما ق ْلما ی سا لا ُه عا دا ِه یا ُسوُل اللا عا را ضا اِرِسيُّ وا اُن اْلفا ْلما ا سا وا ِفینا

اُن  یما انا اإْلِ ْو کا ُؤَلا لا اٌل ِمْن ها ُه ِرجا الا نا ا لا یا را .( از نگاه رجالیون اهل 1972، ص 4، ج صحیح مسلممسلم،   .47، ص 8، ج صحیح البخاریء )بخاری، ِعْندا الثُّ
 (نرم افزار جوامع الكلم، لالوقاف ۀالعام ۀاَلدار سنت، سند صحیح است )نک: 

. 96، ش فصلنامه معرفتهای قرآنی،  مازندرانی، ایرانیان در اشاره . شفیعی7، ش مه حدیث حوزهفصلنانژاد، قوم جایگزین در احادیث تفسیری،  . رستم 3
دائرۀ المعارف قرآن . مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1، ش فصلنامه پژوهشنامه مهدویت، ظهور یو بسترساز  انیرانیا تیبر محبوبیوسفی، رویکرد وحیانی 

 .181-179، ص 5، ج کریم

 . 93، سال درس خارج مهدویت. طبسی، 495، ص  المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی . کورانی،  4

ه.  5 اْزدا وا ْه دا ُخُذُه ِمْنكا ِبدا
ْ
أ دعائم )ابن حیون،  بالمشرقیستعمله التجار  و معناه العشرة باثني عشر فارسیلفظ .( بده دوازده 197، ص 5، ج الكافی)کلینی،   نا

 ..(49، ص 2، ج االسالم

، ش فصلنامه مشرق موعودهای ظهور،  . صمدی، بایسته20. ص 25، ش فصلنامه پژوهش های مهدوی. ر.ک: پورسیدآقایی، نقش ایرانیان در عصر ظهور،  6
، ص 8، ج دانشنامه امام مهدیشهری،  . ری126. ص 4، ش فصلنامه الموعود طبع نجف اشرف. اَلسدی، عنصر الخفاء فی القضیۀ المهدویۀ، 139، ص 5

. 46، ص اندازی به حكومت مهدی چشم. طبسی، 46، ص  مع المهدی المنتظر فی دراسۀ مقارنۀ. فتالوی، 194، ص ثورۀ الموطئین للمهدی. فتالوی، 362
. جعفر مرتضی 495ص  ، المعجم الموضوعی إلحادیث اإلمام المهدی ،یکوران. 283و  158، ص تاریخ الغیبۀ الكبری. صدر، 557، ص یوم الخالصسلیمان، 

 أهدی الرایات. آل محسن، 276، ص 1ج ، مهدویت دکترینهمایش بین المللی  پنجمینمجموعه آثار  . نویسندگان،38، ص دراسۀ فی عالمات الظهورعاملی، 

. سند 56، ص لغیبۀموجز دائرۀ معارف اقبانچی،  .175، ص 3ج  ،دیمختصر المف ،یعامل یجعفر مرتض. 135و  133، ص یشخصیة الیمان یدراسة ف
 . 61، ص فقه عالئم الظهورالبحرانی، 

، اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت. جعفری، 230-229، ص 43، ش فصلنامه مشرق موعودهای ظهور،  طلب، دفاع از احادیث نشانه . سجادی 7
 .54-51ص 

 .273، ص الغیبۀ. نعمانی،  8

ْوًما .  9 ِه یا ُسوُل اللا الا را ُکْم تا ْمثالا
ا
ُکوُنوا أ ُکْم ُثما َل یا ْیرا ْومًا غا

ا
ْبِدْل ق ْستا ْوا یا لا وا تا ةا وا ِإْن تا ِذِه اآلْیا ِه .( 38)سوره محمد، آیه  ها ُسوُل اللا با را را ضا الا فا

ا
ا؟ ق ُل ِبنا ْبدا ْن ُیْستا اُلوا وا ما

ا
ق

 
ا
ا وا ق ذا ْوُمُه، ها

ا
ا وا ق ذا الا ها

ا
، ُثما ق انا ْلما ْنِکِب سا ی ما لا ْرِض .(؛ 222، ص 5، ج سنن الترمذی)ترمذی،   ْوُمهعا

ا
ْرِق ِمْن أ ةا الشا اما ْبُلُغ عا یا ُه، فا ُجُنودا ُه وا ْیلا اِنيُّ خا ْفیا ُث السُّ ْبعا یا

انا وا  اسا ُهْم  ُخرا اِتُلونا ُیقا ْشِرِق فا ْهُل اْلما
ا
ُثوُر ِبِهْم أ یا اِرسا فا ْرِض فا

ا
 .(171، ص  عقد الدرر فی أخبار المنتظر)مقدسی شافعی،  أ



12 

 ساز درباره قوم مشرق زمینهدیدگاه مرکز تخصصی مهدویت تحت اشراف آیه اهلل سیستانی 

مرکز تخصصی مهدویت در نجف اشرف تحت زعامت و اشراف مرجع شیعیان آیۀ الله سیستانی حفظه الله، در پاسخ به سوال 
 دهد: مخاطبین مبنی بر اینکه هویت قوم مشرق زمین را استفسار نمودند، چنین پاسخ می

المشرق يطلبون الحق فال يعطونه ثم يطلبونه فال يعطونه، فإذا  عن اإلمام الباقر عليه السالم: كأني بقوم خرجوا من

أرادوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتى يقوموا وال يدفعونها إلّا إلى صاحبكم، 

ومن أين  قتالهم شهداء أمّا إني لو أدركت ذلك ألبقيت نفسي لصاحب األمر.أيّ الرايات مقصودة بهذه الرواية،

 تأتي؟

 اإلجابة:

 م بسم اهلل الرحمن الرحي

 2.الظاهر أنها الرايات السود التي تقبل من المشرق، والتي ورد في بعض الروايات أنها رايات الخراسان

                                                                                                                                                                                                                            
ْبلا ُخُروِج ق ساز ظهور است که در منابع فریقین شیعه و اهل سنت ذکر شده است: . آرمان آزادی فلسطین از اهداف رایات مشرق زمینه 1

ا
ُه ق ُثُهُم اللا ْبعا ْوٌم یا

اِئِم  ِبي (؛ .63ص  ،اراتیالز  کامل ،ابن قولویه. 206، ص 8، ج الكافی)کلینی، اْلقا
ا
ِه ُکْنُت ِعْندا أ ْبِد اللا اٍت ُهْم وا  ...عا را ثا ما الا الا ثا قا ِء فا ُؤَلا ْن ها اكا ما ا ِفدا ا ُجِعْلنا ُقْلنا فا

ما 
ُ
ْهُل ق

ا
ِه أ اُء .(؛ و در احادیث اهل سنت: 216، ص 57، ج بحاراألنوار)مجلسی،  اللا ْودا ی سا ْخرا

ُ
انا أ اسا ْخُرُج ِمْن ُخرا اِنيِّ  ...تا ْفیا ابا السُّ ْصحا

ا
ْهِزُمونا أ ی  یا تا حا

ه انا ْهِديِّ ُسْلطا ُئ ِلْلما طِّ ْقِدِس ُیوا ْیتا اْلما ْنِزلا با خُرُج ِمن ُخراسانا رایاٌت .(؛ 314، ص فرائد فوائد الفكر. حنبلی، 261، ص 1، ج  السنن الواردۀ فی الفتن)دانی،  یا تا
ي ها شا ُردُّ ّتی سوٌد َل یا با ِبِإیلیاء  ٌء حا . متقی هندی، 383، ص 14، ج  مسند اإلمام أحمد بن حنبل. ابن حنبل، 245 ، ص4، ج سنن الترمذی)ترمذی،  ُتنصا

ساز که تا  .(؛ از نگاه رجالیون اهل سنت، سند حدیث رایات مشرق زمینه55، ص 10، ج البدایۀ و النهایۀ. ابن کثیر، 261، ص 14، ج  کنزالعّمال
ا ِرْشدِ است:  کنند،"حدیث حسن" توصیف شده المقدس فلسطین پیشروی نظامی می بیت نا ثا دا ُة )ثقة ثبت(، حا ْیبا تا

ُ
ا ق نا ثا دا ْعٍد )ضعیف الحدیث(،  حا یُن ْبُن سا

ْیٍب )تا ةا ْبِن ُذؤا ِبیصا
ا
ْن ق ْهِريِّ )الفقیه الحافظ متفق علی جاللته وإتقانه(، عا اٍب الزُّ ِن اْبِن ِشها ْن ُیوُنسا )ثقة(، عا ةا )صحاب(بعي ثقةعا ْیرا ِبي ُهرا

ا
ْن أ  نک: (ی، عا

 (نرم افزار جوامع الكلم، لالوقاف ۀالعام ۀاَلدار )

 .لینک، نجف اشرف،  . مرکز دراسات التخصصیۀ في اإلمام المهدي 2

http://m-mahdi.net/main/questions-15
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ساز ظهور را مصداق قوم مشرق زمین  سپس در ادامه در قالب سوال و جواب دیگری به طور واضح و آشکار، ایرانیان زمینه
 معرفی و خراسانی را نیز به عنوان رهبر معرفی می نماید:

وهل الرايات السوداء تخرج من إيران لنصرة اإلمام عجّل اهلل  هل إليران عالقة بظهور اإلمام المهدي عجّل اهلل فرجه؟

 فرجه؟ وإلى أين تصل في الزحف لنصرة اإلمام عجّل اهلل فرجه؟

 اإلجابة:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

عليه السالم أنه قال: تنزل الرايات السود التي تُقبل من خراسان الكوفة، فإذا ظهر المهدي بمكة  ن اإلمام الباقرورد ع

 [٤5٧، ح٧، ب٤5١بعث بالبيعة إلى المهدي. ]الغيبة للشيخ الطوسي: ص

نه، فإذا أرادوا ذلك وعنه عليه السالم: كأني بقومٍ خرجوا من المشرق يطلبون الحق فال يعطونه، ثم يطلبونه فال يعطو

وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتى يقوموا، وال يدفعونها إلّا إلى صاحبكم، قتالهم 

 [5٠، ح١٤، ب2٨١شهداء، أما أني لو أدركت ذلك ألبقيت نفسي لصاحب األمر. ]الغيبة للنعماني: ص

 ومن هذا يظهر:

الد إيران تعتبر من البالد الموطئة لظهور اإلمام عجّل اهلل فرجه وموطئاً لجملة ( أن بالد المشرق التي تصدق على ب١

 من أنصاره عجّل اهلل فرجه.

 ( أن الخراساني هو من القادة الذين سيبايعون اإلمام عجّل اهلل فرجه ويكون في صفه وجيشه.2
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 ١( أن الخراساني يصل في زحفه إلى الكوفة.3

 

 ها و یهود صهیونیسم( ار )غربیدشمن قوم مشرق: جبهه استکب

رسد که دشمنان جبهه حق، جبهه مقابل قوم مشرق که حق خویش را در دو مرحله از آنان طلب  و اما نوبت به این می
روشن است، قطعا ( چه کسانی هستند؟ پاسخ بسیار واضح و  يُعْطَوْنَهُ ثُمَّ يَطْلُبُونَهُ فَلَا يُعْطَوْنَه يَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَاکنند ) می

شان در دائره جبهه استکبار و مخالفین جبهه حق  دشمنان دین اسالم و مذهب تشیع و در راس آنان، یهود و حامیان غربی
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ شان در برابر جبهه مومنین ) گیرند. زیرا عالوه بر ادله عام قرآنی همچون عدوات یهود سرکش و حامیان قرار می

تبلور اصلی این نزاع در سرنوشت  و 3و امتداد نزاع حق و باطل در طول تاریخ 2(وَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُواالنَّاسِ عَدا
 -به عنوان دشمن امام عصر-و اینکه سفیانی  5، ادله خاص دیگر همچون جنگ ایرانیان با یهود در فلسطین4حاکمیت جهانی

                                                             
 .لینک، نجف اشرف،  . مرکز دراسات التخصصیۀ في اإلمام المهدي 1

 .82. سوره مائده، آیه  2

غلبه حق بر باطل از منظر عالمه  اتیآ یبررس. سلیمانی، 432، ص 24، ج مجموعه آثار. مطهری، 264-263، ص 14، ج تفسیر المیزان. طباطبایی،  3
 .201، ص 30، ش فصلنامه مطالعات تفسیرییی، طباطبا

فصلنامه . کارگر، مهدویت و فرجام ستیزش حق و باطل، 137-136، ص 39، ش فصلنامه انتظار موعودنژاد، مهدویت و فرجام تنازع حق و باطل،  . الهی 4

 .73-72، ص 49، ش فصلنامه مشرق موعودهای مهدویت،  . آیتی، چالش غفلت از آرمان103و  94، ص 19، ش انتظار موعود

ْینا إِ .  5 ضا
ا
ِني ِإْسراِئیلا   لیوا ق وَلُهما... با

ُ
ْعُد أ ِإذا جاءا وا یارِ ...  فا جاُسوا ِخاللا الدِّ ِدیٍد فا ٍس شا

ْ
أ وِلي با

ُ
نا أ ْیُکْم ِعبادًا لا لا ْثنا عا عا ُه  (5-4)سوره اسراء، آیه  با ُثُهُم اللا ْبعا ْوٌم یا

ا
ق

دٍ  ما ْترًا آلِِل ُمحا ُعونا وا دا الا یا اِئِم فا ْبلا ُخُروِج اْلقا
ا
ُلوه ق تا

ا
ِه (؛ .63ص  ،اراتیالز  کامل ،ابن قولویه. 206، ص 8، ج الكافی)کلینی،   ِإَلا ق ْبِد اللا ِبي عا

ا
 ...ُکْنُت ِعْندا أ

ما 
ُ
ْهُل ق

ا
ِه أ اٍت ُهْم وا اللا را ثا ما الا الا ثا قا ِء فا ُؤَلا ْن ها اكا ما ا ِفدا ا ُجِعْلنا ُقْلنا گاهی بیشتر: پورسیدآقایی، 216، ص 57، ج بحاراألنوار. )مجلسی، فا مواجهه .(؛ برای آ

 .67-65، ص 42، ش فصلنامه مشرق موعود، در عصر ظهور هودیامام زمان با قوم 

http://m-mahdi.net/main/questions-527


15 

بِالسُّفْيَانِيِّ عُدْنَا  هوديلاإِنْ عُدْتُمْ و به عنوان کمربند امنیتی رژیم اسرائیل ) 1(فِي عُنُقِهِ صَلِيبٌها ) بیها و غر  نماینده رومی

ساز قرار دارد، و از آنجا که پرچم  در جبهه مقابل ایرانیان زمینه، 3( آلِ بَنِي فُلَانپیمان حکومت عربستان ) و نیز هم 2(بِالْقَائِمِ
وَ لَا زمین به هدایت توصیف شده است که سرانجام پرچم حکومت خویش را به امام عصر اعطا خواهند نمود )انقالب مشرق 

(، بنابراین دشمنان دین اسالم و مذهب تشیع و وَلیت امام عصر یعنی مثلث شوم "غربی، عبری، يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْ
گیرند که از اعطای حق  دائره جبهه استکبار و در مقابل انقالب مشرق قرار می شان در عربی" بویژه یهود و حامیان غربی

 کنند. ایرانیان ممانعت می

 یطلبون الحق فال یعطونه: مراد از تالش برای اخذ حق توسط ایرانیان؟

از سنخ حقوق . ازجمله: حق 4و اما مراد از تالش برای اخذ حق توسط ایرانیان چیست؟ حق، معانی و مصادیق متعددی دارد
اعتقادی و مذهبی اعم از قیام و تشکیل حکومت و یا هر حقی از حقوق تضیع شده ایرانیان توسط دشمنان غربی و یهود 

 تواند باشد. می
 شود بلکه از "خروج و رایۀ" به قیام و انقالب تعبیر شده است و در واقع عبارت البته اصوَل از حق به قیام و انقالب تعبیر نمی

ّني"ک قبلی
ا
شِرِق  أ جوا ِبالما را د خا

ا
وٍم ق طُلبونا و نه عبارت بعدی " 5" یعنی خروج، قیام و انقالب بر علیه حکومت ظلم و جورِبقا  یا

قا   ". الحا
قدر ضمن این سوال و اشکال مطرح خواهد شد که اگر واژه حق در عبارت ) ْطُلُبونا اْلحا ( به معنای ثورۀ، قیام و انقالب یا

ق)-ت قبل از آن یعنی "خروج بالمشرق" است پس معنای عبار  ْطُلُبونا اْلحا ْشِرِق یا ُجوا ِباْلما را ْد خا
ا
 -( هم که قیام و انقالب است ق

 آن چه خواهد شد؟ 
واِتِقِهمشوند ) کنند و سپس وارد فاز نظامی می به قرینه اینکه حق خویش را از دشمن طلب می از اینرو لی عا ُهم عا ( به ُسیوفا

 ز حقوق پایمال شده خویش توسط دشمن، مراد است.معنای طلب حقی ا

                                                             
وِم .  1 ِد الرُّ اِنيُّ ِمْن ِبالا ْفیا ِلیٌب  ...السُّ ِلیب"عبارت .(؛ در 463، ص الغیبۀ،  )طوسی ِفي ُعُنِقِه صا چون  یانیخود سف ای:مطرح استل دو احتما "ِفي ُعُنِقِه صا

 ها است. و موردحمایت غربیبه ظاهر مسلمان است  ای ها است و نماینده غربی بر گردن دارد بیصل ،است یو روم یحیمس

ْعِني ِإْن ُعْدُتْم }ال8 هیِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )سوره اسراء، آ.  2 اِئِم ِمْن هودی(، یا ا ِباْلقا اِنيِّ ُعْدنا ْفیا د )قم{ ِبالسُّ ما  (.14، ص 2ج  ،یالقم ریتفس ،یآِل ُمحا

ٍم کنند:  . سفیانی مورد حمایت خاندان آل فالن در عربستان است؛ آل بنی فالن قبل از ظهور بر عربستان حکومت می 3 ْتِل ُغالا
ا
ُة َلا ُبدا ِمْن ق ارا ا ُزرا ِة یا ِدینا  ِباْلما

ْقُتُلُه  ... نیا ِني ُفالا ْیُش آِل با ِنيُّ و سفیانی به عنوان همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان است:   .(337، ص 1ج  ،یالكاف ،ینی. )کلجا سا ِدُر اْلحا ْبتا یا فا
ْیِه  لا ِثُب عا یا ی اْلُخُروِج فا ةا ِإلا کا ْهُل ما
ا
ُه وا  أ ْقُتُلونا یا اِميِّ فا ی الشا ِسِه ِإلا

ْ
أ ُثونا ِبرا ْبعا اِميُّ ِعْندا ذا  یا ُث الشا ْبعا ةِلكا ... وا یا ِدینا ی اْلما ْیشًا ِإلا (. .225، ص 8ج  ،یالكاف ،ینیکل) جا

، ظهور یحتم یها در نشانه یتامل ،یتیآباشد )ر.ک:  این هماهنگی بین آل فالن و سفیانی در به شهادت رساندن سید حسنی، نفس زکیه قبل از ظهور می
دمشق سوریه در منطقه شام دارد که متعاقب شهادت نفس زکیه، شامی .( و حاکی از ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم 234ص 

 کند ولی در منطقه بیداء، خسف خواهد شد. )سفیانی( لشکر نظامی خود از منطقه شام را به مدینه اعزام می

دل و داد، حظ و نصیب )ابن منظور، . حق در لغت معانی مختلفی دارد از جمله: نقیض باطل، امر ثابت، حکم مطابق واقع، امر واجب، ملک و مال، ع 4
 .(.51-49، ص 10، ج لسان العرب

 .73ص  ،ۀبیمعارف الغ ۀموجز دائر  ،یقبانچ. 390، ص 49، ش فصلنامه مشرق موعودهای روایی تشکیل حکومت در عصر غیبت،  . پورسیدآقایی، چالش 5



16 

سُيُوفَهُمْ ) کنند یها قبول نم یرانیاما ا شوند یحق م یمجبور به اعطادشمن  "العواتق یعل وفیس"بعد از مرحله ضمن اینکه 

بلکه  ستین یو اعتقاد یاست که حق از سنخ حق مذهب نیبر ا نهیقر  نیهمو  ( عَلَى عَوَاتِقِهِمْ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوهُ فَلَا يَقْبَلُونَه
حق اعتقادی دین و است اگر حق به معنای مذهب و از سنخ ممکن چگونه زیرا  است. انیرانیا هشد مالیاز حقوق پا یحق

 دهند اما از پذیرش آن سرباز بزنند؟  ها می باشد، وقتی دشمن به ایرانی
، قرینه بر این است که حق از -با اینکه در دو مرحله بر اخذ آن اصرار داشتند- ها بنابراین عدم پذیرش حق از طرف ایرانی

 کند. بلکه حقی از حقوق پایمال شده ایرانیان است که دشمن از اعطای آن ممانعت می سنخ حق مذهبی و اعتقادی نیست

 ایرانیانالش برای احقاق حق تیطلبون الحق ثم یطلبون الحق: دو مرحله  ،"مطالبه حق"مرحله 

شود که دو مرحله قبلی طلب حق از راه مذاکره و  و به قرینه جمله بعدی یعنی عبارت "سیوفهم علی عواتقهم"، دانسته می
به ( زیرا  موَضَعُوا سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِ فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَ ونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُيَطْلُبُحوار برای احقاق حق از دشمنان بوده است )

ِلكا قرینه " ْوا ذا
ا
أ ا را ِإذا یابند که روش دو مرحله قبلی، جوابگو نیست و بعد از مایوس شدن از  بیانگر این است که ایرانیان درمی"، فا

اخذ حق خویش، در مرحله بعدی از روشی متفاوت از دو مرحله قبلی، یعنی قدرت نظامی در مواجهه با دشمن برای اخذ حق 
 ه خواهند کرد.خویش استفاد

و نشانگر این است که طلب حق و مذاکره برای بار دوم بعد از  1شود و کلمه "ثم" در زبان عربی برای تراخی استعمال می
 دهد اما در هر دو مرحله، دشمنان حق ایرانیان را به رسیمت نخواهند شناخت. فاصله نسبتا طوَلنی از مرحله اول رخ می

 : آماده جنگ نظامی با دشمن"سیوفهم علی عواتقهم" مرحله

بار حق خویش را نه از  (، این فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكکنند ) و طلب حق خویش را درک می ءوقتی ممانعت دشمنان در استیفا ایرانیان،
ی ُسیُ عبارت "َلزم به ذکر است ؛ (سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمنظامی طلب خواهند کرد )  راه مذاکره بلکه از راه قدرت لا ُهْم عا وفا

اِتِقِهم وا نمایی نظامی باشد کما اینکه احتمال درگیری نظامی محدود با دشمن نیز  است اشاره به تهدید دشمن و قدرت " ممکنعا
( و حاکی از این است که هرچند فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوهُها خواهد شد ) است. بعد از این مرحله، دشمن مجبور به پذیرش حق ایرانی

اش و حمله به منافع یکدیگر، رخ دهد اما ضربه نهایی را  های پراکنده بین ایران و دشمنان است تهدید متقابل و درگیریممکن 
 .ها بر دشمن وارد خواهند کرد که آنان مجبور به پذیرش حق خواهند شد ایرانی

                                                             
ماّ .  1  .(117، ص 1، ج اللبیبمغنی )ابن هشام،   للتشریك في الحکم و الترتیب، و التراخي: ثا
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 تمسخر پایگاه های نظامی آمریکا توسط مایکل مور مستندساز آمریکایی

اِتِقِهم"مرحله  م این است که اگر عصر، عصر ظهور باشد، اَلن در کدام مرحله هستیم؟سوال مهاما  وا ی عا لا ُهْم عا  ای "ُسُیوفا
ُلوهُ "مرحله 

ا
أ ا سا ْونا ما ُیْعطا  ؟"فا

 مخالفت ایرانیان: پذیرش مشروط حقوق ایرانیان از طرف دشمن و  فیعطون ما سألوه فال یقبلونه

بار ایرانیان  اینعلیرغم اصرار در دو مرحله قبلی، شگفت اینکه ذیرش حق ایرانیان خواهند شد اما پآنگاه دشمنان مجبور به 
شاید دشمنان، قصد اعطای کامل حق را ندارند و دهد؟  رخ می یچه حوادث(. فَلَا يَقْبَلُونَه فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوهُنخواهند پذیرفت )

زنند و یا اینکه شرایط و معادَلت جهانی در اثر واقعه "هرج الروم"، تغییر کرده  ، سرباز میاز اینرو ایرانیان، از پذیرش بخشی از آن
قدر است و یا اینکه در اثر حمله به منافع یکدیگر، سرانجام این جبهه مقاومت شیعی است که دست برتر را خواهد داشت. 

زیرا معنا ندارد وقتی در به پذیرش حق خواهد شد.  مجبور، گیرد متیقن، وقتی دشمن در موضع ضعف سیاسی و نظامی قرار می
 اند تا حق خویش را از دشمن استیفاء کنند اما این بار از پذیرش حق خویش سرباز زنند؟ دو مرحله، تالش داشته

 به حکومت جهانی امام مهدیانقالب ایران : جنگ با دشمن و اتصال  "یقوموا و ال یدفعونها إال إلى صاحبکم"مرحله 

( قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءو  حَتَّى يَقُومُوا) شدساز با دشمنان خواهند  آماده قیام و جنگ فراگیر و نهایی و سرنوشت ایرانیان،و در مقابل 
ها  ها درخواست غربی ایرانیدر واقع  (.لَاسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْر) که البته فاصله اندکی با زمان ظهور خواهد داشت

 پذیرند و آماده فتح عظیم و جنگ نهایی خواهند شد. برای بازگشت به میز مذاکره را نمی
 و جنگ سیوف، عملیاتی خواهد شد؟ شوند  ، وارد فاز نظامی میها در کدام میدان اینکه: ایرانیسوال اساسی و بسیار مهم و 
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(، از اینرو لَا يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمبر عهده دارند )از آنجا که ایرانیان، هدف زمینه سازی ظهور را واضح و مبرهن است، 
علیه دشمنان در محور مثلث  عملیات نظامی بریعنی  1جنگ با همپیمانان سیاسی و نظامی سفیانی )دشمن اصلی امام عصر(

 در دستور کار خواهد بود." 4، عبری3، غربی2عربی"
مشمول حمله ایران قبل از ظهور به منظور سقوط و فروپاشی حکومت  -5ستانحکومت آل فالن در عرب–لکن محور عربی 

هرچند در اثر -روز قبل از ظهور، حجاز تحت اختیار حکومت بنی فالن است  15نخواهد شد. زیرا طبق احادیث معتبر تا 
 سط امام مهدی آزاد خواهد شد.و در واقع، مکه و مدینه بعد از ظهور و تو -6خواهند مانداند اما باقی  اختالفات، ضعیف شده

  

                                                             
اِئم.  1 اِتُل اْلقا اِنيُّ ُیقا ْفیا اِنيا .(؛ 346، ص األخبارمعانی )صدوق،   السُّ ْفیا ْقُتُل السُّ ا یا ما ُه ِإنا نا

ا
 .(331، ص 8، ج الكافی)کلینی،  أ

ٍم کنند:  ت می. سفیانی مورد حمایت خاندان آل فالن در عربستان است؛ آل بنی فالن قبل از ظهور بر عربستان حکوم 2 ْتِل ُغالا
ا
ُة َلا ُبدا ِمْن ق ارا ا ُزرا ِة یا ِدینا  ِباْلما

ْقُتُلُه  ... نیا ِني ُفالا ْیُش آِل با ِنيُّ و سفیانی به عنوان همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان است:   .(337، ص 1ج  ،یالكاف ،ینی. )کلجا سا ِدُر اْلحا ْبتا یا فا
ْیِه  لا ِثُب عا یا ی اْلُخُروِج فا ةا ِإلا کا ْهُل ما
ا
ُه وا  أ ْقُتُلونا یا اِميِّ فا ی الشا ِسِه ِإلا

ْ
أ ُثونا ِبرا ْبعا ِلكا  یا اِميُّ ِعْندا ذا ُث الشا ْبعا ة... وا یا ِدینا ی اْلما ْیشًا ِإلا (. .225، ص 8ج  ،یالكاف ،ینیکل) جا

، ظهور یحتم یها در نشانه یتامل ،یتیآباشد )ر.ک:  ن و سفیانی در به شهادت رساندن سید حسنی، نفس زکیه قبل از ظهور میاین هماهنگی بین آل فال
.( و حاکی از ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم دمشق سوریه در منطقه شام دارد که متعاقب شهادت نفس زکیه، شامی 234ص 

 کند ولی در منطقه بیداء، خسف خواهد شد. از منطقه شام را به مدینه اعزام می)سفیانی( لشکر نظامی خود 

ِصرًا  یغرب تیمورد حما ،یانیسف.  3 وِم ُمْنتا ِد الرُّ اِنيُّ ِمْن ِبالا ْفیا ِلیٌب ها است: ُیْقِبُل السُّ ْوِم )طوسی ِفي ُعُنِقِه صا اِحُب اْلقا  .(463ص  ،ۀبیالغ ، وا ُهوا صا

ْعِني ِإْن ُعْدُتْم }ال8 هیِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )سوره اسراء، آ: است هودی تیمورد حما ،یانیسف.  4 د. )قمهودی(، یا ما اِئِم ِمْن آِل ُمحا ا ِباْلقا اِنيِّ ُعْدنا ْفیا  ریتفس ،ی{ ِبالسُّ

 (.14، ص 2ج  ،یالقم

ُة َلا کنند:  . آل بنی فالن قبل از ظهور بر عربستان حکومت می 5 ارا ا ُزرا ٍم یا ْتِل ُغالا
ا
ِة ُبدا ِمْن ق ِدینا ْقُتُلُه  ... ِباْلما نیا ِني ُفالا ْیُش آِل با ، ص 1ج  ،یالكاف ،ینی. )کلجا

337).  

ْخِبُرُکْم .  6
ُ
 َلا أ

ا
ٍن أ ِني ُفالا اٍم  ِبآِخِر ُمْلِك با را ْوٍم حا اٍم ِفي یا را ْفٍس حا ْتُل نا

ا
الا ق

ا
اْلُمْؤِمِنینا ق ِمیرا

ا
ا أ ی یا لا ا با ْلنا

ُ
اٍم ِفي ق را ٍد حا لا   با

ا
أ را ةا وا با با قا اْلحا لا ِذي فا ْیٍش وا الا را

ُ
ْوٍم ِمْن ق

ا
ْن ق عا

ًة  ْیلا ةا لا ْشرا ْمسا عا ْیُر خا ُه غا ْعدا ُهْم ُمْلٌك با ا لا ةا ما ما سا  .(258، ص الغیبۀ)نعمانی، النا
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عبری، متعین است. از طرفی، طبق آیات سوره اسراء و احادیث متعدد،  -از اینرو، جنگ ایران با دشمن و در محور غربی
مضافا بر اینکه از  ،1یهودیان مفسد در فلسطین تجمع دارند و ایرانیان شیعی، طرف جنگ با یهود قبل از ظهور خواهند بود

بتدایی و طبق بشارت غیبی قرآن در آیات ا 2.ساز مشرق، آزادی فلسطین معرفی شده است آرمان های قوم زمینهاهداف و 
توان به جنگ در ادنی اَلرض )فلسطین( اشاره نمود که منجر به پیروزی فرس  ، از جنگ ایران با دشمن، می3سوره روم

 4گردد. ها( و شادی مومنین می )ایرانی
اِتُلوندر فلسطین خواهد بود و به قرینه "ن با دشمبنابراین جنگ  ُیقا ُرون  فا ُیْنصا ، محور شیعی به رهبری ایران در جنگ 5"فا

 6آینده با اسرائیل قبل از ظهور پیروز خواهد شد.

 اسرائیلبا  )ایران و حزب اهلل( زمان جنگ شیعه

و دشمن رخ خواهد داد اما بنظر می  عیشی هرچند اشتباک و حمله به منافع یگدیگر در مناطق مختلف بین جبهه مقاومت
. زیرا هرچند 7حضور "مارقۀ الروم" خواهد بود ، بعد از واقعه "هرج الروم" و قبل ازرسد زمان جنگ سرنوشت ساز با اسرائیل

اند لکن طبق احادیث کماکان شاهد لشکرکشی بخشی از حامیان غربی  شدهدچار اضمحالل هرج الروم  واقعهها در اثر  یغرب

                                                             
ْینا ِإلی.  1 ضا

ا
ِني ِإْسراِئیلا   وا ق وَلُهما... با

ُ
ْعُد أ ِإذا جاءا وا عا ...  فا یارِ با جاُسوا ِخاللا الدِّ ِدیٍد فا ٍس شا

ْ
أ وِلي با

ُ
نا أ ْیُکْم ِعبادًا لا لا ُه  .(5-4)سوره ایراء، آیه  ْثنا عا ُثُهُم اللا ْبعا ْوٌم یا

ا
ق

اِئِم  ْبلا ُخُروِج اْلقا
ا
ُلوه ق تا

ا
ٍد ِإَلا ق ما ْترًا آلِِل ُمحا ُعونا وا دا الا یا ( که به قرینه عبارت "قتالهم .63ص  ،اراتیالز  کامل ،ابن قولویه. 206، ص 8، ج الكافی)کلینی،   فا

.( و نیز به ضمیمه حدیث معرفی "اهل قم" به عنوان هویت ایرانی مجازات 273، ص الغیبۀزمین قبل از ظهور )نعمانی،  شهداء" در حدیث انقالب مشرق
ِه کنندگان یهود:  ْبِد اللا ِبي عا

ا
اكا  ...ُکْنُت ِعْندا أ ا ِفدا ا ُجِعْلنا ُقْلنا ما  فا

ُ
ْهُل ق

ا
ِه أ اٍت ُهْم وا اللا را ثا ما الا الا ثا قا ِء فا ُؤَلا ْن ها .(، 216، ص 57، ج بحاراألنوار. )مجلسی، ما

گاهی بیشتر: پورسیدآقایی،   هودیمواجهه امام زمان با قوم مشخص است که عقوبت اول یهود قبل از ظهور توسط ایرانیان شیعی رخ خواهد داد )برای آ
 .(26، ص 25ش  ،یمهدو  یها پژوهشفصلنامه در عصر ظهور،  انیرانینقش ا. پورسیدآقایی، 67-65، ص 42، ش امه مشرق موعودفصلن، در عصر ظهور

ْبلا ُخُروِج ساز ظهور است که در منابع فریقین شیعه و اهل سنت ذکر شده است: ق . آرمان آزادی فلسطین از اهداف رایات مشرق زمینه 2
ا
ُه ق ُثُهُم اللا ْبعا ْوٌم یا

اِئِم  ِه (؛ .63ص  ،اراتیالز  کامل ،ابن قولویه. 206، ص 8، ج الكافی)کلینی، اْلقا ْبِد اللا ِبي عا
ا
اٍت ُهْم وا  ...ُکْنُت ِعْندا أ را ثا ما الا الا ثا قا ِء فا ُؤَلا ْن ها اكا ما ا ِفدا ا ُجِعْلنا ُقْلنا فا

ما 
ُ
ْهُل ق

ا
ِه أ اُء .(؛ و در احادیث اهل سنت: 216، ص 57، ج بحاراألنواری، )مجلس اللا ْودا ی سا ْخرا

ُ
انا أ اسا ْخُرُج ِمْن ُخرا ی  ...تا تا اِنيِّ حا ْفیا ابا السُّ ْصحا

ا
ْهِزُمونا أ یا

ه انا ْهِديِّ ُسْلطا ُئ ِلْلما طِّ ْقِدِس ُیوا ْیتا اْلما ْنِزلا با خُرُج ِمن ُخراسانا رایاٌت .(؛ 314، ص فرائد فوائد الفكر، . حنبلی261، ص 1، ج  السنن الواردۀ فی الفتن)دانی،  یا تا
ي ها شا ُردُّ ّتی سوٌد َل یا با ِبِإیلیاء  ٌء حا . متقی هندی، 383، ص 14، ج  مسند اإلمام أحمد بن حنبل. ابن حنبل، 245، ص 4، ج سنن الترمذی)ترمذی،  ُتنصا

، ص 1، ج معجم البلدانحموی، ) بیت المقدس فی فلسطیناسم مدینة .(؛ ایلیاء: 55، ص 10، ج البدایۀ و النهایۀ. ابن کثیر، 261، ص 14، ج  کنزالعّمال
کنند،"حدیث حسن" توصیف شده  المقدس فلسطین پیشروی نظامی می ساز که تا بیت .(؛ از نگاه رجالیون اهل سنت، سند حدیث رایات مشرق زمینه293

ثا است:  دا ُة )ثقة ثبت(، حا ْیبا تا
ُ
ا ق نا ثا دا ا ِرْشدِ حا ْهِريِّ )الفقیه الحافظ متفق علی جاللته  نا اٍب الزُّ ِن اْبِن ِشها ْن ُیوُنسا )ثقة(، عا ْعٍد )ضعیف الحدیث(، عا یُن ْبُن سا

ْیٍب )تابعي ثقة ةا ْبِن ُذؤا ِبیصا
ا
ْن ق ةا )صحاب(وإتقانه(، عا ْیرا ِبي ُهرا

ا
ْن أ  (منرم افزار جوامع الكل، لالوقاف ۀالعام ۀاَلدار نک: ) (ی، عا

وُم في.  3 ِت الرُّ ْغِلُبونا في  الم ُغِلبا یا ِبِهْم سا لا ْعِد غا ْرِض وا ُهْم ِمْن با
ا
ی اأْل ْدنا

ا
ُح اْلُمْؤِمُنونا  ...ِبْضِع ِسنینا   أ ْفرا ِئٍذ یا ْوما ه وا یا ْصِر اللا  .(5-1)سوره روم، آیه   ِبنا

 .31-19، ص نیدر سوره روم بشارت فتح فلسط یتامل ،ییدآقایپورس.  4

 .464، ص 4ج  ،نیحیالصح یالمستدرک عل ،یشابور یحاکم ن  .540، ص 5، ج سنن ابن ماجه.ابن ماجه، 442ص  ، دالئل اإلمامۀ ،یطبر .  5

ش  ،یمهدو  یپژوهش ها فصلنامهدر عصر ظهور،  انیرانینقش ا. پورسیدآقایی، 31-19، ص نیدر سوره روم بشارت فتح فلسط یتامل ،ییدآقایپورس. نک:  6
 .30-28ص  ،25

گاهی بیشتر، ر.ک: سایت جالل الدین علی الصغیر، اسئلۀ مهدویۀ، سوال  7  .لینک، 1391. برای آ

https://www.sh-alsagheer.com/post/3838
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و بیانگر این است که  1خواهیم بودیهود )مارقۀ الروم( به تحوَلت خاورمیانه در جهت کمک به یهودیان ساکن فلسطین اشغالی 
بار در معرض سقوط و نابودی قرار گرفته است که اینچنین دست به دامان حامیان غربی خویش  موجودیت اسرائیل برای اولین

 شود. می

 

 ، غربی و عربی(مثلث عبری)با اسرائیل  ه()ایران و حزب الل شیعه گجن

 قتالهم شهداء: مشروعیت قیام در عصر غیبت و پرچم هدایت ایران

اءو با توجه به عبارت " دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
" در حدیث قیام مشرق زمین، وصول به مقام شهید و شهادت در عصر غیبت، باید با ق

دارد رهبر ایرانیان، مرجع و نائب عام نیز است که اذن جهاد و جنگ توسط وی اجازه نائب عام امام عصر باشد. از اینرو احتمال 
 اذن جهاد و قتال را صادر نمایند. ،شود کما اینکه احتمال دارد قاطبه مرجعیت شیعه به عنوان نائبان امام عصر صادر می

اِئممتصف به حضور " و انقالب ایرانو البته لشکر قوم مشرق  اِب اْلقا ْصحا
ا
ُهْم  "، 2"أ ْتالا

ا
اءُ  ق دا باشد که  می 4"ُهدی   رایاُت "و  3"ُشها

های مختلفی همچون:  ساز دارد. عالوه بر این، معصومین در چندین روایات با عبارت نشان از حقانیت پرچم حکومت زمینه

                                                             
ة.  1 ْملا ْنِزُلوا الرا ی یا تا وِم حا ُة الرُّ

ا
اِرق ُیْقِبُل ما به صحنه تحوَلت  ها یغرببخشی از ورود .(؛ آخرین عالمت قبل از خروج سفیانی، 280، ص الغیبۀ)نعمانی،  وا سا

بینها ، : هي کورة من فلسطین و کانت دار ملك داود و سلیمانۀالرملبا حضور نظامی در منطقه رمله )نزدیک بیت المقدس( در فلسطین است.  فتنه شام
ملة: مدینة تقع وسط فلسطین إلی الجنوب الشرقي من تل أبیب 69، ص 3، ج معجم البلدان ،یو بین البیت المقدس ثمانیة عشر یوما )حمو  .(؛ الرا

مراد  نیرمله در فلسط نروی.(؛ از ا118-117، ص 2ج  ،یاسالم یکشورها یخیار ت یایجغرافچانلو، ه . قر 122، ص 7ج  ،یدانشنامه امام مهد ، شهری )ری
ْنِزُل : شده است حیتصر ی انیقبل از خروج سف نیدر فلسط یروم انیبه صراحت به حضور نظام،  الغیبۀ طوسی در یگر ید ثی. همانطور که در حدباشد یم تا

ْسِطین وُم ِفلا   .(.463ص  ،ۀبیالغ ، )طوسی  الرُّ

انا .  2 اسا ِل ُخرا اٌت ِمْن ِقبا ایا اِئم ...را اِب اْلقا ْصحا
ا
ٌر ِمْن أ فا ُهْم نا عا  .(280، صالغیبۀ)نعمانی،  وا ما

ْشِرِق .  3 ُجوا ِباْلما را ْد خا
ا
اُء  ...ق دا ُهْم ُشها ْتالا

ا
 .(273، ص الغیبۀ)نعمانی، ق

عونها إلی   رایاُت .  4 دفا یتي  ُهدًی یا ُجٍل ِمن أهِل با الدرر فی أخبار  عقد. مقدسی شافعی، 511و  464، ص 4، ج المستدرک علی الصحیحین)حاکم نیشابوری،  را

  إثباتحر عاملی،  .91، ص العدد القویۀ. ابن مطهر حلی، 799 ، صالدر النظیم فی مناقب االئمهحاتم شامی،  عه: ابن . و در منابع شی167، ص المنتظر

 .( 225، ص 5، ج  الهداۀ
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قِّ ِبِهْم یا " اما اْلحا ُه ِإما ن أ" ،1"ْنُصُر اللا ما أِتِهمفا لیا كا ذِلكا ِمنُکم فا ع، "2"درا سارا یهفا که در یاری  دنکن یان سفارش میعیبه شو ...  3" وا إلا
 ایرانیان قبل از ظهور، کوتاهی نکنند.زمینه ساز لشکر 

 ناگفته پیداست به قرینه "و 
ا

اِحِبُکمَل ی صا  ِإلا
ا

ا ِإَل ها ُعونا ْدفا اءو یا دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
قیام در عصر غیبت با هدف  مشروعیتتایید و " ق

گردد و البته هرچند پاسخ های متعددی به مخالفین مشروعیت "قیام در عصر غیبت"، داده  سازی ظهور نیز اثبات می زمینه
و مجبور به پذیرش مشروعیت "قیام حق  سر تعظیم فرود آوردهاما در مواجهه با این احادیث معتبر، مخالفین  4شده است

سازی قوم مشرق زمین و  گردند؛ زیرا با وجود ادله معتبر همچون حدیث انقالب مردی از قم، زمینه ظهور" میساز قبل از  زمینه
جنگ شیعیان ایران با یهود قبل از ظهور با هدف تسهیل در فرایند ظهور به ضمیمه آیات استبدال و ...، تکلیف شیعیان در 

 واضح و روشن است. ساز ظهور در ایران کامال حمایت و یاری انقالب زمینه
ابن  5فبلکه سخن در اتمام حجت با اهل سنت است؛ و همانطور که بیان گردید، منابع متقدم اهل سنت همچون: المصنّ 

 8ق(، مسند 292ابوبکر البزار )وفات  7البحر الزخار، 6ق( 273سنن ابن ماجه )وفات ق(،  235ابی شیبه )استاد بخاری وفات 
فقیه  ابن 11البلدان ق(، 336ابن منادی )وفات  10المالحم ق(، 335وفات )الشاشی  9ق(، مسند 307ابویعلی موصلی )وفات 

 اند. ق(، حدیث انقالب قوم مشرق زمین را از پیامبر نقل کرده 360ق( همگی قبل از کتاب الغیبۀ نعمانی )وفات  340)وفات 

 ساز ظهور زمینه توهم سقوط حکومت

سازی  بنابراین قبل از ظهور، انقالب و حکومت در مشرق زمین )ایران( تشکیل خواهد شد که هدف اصلی خویش را زمینه
اِحِبُکم" نعبارت "و داند.  حکومت جهانی امام عصر میبرای  ی صا  ِإلا

ا
ا ِإَل ها ُعونا ْدفا  یا

ا
است که توهم  تیواقع نیا ایگو یبه روشن زیَل

و  نینخواهد شد و انقالب قوم مشرق زم ریگاه تعب چیخام و آشفته است که ه یالیقبل از ظهور، خ انیرانیسقوط حکومت ا
 امام عصر متصل خواهد شد. یبه حکومت جهان انیرانیا

                                                             
 .307، ص 52، ج بحاراألنوار. مجلسی،  1

  .540، ص 5، ج سنن ابن ماجه. ابن ماجه،  442، ص  دالئل اإلمامۀ. طبری،  2

 .343، ص منتخب األنوار المضیئة. نیلی نجفی،  3

فصلنامه ، بتیحکومت در عصر غ لیتشک تیمشروع ییروا یچالش ها یبررسپورسیدآقایی،  .174، ص 3ج  ،دیمختصر المف ،یعامل یمرتض. ر.ک: جعفر  4

  .404-387، ص 49، ش مشرق موعود

 .697، ص 8، ج المصّنف. ابن ابی شیبه،  5

 .540، ص 5 ، جسنن ابن ماجه. ابن ماجه،  6

 .355، ص 4، ج البحر الزخار. البزار،  7

 .18، ص 9، ج المسند. موصلی،  8

 .362و  347، ص 1، ج المسند. الشاشی،  9

 .193، ص المالحم. ابن منادی،  10

 .609و  23، ص البلدانفقیه،   . ابن 11
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لَا يَدْفَعُونَهَا  نکته بسیار مهم دیگر اینکه: از آنجا که در احادیث شیعه و اهل سنت، فقط برای قوم مشرق )ایران(، عبارت "

ذکر شده است، به روشنی گویای این واقعیت است که نقش مدیریت و سرپرستی جهان سازی  و نقش زمینه "لَّا إِلَى صَاحِبِكُمإِ
تشیع و رهبری امت در مواجهه با دشمن و جبهه استکبار )مثلث شوم غربی، عبری و عربی( بر عهده ایرانیان نهاده شده است 

 -سازی" با گردهم آوردن شیعیان از مناطق مختلف جغرافیای ظهور ار واحد "زمینهکه توانسته تحت پرچم "جبهه حق" و شع
در مثلث "کوفه، مکه و  - 4، لبنان و فلسطین )ابدال الشام(3، مصر )نجباء مصر(2، یمن )اهل الیمن(1عراق )عصائب العراق(

 اهم سازد. قدس" فرانید امر ظهور را برای تشکیل حکومت حقه جهانی حضرت ولیعصر مهیا و فر 
  

                                                             
 . 477، ص الغیبۀ،  . طوسی 1

 .466، ص  دالئل اإلمامۀ. طبری،  2

 . 208، ص  اإلختصاص. مفید،  3

 . 433، ص عمدۀ عیون صحاح االخبار. ابن بطریق،  4
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 جمع بندی

از جمله حوادث و رخدادهای قبل از ظهور در نگاه فریقین شیعه و اهل سنت، قیامی است که باا هادف تساهیل در  .1

 خورد. زمین رقم می فرایند ظهور منجی موعود از جانب مردم مشرق

ُه ُثما  انقالبحدیث معتبر  .2 ْونا الا ُیْعطا قا فا ْطُلُبونا اْلحا ْشِرِق یا ُجوا ِباْلما را ْد خا
ا
ْوٍم ق ي ِبقا نِّ

ا
أ قوم مشرق در کتاب الغیبۀ نعمانی: کا

ا ُلوُه فا
ا
اأ اا سا اْونا ما ُیْعطا اِتِقِهْم فا اوا ای عا لا ُهْم عا ُعوا ُساُیوفا ضا ِلكا وا ْوا ذا

ا
أ ا را ِإذا ُه فا ْونا الا ُیْعطا ُه فا ْطُلُبونا  الا یا یا

ا
ُقوُماوا وا َل ای یا تا اُه حا ُلونا ْقبا

ا ْفِساي ِلصا ْیُت نا ْبقا ْساتا
ا

ِلاكا َل ْکاُت ذا ْدرا
ا
اْو أ اي لا ا ِإنِّ ما

ا
اُء أ دا ُهْم ُشها ْتالا

ا
اِحِبُکْم ق ی صا  ِإلا

ا
ا ِإَل ها ُعونا ْدفا ْماِر )منباع: یا

ا
ا اأْل اذا اِحِب ها

 (.273نعمانی، الغیبۀ، ص 

کنناد ولای باه آناان داده  ناد؛ حاق خاویش را از دشامن مطالباه مایکن خروج )قیام و انقالب( مای ،قومی در مشرق .3

بینناد  شاود، وقتای چناین مای کنند اما به آنان داده نمی شود، برای بار دوم، حق خویش را از دشمن مطالبه می نمی

نمایی نظاامی یاا حملاه باه دشامن(، پاس آنچاه  افکنناد )کنایاه از قادرت های خویش را بر گردن خویش مای سالح

کنناد تاا اینکاه قیاام کارده و پارچم حکومات  دهند ولی ایرانیان از پذیرفتن آن خودداری مای ند به ایشان میطلب می

شوند، بدانیاد اگار مان  دهند و کشته های این انقالب و قیام، شهید محسوب می خویش را به امام عصر تحویل می

 . داشتم آن زمان را درک کنم، حتمًا خود را برای امام مهدی نگاه می

ْشِرق: خروج در اصطالح به قیام، انقالب و تالش برای تشکیل حکومات تعبیار مای .4 ُجوا ِباْلما را ْد خا
ا
شاود و از  عبارت ق

اءآنجا که این پرچم به هدایت نیز توصیف شده است ) دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
(، خروج و قیام علیه حاکم جائر و ظالم، یکای از ق

 مصادیق بارز آن خواهد بود.

اء" تایید و مشروعیت قیاام در عصار غیبات باا و ناگفته پید .5 دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
اِحِبُکم وق ی صا  ِإلا

ا
ا ِإَل ها ُعونا ْدفا یا

ا
است به قرینه "َل

 گردد. سازی ظهور نیز اثبات می هدف زمینه

مراد از قوم مشرق: طبق احادیث فریقین، رایات مشرق قبل از ظهور که زمینه ساز حکومت مهدی موعاود هساتند  .6

ای دارای   ِإلا
ا

ا ِإَل ها ُعونا اْدفا  یا
ا

سه شاخص بسیار مهم یعنی:شیعه اثنای عشاری و معتقاد باه امامات اماام دوازدهام )وا َل

اِحِبُکم  (، ایرانی )قوم سلمان( و آرمان آزادی فلسطین هستند. صا

: به قرینه اینکه حاق خاویش را از دشامن طلاب می .7 قا ْطُلُبونا اْلحا شاوند  نظاامی میکنناد و ساپس وارد فااز  مراد از یا

واِتِقِهم( لی عا ُهم عا  از اینرو به معنای طلب حقی از حقوق پایمال شده ایرانیان توسط دشمن، مراد است. ؛)ُسیوفا
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دشمنان دین اسالم و مذهب تشایع و وَلیات مبرهن و واضح است، جبهه مخالف قوم مشرق چه کسانی هستند؟:  .8

شاان در دائاره جبهاه اساتکبار و در  ژه یهاود و حامیاان غربیامام عصر یعنی مثلث شوم "غربی، عبری، عربای" باوی

 کنند. گیرند که از اعطای حق ایرانیان ممانعت می مقابل انقالب مشرق قرار می

: دو مرحله برای احقاق حق ایرانیان؛ دو مرحلاه طلاب حاق از  .9 قا ْطُلُبونا اْلحا قا ُثما یا ْطُلُبونا اْلحا مرحله "مطالبه حق": یا

و حوار برای احقاق حق از دشمنان است زیرا ایرانیان بعد از مایوس شدن از اخذ حق خاویش، در مراحال راه مذاکره 

ْطُلُباونا  بعدی از روشی متفاوت از دو مرحله قبلی، یعنی قدرت نظامی برای اخذ حق خویش استفاده خواهناد کارد )یا

ُعوا ُس  ضا ِلكا وا ْوا ذا
ا
أ ا را ِإذا ُه فا ْونا الا ُیْعطا قا فا اِتِقِهماْلحا وا ی عا لا ُهْم عا  (. ُیوفا

ِلاك مرحله "سیوف": ایرانیان، وقتی ممانعت دشمنان در استیفا و طلاب حاق خاویش را درک مای .10 ْوا ذا
ا
أ ا را اِإذا (  کنناد )فا

اِتِقِهم(.   بار حق خویش را نه از راه مذاکره بلکه از راه قدرت این وا ی عا لا ُهْم عا  نظامی طلب خواهند کرد )ُسُیوفا

ُلوُه(  آنگاه و .11
ا
اأ اا سا اْونا ما ُیْعطا و باا اینکاه بعد از وقوع حوادثی، دشمنان مجبور به پذیرش حق ایرانیاان خواهناد شاد )فا

باار ایرانیاان نخواهناد  ایان ایرانیان در دو مرحله قبلی بر اخذ حق خویش اصرار و پافشاری داشتند اما شگفت اینکاه

ه( ُلونا ْقبا الا یا  .پذیرفت )فا

در نزدیکای  -طباق آیاات ساوره اساراء-ساز باا دشامنان  آماده جنگ فراگیر و سرنوشت در مقابلمرحله "یقوموا": و  .12

اء(؛ و طبق بشارت غیبی قارآن در آیاات ابتادایی ساوره روم و باه قریناه  دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
ُقوُموا وا ق فلسطین خواهند شد )یا

اِتُلون ُیقا ُرون"،   "فا ُیْنصا آینده با اسرائیل قبل از ظهور پیروز خواهد شاد. و البتاه  محور شیعی به رهبری ایران در جنگفا

ْمر(.
ا
ا اأْل ذا اِحِب ها ْفِسي ِلصا ْیُت نا ْبقا ْستا

ا
 این تحوَلت تا ظهور فاصله زیادی نخواهد داشت )َل

حمله به منافع یگدیگر در مناطق مختلف رخ خواهاد داد اماا بنظار مای بین جبهه مقاومت شیعی و دشمن، هرچند  .13

 ، بعد از واقعه "هرج الروم" و قبل از  حضور "مارقۀ الروم" خواهد بود.سرنوشت ساز با اسرئیل رسد زمان جنگ

اِحِبُکم" نیز به روشنی گویا این واقعیت است که توهم سقوط حکومات ایرانیاان قبال عبارت "و  .14 ی صا  ِإلا
ا

ا ِإَل ها ُعونا ْدفا  یا
ا

َل

نخواهد شد و انقالب ایرانیان به حکومات جهاانی اماام عصار از ظهور، خیالی خام و آشفته است که هیچ گاه تعبیر 

 متصل خواهد شد.

ای  .15 لا ُهْم عا اما سوال مهم این است که اگر عصار، عصار ظهاور باشاد، اَلن در کادام مرحلاه هساتیم؟ مرحلاه "ُساُیوفا

ُلوُه"؟ 
ا
أ ا سا ْونا ما ُیْعطا اِتِقِهم" یا مرحله "فا وا  عا
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 عربی ترجمه

 إیران قبل الظهور:
 یسعی اإلیرانیون لنیل حقهم في مرحلتین/ ثم یتهیؤون لقتال العدو في فلسطین

 

الحوادث التي تقع قبل الظهور عند الشیعة والسانة، خاروج أنااس فاي مشارق األرض یهاّيء لظهاور المنجاي  من جملة .1

 الموعود.

اقا  .2 ْطُلُباونا اْلحا ْشاِرِق یا ُجاوا ِباْلما را اْد خا
ا
اْوٍم ق ي ِبقا نِّ

ا
اأ االا الحدیث المعتبر عن ثورة قوم بالمشرق في کتاب غیبة النعمااني: کا فا

ْطلُ  ُه ُثما یا ْونا الا یا ُیْعطا ُلوُه فا
ا
أ ا سا ْونا ما ُیْعطا اِتِقِهْم فا وا ی عا لا ُهْم عا ُعوا ُسُیوفا ضا ِلكا وا ْوا ذا

ا
أ ا را ِإذا ُه فا ْونا الا ُیْعطا ُه فا  ُبونا

ا
ُقوُماوا وا َل ی یا تا ُه حا ُلونا ْقبا

لِ  ْکُت ذا ْدرا
ا
ْو أ ي لا ا ِإنِّ ما

ا
اُء أ دا ُهْم ُشها ْتالا

ا
اِحِبُکْم ق ی صا  ِإلا

ا
ا ِإَل ها ُعونا ْدفا ْماِر )المصادر: غیباة یا

ا
ا اأْل اذا ااِحِب ها ْفِسي ِلصا ْیُت نا ْبقا ْستا

ا
كا َل

 .(273النعماني، ص 

االا  .3 اُه فا ْطُلُبونا اُه ُثاما یا ْونا االا ُیْعطا قا فا ْطُلُبونا اْلحا ْشِرِق، یا ُجوا )قاموا وثاروا( ِباْلما را ْد خا
ا
ْوٍم ق ي ِبقا نِّ

ا
أ اعُ کا ضا ِلاكا وا ْوا ذا

ا
أ ا را اِإذا اُه فا ْونا وا  ُیْعطا

قْ  الا یا ُلوُه فا
ا
أ ا سا ْونا ما ُیْعطا اِتِقِهْم )کنایة عن إظهارهم القوة العسکریة، أو الهجوم علی العدو(، فا وا ی عا لا ُهْم عا ای ُسُیوفا تا اُه حا ُلونا با

ُقوُموا )حرب واسعة ومصیریة مع العادو فا ااِحِبُکْم )ویسالموا رایاة حنیفلساط ییا ای صا  ِإلا
ا

ا ِإَل ها ُعونا اْدفا  یا
ا

کاومتهم إلای ( وا َل

ا ِإنِّ  ما
ا
اُء )قتلی ثورتهم وقیامهم شهداء( أ دا ُهْم ُشها ْتالا

ا
ا  يصاحب الزمان عج( ق ذا اِحِب ها ْفِسي ِلصا ْیُت نا ْبقا ْستا

ا
ِلكا َل ْکُت ذا ْدرا

ا
ْو أ لا

ْمِر )أي صاحب الزمان عج( )المصدر: غیبة النعماني، ص 
ا
 .(273اأْل

ْد  .4
ا
ْشِرق: یصطلح بالخروج ق ُجوا ِباْلما را القیام، الثورة والسعي لتشاکیل حکوماة ، وماع مالحظاة اتصااف رایاتهم بالهدایاة  خا

 بدلیل وصف قتالهم بالشهداء، یکون القیام علی الحاکم الظالم والجائر من أبرز مصادیق قیامهم.

اء" یثبت جواز الثورة فاي زمان الغیباة بهادف التهیئا ومن .5 دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
اِحِبُکم و ق ی صا  ِإلا

ا
ا ِإَل ها ُعونا ْدفا یا

ا
ة الواضح أن عبارة "َل

 للظهور و تأیید الشارع لذلك.

، بقوم من المشرق: بناءا علی أحادیث الفریقین، هناك ثالث مواصفات أساسایة لرایاات المشارق قبال الظهاور المقصود .6

 
ا

ا ِإَل ها ُعونا اْدفا  یا
ا

والتي تهيء لحکومة اإلمام المهدي المنتظر عج: القوم شیعة جعفریة معتقدة باإلمام المنتظر بدَللاة )وا َل

اِحِبُکم ی صا  (، وهم إیرانیون )قوم سلمان(، وشعارهم تحریر فلسطین. ِإلا

(: بما أنهم یطلبون الحق من عدوهم  المقصود .7 قا ْطُلُبونا اْلحا ُهم با)یا وبعد ذلك یدخلون في مرحلة عسکریة بقرینة )ُسایوفا

واِتِقِهم(؛ لذا ینبغي أن یکون المراد بالحق حقا ُمنع منه اإلیرانیون علی ید أعداءهم. لی عا  عا
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هي الجهة المعادیة للقوم بالمشرق: من الواضح و البین أنهم أعداء اإلسالم والماذهب الشایعي ووَلیاة إماام العصار  من .8

ثلث المنحوس "الغربي، عبري، عربي"، باألخص الیهود وحماتهم الغرب یقعون في دائارة جبهاة اإلساتکبار عج، أي الم

 حقهم. خذوفي المقابل ثورة المشرق، فیمنعون اإلیرانیین من أ

": یکون طلبهم للحق في مرحلتین، یسعو مرحلة .9 قا ْطُلُبونا اْلحا ... ُثما یا قا ْطُلُبونا اْلحا ن لنیل حقهام فاي "مطالبة الحق": "یا

یها،  المرحلتین عبر الحوار مع العدو، لکنهم وبعد أن ییأسوا من أخاذ حقهام باالحوار یتخاذوا خطاوة مختلفاة عان ساابقتا

اِتِقِهم وا ی عا لا ُهْم عا ُعوا ُسُیوفا ضا ِلكا وا ْوا ذا
ا
أ ا را ِإذا ُه فا ْونا الا ُیْعطا قا فا ْطُلُبونا اْلحا  ( خطوة بطابع عسکري )یا

ِلك مرحلة .10 ْوا ذا
ا
أ ا را ِإذا ( یتحولاون عان الطلاب باالحوار  "السیوف": حینما یری اإلیرانیون امتناع العدو عن إعطاءهم حقهم )فا

اِتِقِهم وا ی عا لا ُهْم عا  (إلی الطلب العسکري )ُسُیوفا

اا  حینها .11 اْونا ما ُیْعطا ُلوُه(، ورغام أن وبعد وقوع حوادثا و اشتباک، یضطر العادو إلای قباول إعطااء اإلیارانیین حقهام )فا
ا
اأ سا

ه( ُلونا ْقبا الا یا  اإلیرانیین أصروا سابقا علی نیل حقهم، لکنهم َل یقبلوا به هذه المرة )فا

قارب  -کماا فاي آیاات ساورة اإلساراء–"یقوموا": وفي المقابل یتهیؤون لخوض حرب واساعة ومصایریة ماع العادو  مرحلة .12

اء(؛ وبناءا دا ُهْم ُشها ْتالا
ا
ُقوُموا وا ق علی البشارة الغیبیة للقرآن الکریم في اآلیات األولی من ساورة الاروم وبقریناة  فلسطین )یا

اِتُلون ُیقا ُرون"، ین  "فا ُیْنصا المحور الشیعي بقیادة إیران في  الحرب القادمة ماع إسارائیل، والتاي تکاون قبال الظهاور.  تصرفا

ْیُت  ْبقا ْستا
ا

ْمر( وبالطبع لن یفصل بین هذه األحداث والظهور مدة طویلة )َل
ا
ا اأْل ذا اِحِب ها ْفِسي ِلصا  نا

وقوع اشتباکات بین محور المقاومة الشیعي والعدو، یبدو أن زمن الحرب المصیریة مع إسرائیل سایکون بعاد واقعاة  رغم .13

 "هرج الروم" وقبل حضور "مارقة الروم".

اِحِبُکم" تدل بوضوح علی أن تو کما .14 ی صا  ِإلا
ا

ا ِإَل ها ُعونا ْدفا  یا
ا

قع سقوط حکوماة اإلیارانیین قبال الظهاور، ضارب وأن عبارة "َل

 من الخیال لن یتحقق أبدا، وستتصل ثورتهم بحکومة إمام الزمان عج العالمیة.

ای  ولکن .15 لا ُهْم عا السؤال الهام هاو، إن کاان العصار اآلن هاو عصار الظهاور، أي مرحلاة نحان اآلن؟ أفاي مرحلاة "ُساُیوفا

لُ 
ا
أ ا سا ْونا ما ُیْعطا اِتِقِهم" أم "فا وا  وُه"؟عا

 انگلیسی ترجمه

Pre-Reappearance Iran: 
Iranians will make two attempts to restore their right; then they will get ready to fight the enemy in the land of 

Palestine. 
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1. Among the pre-reappearance events and incidents in the view of Sunni and Shia schools, is the 

uprising that takes place by the people of the east to facilitate and hasten the process of reappearance. 

2. The authentic Hadith on the people of the east’s revolution in the book al-Ghayba by al-Nu’mani: 

3. A group will rise (uprising and revolution) from the east; they demand their due right from the 

enemy, yet it is not granted to them. Once again, they demand it from the enemy, yet they are denied 

again, at this point they hang their swords from their shoulders (a metaphor for military-strength 

showoff or attacking the enemy); thus they will be offered what they had demanded but they 

(Iranians) refuse to take it this time and they rise and hand over the flag of their government to the 

Imam al-Mahdi. Those killed in this movement are martyrs and let it be known, if I were at that time, 

I would have certainly reserved myself for Imam al-Mahdi. (Source: al-Nu’mani, al-Ghayba p.273) 

4. The phrase “they rise from the east:” technically, rising means uprising, revolution and endeavor to 

establish a government, and since this movement is regarded as just and rightful (hence the phrase: 

those killed in this movement are martyrs), uprising and revolution against an unjust ruler fits such 

definition very clearly. 

5. “the people from the East:” according to both Shia and Sunni Hadith, the pre-reappearance flags of 

the east that pave the way for Imam al-Mahdi’s rule have three very important characteristics, 

namely: being Twelver Shia, belief in the Imamate of the twelfth Imam (hence the phrase “[they 

will] hand over the flag of their government to the Imam al-Mahdi); and being Iranians (the kin of 

Salman) and having the goal of freeing Palestine. 

6. “[D]emanding their due right:” since it is said they first demand their right and then start a military 

phase, so it means they demand their right that had previously been denied by the enemy. (It was the 

enemy who first denied them their right.) 

7. And who are the ones in the opposite front? Clear and obvious, the enemies of Islam, Shia and the 

twelfth Imam’s rule, that is the wicked triangle alliance of “the Western bullying powers, the Zionist 

regime and their regional Arab allies.” Especially the Zionists and their western supporters will make 

the arrogant front against the revolution/resistance from the east, and refuse to give Iranians’ their 

due right. 

8. The phase of “demanding the right;” this has two stages in which Iranians demand their right through 

negotiations, after these two stages and once they are disappointed to get their right that way, they 

take a different measure in the third step, that is, they use military strength to get their right. 

9. The stage of “swords;” once they realize their enemies are not going to give them their right, Iranians 

will demand their right for the third time, not through negotiations, but military strength. 

10. Then, and after some incidents, the enemies will have no other choice but to recognize Iranians’ 

right; surprisingly, although they insisted on taking their right in the two previous phases, this time 

Iranians will refuse to accept it. 

11. The phase of “they rise;” in contrast, they get ready for a comprehensive and fateful battle with the 

enemies –according to the verses of the chapter of Isra in Qur’an- near Palestine; and based on 

Qur’an’s prophecies in the beginning verses of the chapter Rome, and by taking into account the 

phrase “they will fight and prevail,” the Shia pivot with Iranian leadership will prevail in the future 

battle with the Zionist regime before the reappearance. However, these developments will not be 

very long before the reappearance. 

12. It seems the time of war between Shia and the enemy will be after “chaos in Rome” and before the 

presence of “Roman outlaws.” 

13. The phrase “they only hand their flag to Imam al-Mahdi” obviously indicates that the fall of Iranians’ 

government before the reappearance is a delusional and disturbed fantasy that will never be realized 

and the Iranian revolution will meet the global rule of Imam al-Mahdi 
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14. But the decisive question remains, if this is the age of reappearance, which phase are we currently 

in? The phase of “they hang their sword from their shoulders,” or the phase of “they are offered their 

right?”  
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 ق. 1425، چاپ اول،  نجف، مرکز دراسات التخصصیۀ في اإلمام المهدي فقه عالئم الظهور، ،یسند البحران

 ق. 1424، اول چاپ ابی بکر، الحاوی للفتاوی، بیروت، دار الفکر، سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن
 بی تاسیوطی، جالل الدین عبدالرحمن ابی بکر، الخصائص الکبری، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، 

 ق. 1404مرعشی نجفی، چاپ اول،  مکتبۀ آیۀ اللهسیوطی، جالل الدین عبدالرحمن ابی بکر، الدرر المنثور، قم، 
، چاپ المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب اإلسالمیةل الدین عبدالرحمن ابی بکر، العرف الوردی، تهران، سیوطی، جال

 ش. 1385اول، 
 الشاشی، هیثم بن کلیب، المسند، تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله، مدینۀ، مکتبۀ العلوم و الحکم، چاپ اول، بی تا.

 ق. 1414بیروت، دار الکتب العلمیۀ، چاپ اول، شامی، محمد بن یوسف، سبل الهدی و الرشاد، 
  ش. 1384، 96فصلنامه معرفت، ش  ،یقرآن یها در اشاره انیرانیامحمد،  ،یمازندران یعیشف

 ق.  1410شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، 
 ق. 1409، ، مکتبۀ آیۀ الله مرعشی نجفی، چاپ اول إحقاق الحقشوشتری، نورالله، 

 ق. 1412، بیروت، دار التعارف، چاپ اول، یالکبر  ۀبیالغ خیتار صدر، محمد، 
 ق. 1412مابعد الظهور، بیروت، دار التعارف، چاپ اول،  خیتار صدر، محمد، 

 ق. 1403، چاپ اول، قم، جامعه مدرسینتحقیق: علی اکبر غفاری،  األخبار، یمعانمحمد بن علی، صدوق، 
 ق. 1414تحقیق: علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم،  ه،یالفق حضرهیمن َل محمد بن علی، صدوق، 

 ش. 1387 ،5ظهور، فصلنامه مشرق موعود، ش  یها ستهیباقنبر علی،  ،یصمد 
 ق. 1390بیروت، اعلمی، چاپ دوم، ، زانیالم ریتفسمحمدحسین،  ،ییطباطبا

 ق. 1415 ،اولچاپ  ، تحقیق: طارق بن عوض الله، قاهره، دار الحرمین، األوسطالمعجم طبرانی، سلیمان بن احمد، 
 ش.  1372طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 

 ق. 1356 چاپ اول، ، ذخائر العقبی، قاهرۀ، مکتبۀ القدسی،عبداللهطبری، احمد بن 
 ق. 1413موسسۀ البعثۀ، چاپ اول، ، تهران، ۀدَلئل اإلمامطبری، محمد بن جریر، 

 ق. 1425، قم، دلیل ما، چاپ اول، یفي رحاب حکومة اإلمام المهد الدین،  طبسی، نجم
 ش. 1390، اولچاپ  بوستان کتاب،قم، ، یبه حکومت مهد  یانداز  چشمالدین،  ، نجمطبسی

 تا. ، بیمرکز تخصصی مهدویت، قمالدین، درس خارج مهدویت،  طبسی، نجم
 ق. 1425، چاپ سوم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، محمد بن حسن، الغیبۀ، تحقیق: عبادالله طهرانی، قم،  طوسی
 ش. 1373، محمد بن حسن، الرجال، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم، جامعه مدرسین، چاپ سوم،  طوسی
 .ق1405مکتبة الدار،  ،نهیمد معرفۀ الثقات، ،احمد بن عبدالله ،عجلی

 ق. 1424، قم، مرکز الرسالۀ، چاپ اول، غیبة اإلمام المهدي عند اإلمام الصادقثامر هاشم حبیب،  ،ید یالعم
 ق. 1425، قم، مرکز الرسالۀ، چاپ دوم، یالفکر اَلسالم یالمنتظر ف یالمهد ثامر هاشم حبیب،  ،ید یعمال

، اولچاپ  لدون، دمشق، مطبعۀ الترقی،خ من کالم ابن إبراز الوهم المکنونمغربی، احمد بن محمد بن صدیق،  غماری
 ق. 1347
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 ق. 1418، بیروت، دار الوسیلۀ، چاپ دوم، یللمهد  نیالموطئ ۀثور فتالوی، مهدی حمد، 
 ق. 1418فتالوی، مهدی حمد، رایات الهدی و الضالل فی عصر الظهور، بیروت، دار الوسیلۀ، چاپ اول، 

 ق. 1422، چاپ دوم، الدار اإلسالمیةبیروت،  ، مقارنۀمع المهدی المنتظر فی دراسۀ مهدی حمد،  ،یفتالو 
 ق. 1427، چاپ اول،  مرکز دراسات التخصصیۀ في اإلمام المهدينجف،  ،ۀبیمعارف الغ ۀموجز دائر محمد،  ،یقبانچ

 ش. 1380تهران، سمت، چاپ اول،  ،یاسالم یکشورها یخیتار  یایجغرافحسین، چانلو، ه قر 
 ش. 1363القمی، تحقیق: طیب موسوی جزائری، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر 

 ق. 1422، قم، اسوه، چاپ دوم، ۀالمود عینابی سلیمان بن ابراهیم، ،یقندوز 
، تحقیق: عبدالرحمن بن یحیی المعلمی، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، چاپ اول، اإلذاعة قنوجی، محمد صدیق حسن،

 ق. 1421
 ش. 1385، 19حق و باطل، فصلنامه انتظار موعود، ش  زشیو فرجام ست تیکارگر، مهدو

 ق. 1404تحقیق: سیدمهدی رجایی، قم، موسسۀ آل البیت، چاپ اول،  الرجال،محمد بن عمر،  ،ّی کش
 ق. 1407کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب اَلسالمیۀ، چاپ چهارم، 

 ق. 1436، قم، دار المعروف، چاپ ششم، یإلحادیث اإلمام المهد  یالمعجم الموضوعکورانی، علی، 
 ق. 1430کورانی، علی، عصر الظهور، قم، دار الهدی، چاپ دوازدهم، 

، مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة، تحقیق: محمدباقر محمودی، قم، المؤمنینمناقب اإلمام أمیر کوفی، محمد بن سلیمان، 
 ق. 1423، اولپ چا

 1397 ،اولچاپ  الدین، کنزالعّمال، تصحیح: صفوۀ السّقا، بیروت، مکتبۀ التراث اَلسالمی، متقی هندی، علی بن حسام
 ق.

 ق.  1403، چاپ دوم، التراث العربی إحیاءدار ، بیروت، بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر، 
 ش. 1384قم، انصاریان، چاپ اول،  ، یحول ظهور اإلمام المهد  ۀدراسحسین،  ،یمدرس

 ق. 1424مرتضی عاملی، جعفر، دراسۀ فی عالمات الظهور، بیروت، المرکز اَلسالمی للدراسات، چاپ چهارم، 
 ق. 1423، بیروت، المرکز اَلسالمی للدراسات، چاپ اول، دیمختصر المف جعفر، ،یعامل یمرتض

 ش.  1382قم، بوستان کتاب، چاپ سوم،  م،یقرآن کر  ارفالمع ۀمرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائر 
  م. 1994، چاپ اول، دار الفکربیروت،  الکمال، بیتهذیوسف بن عبدالرحمن،  ،یالمز

 ق. 1412، چاپ اول، الحدیثدار ، قاهرهمسلم، ابن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق: محمدفواد عبدالباقی، 
 ش. 1387مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، قم، صدرا، چاپ سوم، 

 1397، 46سنت، فصلنامه مشرق موعود، ش  لسود در منابع اه اتیرا ثیاحاد یثیالحد فقه یسند  یبررسمجید،  معارف،
 ش.

، چاپ اول، الموتمر العالمی َللفیة الشیخ المفید، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم،  اإلختصاصمفید، محمد بن محمد، 
 ق.  1413

 ق. 1428قم، مسجد جمکران، چاپ سوم،  ، أخبار المنتظر یالدرر فعقد مقدسی شافعی، یوسف بن یحیی، 
 ق. 1420، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، چاپ اول، إمتاع األسماعمقریزی، احمد بن علی، 
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 ق. 1408موصلی، ابویعلی احمد بن علی، المسند، تحقیق: حسین سلیم اسد، بیروت، دار المامون التراث، چاپ اول، 
 ش. 1365لی، الرجال، تحقیق: موسی شبیری زنجانی، قم، جامعه مدرسین، چاپ ششم، نجاشی، احمد بن ع

 ق. 1397تهران، صدوق، چاپ اول، تحقیق: علی اکبر غفاری، الغیبۀ،   ،محمد بن ابراهیمنعمانی، 
 ش. 1388قم، موسسه آینده روشن، چاپ اول، مهدویت، دکترین همایش بین المللی  نیمجموعه آثار پنجم سندگان،ینو
، تحقیق: عبداللطیف حسینی، قم، مطبعۀ الخیام، چاپ اول، ۀئیمنتخب اَلنوار المضعلی بن عبدالکریم،  ،ینجف یلین

 ش. 1360
 ش. 1395، 1ش  ت،یظهور، فصلنامه پژوهشنامه مهدو یو بسترساز  انیرانیا تیبر محبوب یانیوح کردیرو ،یوسفی

 کامپیوتری علوم اسالمی نور.، مرکز تحقیقات نرم افزار جامع اَلحادیث
 .لالوقاف ۀالعام ۀاَلدار نرم افزار جوامع الکلم، 

 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور.نرم افزار درایۀ النور
 نرم افزار مهدویت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور.
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