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 بسم الله الرحمان الرحیم

ساز: دفاع از عراق و آزادی فلسطین / بشارت  راهبرد ایرانیان زمینهقبل ظهور/  انهیخاورم یکشورها ندهیآ یو یسنار 
 «هرج الروم»در کابوس انتقام سخت بعد  لیاسرائ/  در فلسطین« مارقۀ الروم»نزدیکی ظهور بعد از حضور 

 

شیطان؛ افساد جبهه نماد  نیدر فلسط ستیونیصه هود؛ استقرار یجبهه حق یآغاز قدرتمند و  ظهور ساز نهیانقالب زم لیتشکهای پازل ظهور،  از شاخص
 است. جبهه حق و باطل ینبرد تمدن صحنه هیسور جنگ فتنه شام و 

 کلیدواژه
 پازل ظهور، مارقة الروم، سفیانی، ظهورایران قبل ، مهدویت

 کلیات

 ریزی دشمن ضرورت عدم غفلت از برنامه

جبهه  در گستره تاریخ، همیشه در کنار جریان حق، جریان باطل نیز وجود داشته که همه توان خود را برای شکست یا کاستن از گسترش و تاثیرگذاری
ها برای به ثمر رسیدن  که تالش-در طول تاریخ ادامه داشته و در آخرالزمان و قبل از ظهور  1باطل حق، به کار گرفته است. و این نزاع مستمر بین حق و

                                                             
یی، فصلنامه مطالعات غلبه حق بر باطل از منظر عالمه طباطبا اتیآ یبررس. سلیمانی، 432، ص24. مطهری، مجموعه آثار، ج264-263، ص14. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 1

 .201، ص30تفسیری، ش
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به  -استآمال انبیاء و ایجاد جبهه توحید برای تشکیل حاکمیت جهانی ادیان الهی با محوریت اسالم و آخرین ذخیره الهی و منجی بشریت، امام مهدی 
  1رسد. اوج می

گاهی از  سازان ظهور و تحقق حاکمیت جهانی اسالم، همواره  های جبهه باطل برای مقابله با اهداف زمینه ها و برنامه ریزی دشمنان، طرح برنامهاز اینرو آ
ها،  امهها، برن ها، نقشه پژوهی مهدوی و با رصد طرح و این امر محقق نخواهد شد جز با دانش آینده 2باید در دستور کار منتظران ظهور امام عصر قرار گیرد

 های درگیر واقعه شریف ظهور. های دشمنان در کشورها و سرزمین فتنه انگیزی

 های سیاسی، نظامی و امنیتی پژوهی مهدوی: رصد بحران آینده

مختلف که امکان  یدارهایو درباره موضوعات و پد ینید کردیبا رو ندهیمند آ عبارت است از دانش شناخت نظام «یمهدو  یپژوه ندهیآ»الزم به ذکر است 
گاهانه و مدّبرانه آنفهم در   یمناسب در راستا یزیر  و برنامه یو موجب حرکت به سمت جامعه آرمان سازد یها در حد مطلوب و مؤثر فراهم م ست مواجهه آ

فراتر رفته  یکند تا از سطح مقّدمات یبه ما کمک م ،یمهدو  یپژوه ندهیشود. در واقع آ یم یتیو امن ، نظامییاقتصاد ،یدر سطوح مختلف اجتماع انداز چشم
بویژه در  یبراساس رصد کردن تحوالت محتمل جهان «یمهدو  یانقالب جهان یساز  نهیزم»و نقش خود را در  میشو کیو وارد سطح مؤّثر و استراتژ 

ر قرار و محو یدر تراث مهدو  یثیحد یبر هشدارها هیبا تک یمهدو  یپژوه ندهیآدر واقع . 3میکن فایبهتر ا« کوفه، مکه و قدس»جغرافیای ظهور و مثلث 
عصر  نیآفر  نقش یکشورها یایجغراف»امکان وقوع آنها را در  ،یتیو امن ، نظامییاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع یها ها و بحران دادن گزارشات درباره فتنه

و جامعه منتظر را از  4سازد یمقابله با آنها آماده م یرا برا «جامعه منتظر»و  دینما یم ندهیدر آ رگذاریتاث یدادهایکند و اذهان را متوجه رو یرا رصد م «ظهور
گاه م یدشمنان امام مهد  یها ها و توطئه ها، طرح غفلت درباره نقشه  ریناپذ و سنن تخلف نیبر قوان یمبتن «یمهدو  یپژوه ندهیآ»و از آنجا که  5سازد یآ

 6.قابل اعتماد خواهد بود اریاست، بس یاله

 «مکه، کوفه و قدس»در مثلث  گذارریتاث یحوادث کشورها یدبانید

برخوردار  یادیز  تیجهان، وجود دارد که شناخت و رصد کردن تحوالت مربوط به آنها از اهم ندهیدر تحوالت و حوادث قبل از ظهور و آ یچند کانون مرکز
 یمرکز یها کانون نیدهد. ا یار ی، «یپژوه ندهیآ»لزمان و ظهور امام زمان)ع( در علم و مباحث مرتبط با آخرا دادهایدرست رو لیما را در تحل تواند یاست و م

، مرکز «مکه ـ کوفه ـ قدس»و در مثلث  «ظهور یایجغراف»مذکور در  یو عربستان؛ کشورها نیعراق، فلسط ران،ی(، اهیعبارت است از: منطقه شام )سور 
 تیبر امن یمهم راتیرخ خواهد داد که تاث آور و شگفت عیسر  اریبس یکشورها، قبل از ظهور، اتفاقات نیا ندهیخواهند بود و در آ یمهم یدادهایتحوالت و رو

از زمان،  یا در هر برهه «ورظه ندیدر تحوالت فرا نیآفر  نقش یکشورها» یو نظام یاسیس یبان دهید نیخواهند گذاشت. بنابرا یجهان یو حت یا منطقه

                                                             
-72، ص49مهدویت، فصلنامه مشرق موعود، ش  ، چالش غفلت از آرمان. آیتی137-136، ص39نژاد، مهدویت و فرجام تنازع حق و باطل، فصلنامه انتظار موعود، ش . الهی 1

 . 103و  94، ص19. کارگر، مهدویت و فرجام ستیزش حق و باطل، فصلنامه انتظار موعود، ش73

 .77، ص49. آیتی، چالش غفلت از آرمان مهدویت، فصلنامه مشرق موعود، ش 2

 .83، ص 28، ش فصلنامه انتظار ،یمهدو  یپژوه ندهیکارگر، آ.  3

 .71-70، ص 1ش  ،رانیا یپژوه ندهیفصلنامه آ ت،یپژوهانه مهدو ندهیآ یکارکردها نییتب یپژوهانه در آرمانشهر مهدو  ندهیتامالت آ د،یسع ،یقربان.  4

 .77، ص 49، ش فصلنامه مشرق موعود ت،یچالش غفلت از آرمان مهدو ،یتیآ.  5

 .281، ص 44، ش فصلنامه مشرق موعود ت،یمهدو یپژوه ندهیبه آ نینو یکردیرو یپورعزت، سنت پژوه.  6
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حکومت « دیپلماسی خارجی و بین المللی»آن، عالوه بر وظایف فردی برای از اینرو، شناخت پژوهانه داشته باشد.  ندهیو آ کیاستراتژ  تیاهم تواند یم
 1.استآور  ساز، نیز تکلیف زمینه

 

 «کوفه، مکه، قدس»مثلث 

 «پازل واحد»های مختلف  ، قطعه«جغرافیای ظهور»حوادث 
های  ، قطعه«کوفه، مکه، قدس»های حتمی ظهور در مثلث  دث متتهی به نشانهکرد و آن اینکه: حوا مهمی توجهبسیار در مباحث مهدویت، باید به نکته 

حاصل نخواهد ، نتایج واقعی و مطلوب شوند، محسوب می شوند و جدا از هم، نباید بررسی شوند و اگر مستقل از یکدیگر بررسی «پازل واحد»مختلف یک 
اند. زیرا اگر به بررسی تنها یک نشانه ظهور  گرفتار شده در بررسی مباحث مهدوی بدان« تاریخی»ا تحلیل صرفا ب نویسندگانهمان مشکلی که برخی از  شد؛

به طور متعدد، تکرار شود.  و یا ممکن است شبیه آن در آینده واقع شده ،بسنده کنیم، ممکن است به این نتیجه دست یابیم که این نشانه در گذشته و تاریخ
 . دست خواهیم یافتتر  ای واقعی های مختلف پازل واحد توجه کنیم، به نتیجه عنوان قطعه ها را به ها و نشانه عالمتاما اگر مجموعه 

 فتنه شام )سوریه( قبل ظهور

جهت ضرورت از آن  فتنه شامتبیین احتماالت مختلف در . باشد یم یعیش یکشورها تیآن بر امن ریقبل از ظهور و تاث «فتنه منطقه شام»و از جمله آن 
و  دمشق 2موقت حاکم دنیبه حکومت رسموجب دارد که ای و جهانی  بسیار مهم در ابعاد منطقه یدارد که به عنوان حادثه منحصربفرد، خود نشان از حوادث

تاثیر منفی بر امنیت مناطق شیعی در خاورمیانه از  ودارد  در آستانه ظهورهای شیعی ایران و عراق  به قدرت رسیدن شخصیت مخالف حکومتحاکی از 
 دارد.مراکز مقدسه شیعی جمله امنیت 

                                                             
 (.303، ص3 منتخب األثر في اإلمام الثاني عشر، ج)صافی گلپایگانی،  الظاهر هو وجوبها؛ حذرا عن الوقوع في الضاللة و دفعا للضرر المحتمل، عالئم الظهور. معرفۀ  1

ْفیاِنی ِمَن »سایر مناطق مورد منازعه در فتنه شام، مسلط خواهد شد و حکمرانی وی تا ظهور، ادامه خواهد داشت: . سفیانی در بازۀ زمانی کمتر از دو سال بر دمشق و  2 السُّ
ِل ُخُروِجِه ِإَلی آِخِرِه  ...اْلَمْحُتوِم  وَّ

َ
 (.300، صالغیبة)نعمانی، « َخْمَسَة َعَشَر َشْهرا  َو ِمْن أ
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بررسی شود، ممکن است فورا استنباط شود که این مرتبط با ظهور و منفصل از سایر وقایع به تنهایی  1«شام فتنه»هرگاه احادیث  اما نکته مهم اینکه:
« پازل واحد»های مختلف  در قالب قطعه -ذکر شده است تراث مهدویکه در -دیگر  رخدادهایر با مجموع اما اگ ؛در گذشته نیز واقع شده استحوادث 

 نتیجه فرق خواهد کرد. آنگاه ، بررسی شود
 5ها رومی ،4ها ، ترک3و عجمعرب المللی اعم از  ای و بین قبل از ظهور، قدرت های منطقه 2شام« طوالنی»در شطرنج پیچیده فتنه اینکه: بیشتر توضیح 

 شام دارد. «طوالنی»فتنه حاکی از تضاد منافع و تنازع بلوک شرق و غرب در حوادث  در آن دخیل هستند و 6و یهود

 

                                                             
. مجلسی، بحاراألنوار، 461. طوسی، الغیبة، ص305قبل ظهور، سخن به میان آمده است: نعمانی، الغیبة، ص« فتنه شام»ادث . در احادیث متعددی با سندهای مختلف از حو  1

 .237، ص52. مجلسی، بحاراألنوار، ج64، ص1. عیاشی، التفسیر، ج442. طوسی، الغیبة، ص255، صاإلختصاص. مفید، 279. نعمانی، الغیبة، ص253و  216، ص52ج

  ظهور قائم، فتنه در منطقه شام آنچنان طوالنی می . قبل از 2
َ

ی  ْظَهُر ی شود و هرگاه به دنبال راه حلی برای آن هستند، پیدا نخواهد شد: ال اَس  ْشَمَل یاْلَقاِئُم َحتَّ اِم ِفْتَنة  النَّ  ْطُلُبوَن ی ِبالشَّ
رود که بحران شام و جنگ سوریه در حال حل و فصل است،  (؛ و هرگاه تصور این می368ص، 5، جالهداة  إثبات ،ی؛ حر عامل279ص ،بةیالغ ،ینعمان) ِجُدوَنهُ یَفاَل اْلَمْخَرَج ِمْنَها 
اِم ِفْتَنة  َتُکوُن سازد:  چون آتش زیر خاکستر از جایی دیگر، خود را آشکار می های فتنه هم ناگهان شعله ْت ِمْن َجاِنٍب،  ِبالشَّ َما َسَکَنْت ِمْن َجاِنٍب َطمَّ ی  َفاَل َتَتَناَهیُکلَّ ُمَناٍد ِمَن  یَنادِ یَحتَّ

َماءِ   (75أخبار المنتظر، ص یعقد الدرر ف ،یشافع یمقدس) السَّ

 سفیان ، فال یزالون یختلفون الی أّن یصیر األمر إلی رجل من ولد أبياإلختالف بین أمراء العرب و العجم در فتنه شام، به اختالف بین محور عربی با عجم اشاره شده است:.  3
 (167، ص2، جاإلمام الثاني عشر یمنتخب األثر ف ،یگانیگلپا ی. صاف221 ، صکشف األستار عن وجه الغائب ،ی)محدث نور 

ْوُت ِمْن َناِحَیِة ِدَمْشَق ِباْلَفْتحها نیز اشاره شده است:  آفرینی ترک در حوادث فتنه شام، به نقش.  4 ْرِك ... و َسُیْقِبُل   َیِجیُئُکُم الصَّ الخرائج و  ،ی. راوند 280ص ،الغیبة )نعمانی، ِإْخَواُن التُّ
 (442، صالغیبة. طوسی، 256، صاإلختصاصمفید،  .1157، ص3، جالجرائح

ْوُت ِمْن َناِحَیِة ِدَمْشَق ِباْلَفْتح در حوادث فتنه شام، به حضور نظامیان غربی نیز اشاره شده است:.  5 وِم ْقِبُل ... و َستُ   َو َیِجیُئُکُم الصَّ ُة الرُّ
َ
الخرائج  ،ی. راوند 280ص ،الغیبة)نعمانی،  َماِرق

 (442، صالغیبة. طوسی، 256، صاإلختصاص. مفید، 1157، ص3، جو الجرائح

( که در کتب تفاسیر، به تسلط سفیانی بر منطقه شام و آخرین حربه و فتنه یهود در خاورمیانه اشاره 8)سوره اسراء، آیهِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا فرماید:  . خدواند در قرآن خطاب به یهود می 6
د )قمی، دارد:  ْفَیاِنيِّ ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ  (14، ص2، جتفسیر القمیِإْن ُعْدُتْم ِبالسُّ
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 المللی فتنه شام ای و بین بازیگران داخلی، منطقه

جبهه نظامی(، و سرانجام رجفۀ دو اختالف اختالف رمحان )دهد از جمله: رخ می 2طبق احادیث معتبر 1در فتنه شام قبل از ظهور، سلسله حوادثی
سپس و ، های زرد رنگ( در صحنه تحوالت میدانی فتنه شام )دخالت نظامی پرچم رایات الصفر ورود و در ادامه 3)جنگ و قتل( در منطقه شام رخ خواهد داد

به « اخوان الترک»و متعاقب آن حمله « الشاممارقۀ »سپس اعالم خودمختاری  ،4حرستا دمشق در کشور سوریه -خسف )فرو رفتن زمین( در محور جابیه
بر دمشق و سایر مناطق  -اولین نشانه حتمی ظهور- سفیانی تسلطو بعد  -شدند« هرج و مرج»های غربی که قبل از آن دچار  در غیاب قدرت-شرق سوریه 

 5الکورالخمس.
در جنوب « حمص»پایتخت سوریه،  6«دمشق» :یی همچونها دواژهیکل نییبا تعدر فتنه شام بین حکومت و معارضین جنگ محدوده اختالف رمحان و 

فتنه شام که  دهد ینشان مبه روشنی ، در شرق سوریه)دیرالزور(  9«اءیسیقرق» ،هیسور جنوب در  8«درعا ،ابسی یواد» ،7در شمال سوریه «حلب»و  سوریه
 شده است.متمرکز  ،هیسور کشور بر  شتریبقبل ظهور 

                                                             
: اختالف رمحان، رجفة الشام، ورود نظامیان رایات الصفر، خسف دمشق، مارقة الشام، هرج الروم، حمله اخوان الترک به شرق . ترتیب سلسله حوادث فتنه شام قبل از ظهور 1

ید، . مف279، صالغیبة. نعمانی، 253و  216، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 461، صالغیبة. طوسی، 305، صالغیبةسوریه، حضور نظامی مارقة الروم در فلسطین )نعمانی، 
 (.237، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 64، ص1، جالتفسیر. عیاشی، 442، صالغیبة. طوسی، 255، صاإلختصاص

های حتمی  تاملی در نشانه. آیتی، 65-61، صبررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبة شیخ طوسی. سند احادیث حوادث فتنه شام قبل از ظهور، معتبر و صحیحه است )رستمی،  2
( و به سندهای 125و 100، ص7، جدانشنامه امام مهدیشهری،  . ری164-161، ص2، جعالمات الظهور بحث فی فقة الداللة و السلوک. علی الصغیر، 84و  81، صظهور

: شیخ حمد بن علي بن الحسینعن م( 399، صالرجالنجاشی، : شیخ مفید ثقه )أخبرنا أبو عبداللهمختلف ذکر شده است از جمله آن، سند حدیث در کتاب الغیبه شیخ طوسی: 
بن محمد  یعن عل (92، صالرجالنجاشی، : ثقه )عن أحمد بن إدریس (383، صالرجالنجاشی، :ابن ولید ثقه )عن محمد بن الحسن (390، صالرجالنجاشی، صدوق ثقه )

عن  (556، صالرجال: اصحاب اجماع ثقه )کشّی، عن الحسن بن محبوب (307، صالرجالبن شاذان: ثقه )نجاشی،  الفضلعن  (259، صالرجالنجاشی، : ممدوح )بن قتیبة
 : )امام معصوم(جعفر یعن أب (196، صالرجالی: ثقه )کشّی، عن جابر الجعف (488، صالرجال. ابن داود، 392، صالرجال: ممدوح ثقه )کشّی، المقدام یعمرو بن أب

 (.لینک. )111-79، ص98فصلنامه علوم حدیث، شدر فتنه شام قبل ظهور، « رجفه». نقد دیدگاه مشهور  3

 (.لینک. )96-75، ص31ای مهدوی، ش قبل ظهور، فصلنامه پژوهش « حرستا -جابیه». خسف  4

گاهی بیشتر: فتنه شام سوریه قبل 5  (.لینکظهور ) . برای آ

 (299ص، فرائد فوائد الفکر فی اإلمام المهدی المنتظر ،یحنبل ؛306ص ،الغیبة ،ینعمان)یْسَتِوی َعَلی ِمْنَبِر ِدَمْشق . 6

 (304ص ،الغیبة ،ینعمان) اْلَخْمس... ِحْمص  َو َحَلب اْلُکَور. 7

ْکَباِد ِمَن اْلَواِدی اْلیاِبس. 8
َ
ِکَلِة اأْل  (651ص، 2ج ،النعمة الدین و تمام کمالصدوق، )  یْخُرُج اْبُن آ

 (280ص ،الغیبة ،ینعمان)یُمرُّ َجیُشُه ِبِقْرِقیِسیاء . 9

http://hadith.riqh.ac.ir/article_13139.html
http://noo.rs/30x1W
http://rajanews.com/node/315059
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 ظهور بر سوریهتمرکز فتنه شام قبل 

 جریان اصهبو بعد از غلبه بر  1در جنوب غربی سوریه )منطقه حوران واقع در درعا در مرز اردن و سوریه( «وادی یابس»با ورود از منطقه سفیانی آنگاه 
به عنوان  2و تسلط بر سوریه 1اند منازعه و جنگ داشتهکه پیش از او بر سر قدرت و حکومت، در فتنه طوالنی شام  3)معارضین( و جریان ابقع 2)حاکمیت(

 ، در واقع تنفس مصنوعی به منظور جلوگیری از فروپاشی اسرائیل و رژیم صهیونیستی خواهد بود 4ها و همپیمان غربی 3یهودآخرین حربه 

                                                             
ْکَباِد ِمَن اْلَواِدی اْلیاِبس. 1

َ
ِکَلِة اأْل ( وادی یابس، منطقه حوران واقع در درعا در جنوب غربی سوریه در مرز بین اردن و 651، ص2، ج النعمة الدین و تمام کمال)صدوق،   یْخُرُج اْبُن آ

 (258، ص2، ج معجم أحادیث اإلمام المهدی؛ کورانی، 424، ص5، جمعجم البلدانسوریه است )حموی، 

ْهَبة. االصهب، معانی گوناگونی دارد از جمله  2 عرصهب: و هو لون  من األلوان من ذلك الصُّ ْصَهب: 316، ص3ج ،ةاللغ سییمعجم مقا)ابن فارس،  : ُحمرة  فی الشَّ
َ
لالبل إن  قالی( أ

ْصَهب
َ
( 533، ص1، جلسان العرب. ابن منظور، 125ص، 1ج ،طیقاموس المح ،یروزآبادی: رجل طویل  )ف َصْیَهب    ( و رجل  117ص ،ةاللغ ةفق ،ی)ثعالب  خالطت بیاَضه ُحْمَرة  فهو أ

ْصَهب788، ص2، جالماء ،یازد .157، ص2، جتاج العروس ،ید یسد )زب: األ  األْصَهب
َ
قرة و الحمر   : الذي یعلو لونه ( األ و  غریب الحدیث یالنهایة ف ر،ی)ابن اث ةُصْهَبة و هي کالشُّ

، 1، جلسان العرب: الذی لیس بشدید البیاض )ابن منظور،  من اإلبل  ( و األصَهب166، ص1، جالصحاح ی،)جوهر   لعربو هم أعداء ا  الِسَبال:  ( ُصْهُب 62، ص3، جاألثر
حسُنها )ابن منظور، 209، ص4، ج األعظم طیالمحکم و المح ده،ی)ابن س  اإلبل ( و تشریفها علی سائِر اإلبِل و فجعلوها خیَر 532ص

َ
لوان و أ

َ
ْشَهُر األ

َ
ْهَبُة: أ ، لسان العرب( و الصُّ

( که در تحوالت فتنه شام زند یم یپوست و به سرخ دیاصهب، به مرد بلند قامت )رجل طویل( سف نی(؛ بنابرا532ص ،1ج مخالف اعراب هست )أعداء  ،)إن خالطت بیاَضه ُحْمَرة 
 ن،یظهور، نماد یها تیشخص یاسام انیدر ب اتیذکر است، زبان روا. الزم به شود ی( اطالق م إلبلدارد )تشریفها علی سائِر اإلبِل و فجعلوها خیَر ا یبرتر  زین نیر یالعرب( و بر سا

 (25، ص38، شفصلنامه مشرق موعودظهور،  یها در نشانه یینژاد، نمادگرا یاست )اله یاتیو واقع قیاز حقا یو حاک یا هیرمزآلود، کنا

، و األثر النهایة فی غریب الحدیث)ابن اثیر،  هم بین سواد العرب و بیاض الرومتنکح إماء الروم فیستعمل علی الشام أوالدهم و  ،العرب. االبقع، معانی متعددی دارد از جمله االبقع:  3
. 1188، ص3ج ،الصحاحالنهم من الروم و فلقد کان حکام الشام یلقبون خدامهم من الروم باالبقع )جوهری،  حمرتهم لبیاضهم و عبیدهم خدمهم وبقعان الشام ( 146، ص1ج

ها و استفاده از آنان در  ( بنابراین، از فحوای معنای لغوی ابقع، بویژه عبارت خّدام رومی و اوالد عرب حاصل از ازدواج اعراب با رومی9، ص3، جالقاموس المحیطفیروزآبادی، 
ها نیز است، را جریان ابقع گویند.  یان اصهب که در خدمت مصالح و منافع رومیشود که در فتنه شام قبل از ظهور، جبهه عربی معارض و مقابل جر  منطقه شام، چنین برداشت می

ُجُل ذو الَکالِم الکثیرهمچنین االبقع:  معجم مقایس )ابن فارس،   و کلب  أبقع ُیقال غراب  أبَقُع  مخاَلفُة األلواِن بعِضها بعضا( و هو 195، ص1، جالمحیط فی اللغة)ابن عّباد،  الرَّ
رض و کثرة َتْنِقیبه في البالد، فالن سمی باقعة الباقعة: الرجل الداهیة( 184، ص1، جالعین. فراهیدی، 281، ص1، جاللغة

َ
. 188، ص1، جتهذیب اللغة)ازهری،  لُحلوله ِبقاَع األ

ها که در جبهه مخالف جریان اصهب قرار  ها و رومی عربهای نظامی جریان ابقع مرتبط با  دهد تشّکل (؛ همچنین این عبارات نشان می19، ص8، جلسان العربابن منظور، 
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 ها سفیانی، مورد حمایت غربی

، در 2و بعد از حمله به عراق 1)کمتر از دو سال( حکومت نخواهد کرد ماه بر منطقه شام 15نیز بیش از - 6به عنوان اولین نشانه حتمی- 5و البته سفیانی
د آخرین روزهای منتهی به ظهور و قیام امام عصر و در جهت حمایت از همپیمانان خویش )حکومت آل فالن( به عربستان نیز لشکرکشی نظامی خواه

 3داشت.

                                                                                                                                                                                                                                              
( و در یکجا نیز متمرکز نیستند بلکه در مناطق مختلف مخاَلفُة األلواِن بعِضها بعضاآیند ) ( و به اشکال و اسامی مختلف درمیذو الَکالِم الکثیردارند، موضع سیاسی واحد ندارند )

 (. البالد کثرة َتْنِقیبه فيشام، حضور نظامی دارند )

ُهْم . 1 اِم ُکلُّ  (463، صالغیبة)طوسی،   یْطُلُب اْلُمْلكَثاَلَثُة ِبالشَّ

َخَرَج اْبُن پایتخت سوریه:  «دمشق»یی در احادیث مشخص شده است. ها دواژهیکل نییبا تعبین جریان اصهب و ابقع که در ادامه سفیانی بر آنها فائق خواهد آمد،  جنگمحدوده .  2
 
َ
ِکَلِة اأْل ی...  ْکَبادآ ْفَیاِنيُّ َعَلی اْلُکَوراْلَخْمسدر شمال سوریه:  «حلب»و  در جنوب سوریه «حمص» ؛(306، صالغیبةنعمانی، )  َیْسَتِوَي َعَلی ِمْنَبِر ِدَمْشق َحتَّ ِحْمص  َو  ... اْسَتْوَلی السُّ

ْکَباِد ِمَن اْلَواِدي اْلَیاِبس: هیسور در جنوب  «درعا ،ابسی یواد» (؛304، صالغیبةنعمانی، )  َحَلب
َ
ِکَلِة اأْل . طوسی، 651، ص2، جةو تمام النعم نیکمال الد صدوق،)  َیْخُرُج اْبُن آ

ْفَیاِنيدر شرق سوریه:  «، دیرالزوراءیسیقرق»(؛ 461، صةالغیب ر ب شتریبفتنه شام قبل از ظهور که  دهد ینشان م( به روشنی 280، صالغیبةنعمانی، )َیُمرُّ َجْیُشُه ِبِقْرِقیِسَیاء ...   السُّ
 شده است.متمرکز  هیسور 

ْفَیاِنيِّ  ]الیهود[ ُعْدُتْم َیْعِني ِإْن  (8)سوره اسراء، آیه  ِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا . سفیانی، مورد حمایت یهود است: 3 د ِبالسُّ . مجلسی، 14، ص2، جتفسیر القمی)قمی،  ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ
 (46، ص51، جراألنواربحا

ْفَیاِنيُّ ها است:  . سفیانی، مورد حمایت غربی 4 وِم ُیْقِبُل السُّ دو احتمال  "ِفي ُعُنِقِه َصِلیب"عبارت (؛ در 463، صالغیبة)طوسی،  َو ُهَو َصاِحُب اْلَقْوِم  ِفي ُعُنِقِه َصِلیب  ُمْنَتِصرا   ِمْن ِباَلِد الرُّ
 ها است. اما موردحمایت غربیبه ظاهر مسلمان است  او ی ها است و نماینده غربی بر گردن دارد بیصل ،است یمو رو یحیچون مس یانیسف مطرح است:

کند. ضمن اینکه برای  سال است که عالوه بر تسلط بر سوریه، به عراق حمله نظامی می 2. سفیانی، اسم رمز حاکم موقت منطقه شام در عصر ظهور برای بازه زمانی کمتر از  5
 (380، صیإلحادیث اإلمام المهد  یوضوعالمعجم المکند )کورانی،  حمایت از حاکمان همپیمان خویش در عربستان نیز نیروی نظامی به مدینه و مکه اعزام می

ْبَل قِ . 6
َ
ْفیاِنی  :اْلَقاِئِم َخْمُس َعاَلَماٍت َمْحُتوَماٍت  اِم یق ْفیاِنی(؛ 652ص، 2ج ، النعمة الدین و تمام کمالصدوق، )السُّ  ُبدَّ ِمْنُه   اْلَمْحُتوِم   ِمَن   السُّ

َ
ِذی ال  (416ص، الغیبةنعمانی، )الَّ
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 ایران قبل ظهور

از اینرو در منابع  4گیرد سازان )ممهدون( شکل می ای است که با  تمهیدات زمینه شود؛ بلکه واقعه میدر باورداشت مهدویت، ظهور امری تصادفی، تلقی ن
در احادیث فریقین شیعه و اهل سنت « سازان ظهور زمینه»های حق قبل از ظهور )رجل من اهل قم، خراسانی و یمانی( معرفی شده و اوصاف   فریقین، قیام

 5نیز ذکر شده است.
(، يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ(، پرچم هدایت وی و مشروعیت قیام )رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّبه رهبری مردی از قم ) در ایرانساز  تشکیل حکومت زمینهو از جمله: 

های سخت  ها و طوفان (، ایستادگی در برابر فتنهالْحَدِيدِيَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ كَزُبَرِ خصوصیات یاران وی و صالبت و استواری آنان در پیشبرد اهداف انقالب )
( به روشنی سخن به میان آمده الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ( و سرنوشت انقالب ایران )وَ لَايَمَلُّونَ مِنَ الْحَرَبِو خسته نشدن از جنگ ) (لَا تُزِلُّهُمُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ)

 6است.

                                                                                                                                                                                                                                              
ْفیاِنی ِمَن اْلَمْحُتوِم خواهد داشت:  . سفیانی در بازه زمانی کمتر از دو سال بر دمشق و سایر مناطق مورد منازعه در فتنه شام، مسلط خواهد شد و حکمرانی وی تا ظهور، ادامه1  ...السُّ

ِل ُخُروِجِه ِإَلی آِخِرِه  وَّ
َ
 (300، صالغیبة)نعمانی،  َخْمَسَة َعَشَر َشْهرا  َو ِمْن أ

ْفیاِنی.  2 َباَل َنْحَو  السُّ
ْ
ق  اإْلِ

َّ
ة  ِإال  یُکوُن َلُه ِهمَّ

َ
ْفیاِنی َجیشا  ِإَلی  اْلِعَراق... ال ْهِل اْلُکوَفِة  ... اْلُکوَفِة ... َو یْبَعُث السُّ

َ
ْتال  َو ُصْلبا  َو َسْبیاَفیِصیُبوَن ِمْن أ

َ
ْفیاِنی(؛ 280، صالغیبة)نعمانی،  ق   السُّ

داْلُکوَفِة یِسیُر ِإَلی  ْعَواَن آِل ُمَحمَّ
َ
ْتال  َو َصْلبا  (؛464ص ،ةبیالغ ،یطوس) َفیْقُتُل أ

َ
ٍد ِباْلُکوَفِة ق َناٍس ِمْن ِشیَعِة آِل ُمَحمَّ

ُ
. مجلسی، 245و  64، ص1ج ،ریالتفس ،یاشیع)َفیَصاُب ِبأ

 (238و  222، ص52، جبحاراألنوار

حکومت عربستان به این کشور  . سفیانی به عنوان همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان، متعاقب حوادث خونین مکه و مدینه در سال ظهور، نیروی نظامی در حمایت از 3
ةَ َفیْبَتِدُر اْلَحَسِنی ِإَلی اْلُخُروِج َفیِثُب َعَلیِه کند:  اعزام می ْهُل َمکَّ

َ
اِمیْبَعُثوَن َفیْقُتُلوَنُه َو ی أ ِسِه ِإَلی الشَّ

ْ
اِمی ِعْنَد َذِلَك َجیشا   ِبَرأ ، 8ج ،یالکاف ،ینیکل) ِإَلی اْلَمِدیَنة... َو یْبَعُث الشَّ

فیاِنی َبعثا  إَلی الَمدیَنة(. 225ص در  یتامل ،یتیآباشد ) ل از ظهور می(. این هماهنگی بین آل فالن و سفیانی در به شهادت رساندن نفس زکیه قب280، صالغیبة)نعمانی،  یبَعُث السُّ
( و حاکی از ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم منطقه شام دارد که متعاقب شهادت نفس زکیه، سفیانی لشکر نظامی خود را به 234، صظهور یحتم یها نشانه

ی ِإَذا اْنَتَهی ِإَلی َبْیَداِء اْلَمِدیَنِة اشوند:  کند اما قبل از رسیدن به مکه در منطقه بیداء، خسف می مدینه اعزام می اٍر َحتَّ ِتي اْلَمِدیَنَة ِبَجْیٍش َجرَّ
ْ
ْفَیاِنيُّ ... َیأ ُه ِبهلسُّ )نعمانی،  َخَسَف اللَّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ ُدوَنَها َو َیْهُرُب َیْوَمِئٍذ َمْن َکاَن ِباْلَمِدیَنِة ِمْن ُولْ ؛ (305ص ،الغیبة ْمرَفُیْهِلُکُهُم اللَّ
َ
َة َفَیْلَحُقوَن ِبَصاِحِب َهَذا اأْل  (225، ص 8ج ،یالکاف ،ینیکل) ِد َعِليٍّ ِإَلی َمکَّ

 .21-20، ص 10، ش فصلنامه مشرق موعودسازی ظهور،  . پورسیدآقایی، زمینه 4

 .126-63، ص رایات الهدی و الضالل فی عصر الظهور. فتالوی،  5

 .216، ص 57، ج بحاراألنوار. مجلسی، 278، ص تاریخ قم. اشعری،  6
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 هورانقالب ایران قبل ظ

ترین مراحل قیام ایرانیان قبل از ظهور نیز سخن به میان آمده است که دو مرحله حق خویش را از  ، از مهم2الغیبۀ نعمانی 1همچنین در گزارش معتبر
  بار از راه قدرت ( اینفَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَشود ) ان برآورده نمی( اما وقتی خواسته آنيَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ثُمَّ يَطْلُبُونَهُ فَلَا يُعْطَوْنَهُکنند ) دشمنان طلب می

فَيُعْطَوْنَ مَا ( آنگاه دشمن مجبور به پذیرش مطالبات حق ایرانیان خواهد شد )وَضَعُوا سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْکنند ) نظامی، حق خویش را از دشمن طلب می

( و سرانجام انقالب ایران به طلوع فجر حکومت قَتْلَاهُمْ شُهَدَاء ... يَقُومُوای نظامی شده و جنگ با دشمن رخ خواهد داد )( اما ایرانیان آماده رویارویسَأَلُوهُ
ِقین َو »که عبارۀ اخری تعبیر قرآنی  3(يَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْوَ الجهانی مهدوی متصل خواهد شد ) « قیام مردی از قم»ت انقالب در سرنوش« اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّ

 است که ذکر گردید.
ْتاَلُهْم ُشَهَداء»و با توجه به عبارت 

َ
، وصول به مقام شهید و شهادت در عصر غیبت، باید با اجازه نائب عام امام عصر باشد. از اینرو احتمال دارد رهبر «ق

شود کما اینکه احتمال دارد قاطبه مرجعیت شیعه به عنوان نائبان امام عصر،  میایرانیان، مرجع و نائب عام نیز است که اذن جهاد و جنگ توسط وی صادر 
 اذن جهاد و قتال با دشمن و جبهه سفیانی را صادر نمایند.

                                                             
، الرجال: ثقه جلیل )نجاشی، بن فضال یبن الحسن بن علی عل(؛ 409، صالرجال،  ؛ طوسی94، صالرجال:ثقه جلیل القدر )نجاشی، أحمد بن محمد بن سعید. سند حدیث:  1

، الرجال:جلة اصحابنا )نجاشی، بن فضال یالحسن بن عل(؛ 345، صالرجال(؛ محمد بن الحسن بن علی بن فضال:ثقه )کشّی، 345، صالرجال. کشّی، 258و  31ص
ی:ثقه شعبة الحلب یأحمد بن عمر بن أب(؛ 556، صالرجال( من اصحاب االجماع )کشّی، 354، صالرجال،  ( ثقه جلیل )طوسی345، صالرجال( من فقهاء )کشّی، 120ص

افزار  نرم. 45، صالرجاللحناط: مطابق نظر آیة الله شبیری زنجانی، ثقه و امامی است )نجاشی، (؛ الحسین بن موسی ا231و  98، صالرجالامامی صحیح المذهب )نجاشی، 
ی: امامی ثقه کنکر أبوخالد الکابل(؛ 169، صخالصة الرجال. حلی، 425، صالرجال، عنوان: الحسین بن موسی الحناط(؛ معمر بن یحیی بن سام :ثقه امامی )نجاشی، درایة النور

فصلنامه (؛ بنابراین سند حدیث انقالب ایرانیان قبل از ظهور، معتبر است )مافی، نقش ایرانیان در عصر ظهور، 123و 115، 10، صالرجالجلیل من حواری امام السجاد )کشّی، 
 (13، ص6، جدانشنامه امام مهدیشهری،  . ری15، ص25، شهای مهدوی پژوهش

 .273، ص الغیبۀ. نعمانی،  2

 .273، ص الغیبۀ. نعمانی،  3
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در جغرافیای ظهور، این مواجهه نظامی بین جبهه حق و « سفیانی»های هدایت در تقابل با جبهه  به عنوان پرچم« و یمانی خراسانی» و سرانجام با رهبری
  1به اوج خواهد رسید:« کشور عراق»باطل در 

فَبَينَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ  ؛3الْكُوفَةثُ مِائَةً وَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً إِلَى یبْعَ...   السُّفْيانِي ؛2خُرُوجُ السُّفْيَانِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ وَ الْخُرَاسَانِيِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ

 4. الْيمَانِي وَ الْخُرَاسَانِيإِذْ أَقْبَلَتْ خَيلُ 

 عراق قبل ظهور

ر شیعیان است اما خود نیز در اختیا« حکومت»که هرچند  5«ضعیف»اما « واحد»و اما سناریوی که برای آینده عراق قبل از ظهور، متصور است: عراق  
بویژه فتنه  8«اختالف و فتنه در عراق»و ضعف حکومت مرکزی در اثر  7جریان مخالف )صاحب البرقع(« نفوذ»و به دلیل  6هستند« اختالف و تشتت»دچار 

هایی از  عراق در بخش« هل سنتسیاسیون و نظامیان ا»آنگاه با سوءاستفاده از خالء حکومت مرکزی،  9عراق )فتنه شیصبانی(« مناطق شیعی»در 
 ایده تجزیه عراق را دنبال خواهند کرد « نشین مناطق سنی»

                                                             
ْفَیاِنيِّ َو اْلَیَماِنيِّ َو اْلُخَراَساِنيِّ ِفي َسَنٍة َواِحَدةٍ . قبل از ظهور، خراسانی و یمانی به عنوان پرچم هدایت با جبهه سفیانی خواهند جنگید:  1 . مفید، 255)نعمانی، الغیبة، ص ُخُروُج السُّ

ْفیاِنی(.  این مواجهه و تقابل نظامی بین جبهه حق و باطل در عراق به اوج خواهد رسید: 446ص . طوسی، الغیبة،375، ص2، جاإلرشاد ْلفا  ِإَلی ...   السُّ
َ
 اْلُکوَفةیْبَعُث ِماَئة  َو َثاَلِثیَن أ

َبَلْت َخ ( 83، ص53. مجلسی، بحاراألنوار، ج470)حلی، مختصر البصائر، ص
ْ
ق
َ
. 53-52، ص سرور أهل اإلیمان)نیلی نجفی،   اْلیَماِنی َو اْلُخَراَساِنییُل َفَبیَنَما ُهْم َعَلی َذِلَك ِإْذ أ

 (274-273، ص52مجلسی، بحاراألنوار، ج

 .446. طوسی، الغیبة، ص375، ص2، جاإلرشاد. مفید، 255. نعمانی، الغیبة، ص 2

 .83، ص53. مجلسی، بحاراألنوار، ج470. حلی، مختصر البصائر، ص 3

 .274-273، ص52. مجلسی، بحاراألنوار، ج53-52، ص سرور أهل اإلیمان. نیلی نجفی،  4

وجود حکومت ضعیف مرکزی در . حمله نظامی لشکر متخاصم خارجی با اسم رمز سفیانی به عراق و پیشروی نظامی تا عمق خاک عراق بویژه حمله به کوفه و نجف، به وضوح از  5
ْفیاِنیبله با لشکر متجاوز دشمن را ندارد: عراق حکایت دارد که توان نظامی قوی برای مقا َباَل َنْحَو  السُّ

ْ
ق  اإْلِ

َّ
ة  ِإال  یُکوُن َلُه ِهمَّ

َ
ْفیاِنی َجیشا  ِإَلی اْلُکوَفِة َو  اْلِعَراق... ال ... َو یْبَعُث السُّ

ْلفا  
َ
ُتُهْم َسْبُعوَن أ ْتال  َو ُصْلبا  َو ِعدَّ

َ
ْهِل اْلُکوَفِة ق

َ
 .(280، ص الغیبۀ)نعمانی،  َسْبیاَفیِصیُبوَن ِمْن أ

ِد اْضَطَرَبْت  َثاَلُث َرایاٍت اْلُکوَفَة َو ِبَها . وجود سه جریان سیاسی متفاوت در میان شیعیان که نسبت به تحوالت و حوادث عراق با هم اختالف دارند، گزارش شده است:  6
َ
)مفید،  ق

 .(486، ص الغیبۀ. طوسی، 380، ص 2، ج اإلرشاد

منصب سیاسی، نظامی امنیتی در حکومت عراق که در خدمت جبهه دشمن هستند و عدم شناخت آنان توسط مردم عراق، سخن به میان آمده  ادیث از نفوذ افراد صاحب. در اح 7
یو ِباْلُکوَفِة ...  است: نِّ

َ
ْلُت َو َمْن  َکأ

ُ
ِع ق

ُ
ْنُظُر ِإَلی َصاِحِب اْلُبْرق

َ
ِع أ

ُ
َع  ِمْنُکْم  َفَقاَل َرُجل   َصاِحُب اْلُبْرق

ُ
 َتْعِرُفوَنهیُقوُل ِبَقْوِلُکْم یْلَبُس اْلُبْرق

َ
. حر عاملی، 450، ص الغیبۀ)طوسی،   َفیْعِرُفُکْم َو ال

 .(358، ص 5، ج ۀالهدا  إثبات

ُشموِل أهِل الِعراِق َخوف  ال یکوُن  َفناٍء یَقُع فی أهِلها و ِرها وَخراِب دو  ِدماٍء ُتسَفُك ِبها و. در احادیث از فتنه و ریخته شدن خون و تخریب مناطق عراق سخن به میان آمده است:  8
رار  

َ
 .(378، ص 2، ج اإلرشاد)مفید،  َلُهم َمَعُه ق

َبا َجْعَفٍر  است: های نزدیك شدن زمان ظهور امام مهدی از نشانهقبل از سفیانی )اولین نشانه حتمی ظهور( و  ارض کوفان )کوفه و نجف و یا عراق(،در  "شیصبانی" . فتنه 9
َ
ْلُت أ

َ
َسأ

ْبَلُه 
َ
ی یْخُرَج ق ْفیاِنی َحتَّ ی َلُکْم ِبالسُّ نَّ

َ
ْفیاِنی َفَقاَل َو أ یَصَباِنیاْلَباِقَر َعِن السُّ ْرِض ُکوَفاَن یْنُبُع َکَما یْنُبُع اْلَماُء  الشَّ

َ
ُعوا  َفیْقُتُل َوْفَدُکْم یْخُرُج ِمْن أ

َّ
ْفیا َبْعَد َذِلَك َفَتَوق   ُخُروَج اْلَقاِئمِنی َو السُّ

 .(33، ص 10ج ، مختصر مفیدمرتضی عاملی، )بین الشیصبانی و السفیانی  داللة علی تقارب زماني الحدیث، کلمة " فتوقعوا " في.(؛ 302، ص الغیبۀ)نعمانی، 
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 تجزیه عراق به سه اقلیم

لشکر سفیانی که  -و زمینه برای حمله نظامی لشکر متخاصم خارجی 1و بر مناطقی همچون موصل و تکریت نیز مسلط خواهند شد )فتنه عوف سلمی(
 2تا عمق خاک عراق و مناطق شیعی فراهم خواهد شد. -است« عربی، غربی و عبری»مورد حمایت ائتالف مثلث 

سازان ظهور  آنگاه با تهدید اماکن و مراکز مقدسه شیعی توسط لشکر متخاصم خارجی، امنیت و ژئوپلتیک شیعه به خطر افتاده، از اینرو، سرانجام زمینه 
و لشکر نظامی  3دهد رخ می شدیدی جنگ و ن نیز پیشروی نظامی داشته، وارد عراق خواهند شدبرای دفع خطر دشمن متجاوز که تا نزدیکی مرزهای ایرا

 6.دشمن متجاوز را در عراق شکست خواهد داد)به رهبری خراسانی و یمانی(،  5با همکاری محور مقاومت شیعی 4ایران

                                                             
ْرِض اْلَجِزیَرِة َو یُکوُن .  1

َ
َلِمی ِبأ َواُه ِتْکِریت  ُخُروُج َعْوف  السُّ

ْ
  .(440، ص لغیبۀا)طوسی،  َمأ

ْفیاِنی.  2  یُکوُن َلُه  السُّ
َ

ة  ... ال َباَل َنْحَو  ِهمَّ
ْ
ق  اإْلِ

َّ
ْلفا   اْلِعَراقِإال

َ
ُتُهْم َسْبُعوَن أ ْفیاِنی َجیشا  ِإَلی اْلُکوَفِة َو ِعدَّ ْتال  َو ُصْلبا  َو َسْبیا... َو یْبَعُث السُّ

َ
ْهِل اْلُکوَفِة ق

َ
، ص الغیبۀ)نعمانی،  َفیِصیُبوَن ِمْن أ

280). 

ی الّناُس الَمهِدی و و ... َفَتکوُن َبیَنُهم َملَحَمة  َعظیَمة  .  3 فیاِنی َفِعنَد ذِلَك یَتَمنَّ  .(588ص  ،14ج  ،کنزالعّمال  )متقی هندی، یطُلبوَنهُ  َتهُرُب َخیُل السُّ

ُتُهْم َسْبُعوَن .  4 ْفیاِنی َجیشا  ِإَلی اْلُکوَفِة َو ِعدَّ َبَلْت یْبَعُث السُّ
ْ
ق
َ
ْتال  َو ُصْلبا  َو َسْبیا  َفَبیَنا ُهْم َکَذِلَك ِإْذ أ

َ
ْهِل اْلُکوَفِة ق

َ
ْلفا  َفیِصیُبوَن ِمْن أ

َ
َو َو َتْطِوی اْلَمَناِزَل َطیا  َحِثیثا   َرایات  ِمْن ِقَبِل ُخَراَساَن أ

ْصَحاِب اْلَقاِئم
َ
  .(280ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان َمَعُهْم َنَفر  ِمْن أ

ْفیاِنی.  5 ْلفا  ِإَلی ...   السُّ
َ
َبَلْت َخیُل اْلیَماِنی َو َفَبیَنَما ُهْم َعَلی َذِلَك ِإْذ  .(83، ص 53، ج بحاراألنوار. مجلسی، 470، ص مختصر البصائر)حلی،  اْلُکوَفةَو یْبَعُث ِماَئة  َو َثاَلِثیَن أ

ْ
ق
َ
أ

 .(274-273، ص 52، ج بحاراألنوارمجلسی،  .53-52، ص  سرور أهل اإلیمان)نیلی نجفی،   اْلُخَراَساِنی

ْفیاِنی اْلُکوَفة.  6 ی  َو ...  یْدُخُل السُّ وُد َحتَّ ایاُت السُّ ی در روایت تفسیر عیاشی، به "ساحل دجله در عراق" ذکر شده است: } َتْنِزَل َعَلی اْلَماءِ ُتْقِبُل الرَّ یْنِزَل َو یْقِبُل َرایة  ِمْن ُخَراَساَن َحتَّ
ْجل َساِحَل  ْفیاِنی ُنُزوُلُهْم  .({64ص  1، ج التفسیر)عیاشی،  ۀالدِّ ْصَحاِب السُّ

َ
وُد ِباْلَبیَعِة ِإَلی اْلَمْهِدی... و  َفیْهُرُبوَن َفیْبُلُغ َمْن ِباْلُکوَفِة ِمْن أ ایاُت السُّ ، العرف الوردی)سیوطی،  ُتْبَعث الرَّ

فیاِنی  َتهُرُب .(؛ 121-120ص  فیاِنی  َهَزَمِت إذا .(؛ 588ص  ،14ج  ،کنزالعّمال  ،)متقی هندیَخیُل السُّ ی الّناس الَمهِدی َفیطُلبوَنه ...الّرایاُت الّسوُد َخیَل السُّ   )متقی هندی،  َتَمنَّ
فیاِنی ... َفیبَعُث َجیشا  إَلی الِعراق.(؛ 590ص  ،14ج  ،کنزالعّمال السن )دانی،   یقُتُلُهم َفیسَتنِقُذ ما فی أیدیِهم ِمن َسبی أهِل الکوَفِة و ...َتخُرُج رایة  ِمَن الَمشِرِق   ِعنَد ذِلك ...  السُّ

ْرِض َباِبَل ِمَن اْلَمِدیالبیان نیز به شکست لشکر نظامی سفیانی تصریح شده است:  .(؛ در تفسیر مجمع268، ص الواردۀ فی الفتن
َ
ی یْنِزُلوا ِبأ ْفیاِنی ... َفیْبَعُث ... َجیشا  ... َحتَّ َنِة السُّ
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تاز لشکر سفیانی و ه و شهرهای شیعی عراق، صحنه تاختنداشتتاب مقاومت ضعیف شیعی در عراق که در برابر تهاجم نظامی، حکومت بنابراین 
روم، یهود و خاندان »که موردحمایت مثلث سفیانی توسط لشکر - 1عراق ها قرار خواهد گرفت اما بعد از حمله لشکر متخاصم خارجی به موردحمایت غربی

با سفیانی  5همزمان 4یمانی و خراسانی در هدفی مشترکنگاه لشکر نظامی آ، 3و کوفه 2و قتل و کشتار شیعیان در نجف -است «آل فالن حاکم بر عربستان
و شکست را بر  8درگیر جنگ خواهند شد -7که مشغول قتل و کشتار شیعیان است-آنگاه یمانی و خراسانی با سفیانی  ؛6کنند نیز به سمت کوفه پیشروی می

 9.تحمیل خواهند کرد« غربی، عبری، عربی»نماینده مثلث 

                                                                                                                                                                                                                                              
ُبوَن َما َحْوَلَها ... َفَتْخُرُج َرایُة ُهد   یِدیِهْم  ...َفَتْلَحُق َذِلَك اْلَجیَش َفیْقُتُلوَنُهْم ی ِمَن اْلُکوَفِة اْلَمْلُعوَنِة یْعِنی َبْغَداَد ... ُثمَّ یْنَحِدُروَن ِإَلی اْلُکوَفِة َفیَخرِّ

َ
ْبی َو اْلغَ  َو یْسَتْنِقُذوَن َما ِفی أ  َناِئمِمَن السَّ

 .(186، ص 52، ج بحاراألنوار ،ی. مجلس322، ص 8ج  ،انیمجمع الب ،ی)طبرس

ْفیاِنی َجیشا  ِإَلی اْلُکوَفة.  1  (.280ص  ،ۀبیالغ ،ینعمان) یْبَعُث السُّ

ِة .  2
َ
ْشُهٍر َکَحْمِل اْلَمْرأ

َ
ِبی ُسْفیاَن یْمِلُك ِتْسَعَة أ

َ
ی یْخُرَج َخاِرج  ِمْن آِل أ  یُکوُن َذِلَك َحتَّ

َ
ی  ...ال َجِف َحتَّ ، ج بحاراألنوار. مجلسی، 43، ص  سرور أهل اإلیمان )نیلی نجفی، یْقَتَل ِبَبْطِن النَّ
 .(271، ص 52

ْفیاِنی.  3 داْلکُ یِسیُر ِإَلی   السُّ ْعَواَن آِل ُمَحمَّ
َ
ٍد   (؛.464ص  ،ۀبیالغ ،یطوس) وَفِة َفیْقُتُل أ َناٍس ِمْن ِشیَعِة آِل ُمَحمَّ

ُ
ْتال  َو َصْلباَفیَصاُب ِبأ

َ
. 245و  64، ص 1ج  ،ریالتفس ،یاشیع) ِباْلُکوَفِة ق

ْفَیاِنيُّ َجْیشا  ِإَلی اْلُکوَفِة .(؛ 238و  222، ص 52، ج بحاراألنوارمجلسی،  ْهِل اْلُکوَفِة  ...َو َیْبَعُث السُّ
َ
ْتال  َو ُصْلبا  َو َسْبیا  َفُیِصیُبوَن ِمْن أ

َ
 (280)نعمانی، الغیبة، ص ق

ْرِض .  4
َ
ٍد َتْظَهُر ِباْلَمْشِرِق  ...َو ُتْقِبُل َرایات  ِمْن َشْرِقی اأْل َها َرُجل  ِمْن آِل ُمَحمَّ

ُ
ی یْنِزُلوا اْلُکوَفَة َطاِلِبیَن ِبِدَماِء آَباِئِهْم  ...یُسوق َبَلْت  َحتَّ

ْ
ق
َ
َحُدُهْم ِبِرْجِلِه  َخیُل اْلیَماِنی َو اْلُخَراَساِنیأ

َ
ِإْذ یْضِرُب أ

اِئُبوَن َو  ا التَّ ُهمَّ َفِإنَّ  َخیَر ِفی َمْجِلِسَنا َبْعَد یْوِمَنا َهَذا اللَّ
َ

 َباِکیة  َفیُقوُل ال
َ
ُه ِفی ِکَتاِبِه ُهُم اأْل ِذیَن َوَصَفُهُم اللَّ د ْبَداُل الَّ ِریَن َو ُنَظَراَؤُهْم ِمْن آِل ُمَحمَّ اِبیَن َو یِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ َه یِحبُّ التَّ  اْلَعِزیِز ِإنَّ اللَّ

-83، ص 53، ج بحاراألنوار. مجلسی، 471، ص مختصر البصائر . و مشابه آن: حلی،274-273، ص 52، ج بحاراألنوار. مجلسی، 54-53، ص  سرور أهل اإلیمان)نیلی نجفی، 
84). 

ْفیاِنی َو اْلیَماِنی َو اْلُخَراَساِنی ِفی َسَنٍة َواِحَدٍة ِفی.  5  .(446، صالغیبة. طوسی، 255، ص الغیبۀ)نعمانی،  َشْهٍر َواِحٍد ِفی یْوٍم َواِحد  ُخُروُج السُّ

ْفیاِنی.  6 ْلفا  ِإَلی ...   السُّ
َ
َبَلْت َخیُل اْلیَماِنی َو َفَبیَنَما ُهْم َعَلی َذِلَك ِإْذ  .(83، ص 53، ج بحاراألنوار. مجلسی، 470، ص مختصر البصائر)حلی،  اْلُکوَفةَو یْبَعُث ِماَئة  َو َثاَلِثیَن أ

ْ
ق
َ
أ

 .(274-273، ص 52، ج ربحاراألنوا. مجلسی، 53-52، ص  سرور أهل اإلیمان)نیلی نجفی،   اْلُخَراَساِنی

ی .  7 نِّ
َ
ْفیاِنیَکأ ْد َطَرَح َرْحَلُه ِفی َرْحَبِتُکْم  ِبالسُّ

َ
ِس  ِباْلُکوَفِة ق

ْ
 .(450، ص الغیبۀ)طوسی،  ِشیَعِة َعِلیَفَناَدی ُمَناِدیِه َمْن َجاَء ِبَرأ

فیاِنی َفِعنَد  و ... َفَتکوُن َبیَنُهم َملَحَمة  َعظیَمة  .  8 ی الّناُس الَمهِدی و َتهُرُب َخیُل السُّ  .(588ص  ،14ج  ،کنزالعّمال  )متقی هندی، یطُلبوَنهُ  ذِلَك یَتَمنَّ

ْفیاِنی اْلُکوَفة.  9 ی  وَ ...  یْدُخُل السُّ وُد َحتَّ ایاُت السُّ ی در روایت تفسیر عیاشی، به "ساحل دجله" تعبیر شده است: } َتْنِزَل َعَلی اْلَماءِ ُتْقِبُل الرَّ یْنِزَل َساِحَل َو یْقِبُل َرایة  ِمْن ُخَراَساَن َحتَّ
ْجل ْفیاِنی ُنُزوُلُهْم .({ 64ص  1، ج التفسیر)عیاشی،  ۀالدِّ ْصَحاِب السُّ

َ
وُد ِباْلَبیَعِة ِإَلی اْلَمْهِدی... و  َفیْهُرُبوَن َفیْبُلُغ َمْن ِباْلُکوَفِة ِمْن أ ایاُت السُّ ، ص لوردیالعرف ا)سیوطی،  ُتْبَعث الرَّ

فیاِنی  َتهُرُب .(؛ 120-121 فیاِنی  َهَزَمِت إذا .(؛ و 588ص  ،14ج  ،کنزالعّمال  )متقی هندی،َخیُل السُّ ی الّناس الَمهِدی َفیطُلبوَنه ...الّرایاُت الّسوُد َخیَل السُّ   )متقی هندی،  َتَمنَّ
فیاِنی ... َفیبَعُث َجیشا  إَلی .(؛ 590ص  ،14ج  ،کنزالعّمال السن )دانی،   یقُتُلُهم َفیسَتنِقُذ ما فی أیدیِهم ِمن َسبی أهِل الکوَفِة و ...َتخُرُج رایة  ِمَن الَمشِرِق   ِعنَد ذِلك ...  الِعراقالسُّ

ْرِض َباِبَل ِمَن اْلَمِدیَنِة البیان نیز به شکست لشکر نظامی سفیانی تصریح شده است:  .(؛ در تفسیر مجمع268، ص الواردۀ فی الفتن
َ
ی یْنِزُلوا ِبأ ْفیاِنی ... َفیْبَعُث ... َجیشا  ... َحتَّ السُّ

ُبوَن َما َحْوَلَها ... َفَتْخُرُج َرایُة ُهد   یِدیِهْم  ...اْلَجیَش َفیْقُتُلوَنُهْم َفَتْلَحُق َذِلَك ی ِمَن اْلُکوَفِة اْلَمْلُعوَنِة یْعِنی َبْغَداَد ... ُثمَّ یْنَحِدُروَن ِإَلی اْلُکوَفِة َفیَخرِّ
َ
ْبی َو اْلَغَناِئم َو یْسَتْنِقُذوَن َما ِفی أ  ِمَن السَّ

 .(186، ص 52، ج بحاراألنوار ،ی. مجلس322، ص 8ج  ،انیمجمع الب ،ی)طبرس
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و حامی  2(فِي عُنُقِهِ صَلِيبٌمِنْ بِلَادِ الرُّومِ  السُّفْيَانِيُّها ) ها و غربی نماینده رومی -به عنوان دشمن اصلی امام عصر - 1سفیانیالزم به ذکر است لشکر 
، در جبهه مقابل ایرانیان 4( آلِ بَنِي فُلَانو مدینه در عربستان ) پیمان حاکمان مکه و نیز هم 3(بِالسُّفْيَانِيِّ عُدْنَا بِالْقَائِمِ هوديلاإِنْ عُدْتُمْ رژیم اسرائیل )

 ساز و محور مقاومت شیعی قرار دارد. زمینه

 مارقة الشام و اخوان الترک

تخریبی ها به عراق، منطقه شاهد اقدامات  ها )سفیانی( بر حکومت سوریه و قبل از حمله نماینده غربی البته قبل از به قدرت رسیدن نماینده غربی
است به شرق سوریه  «اخوان الترک»حمله ( و متعاقب آن طلبان منطقه شام )جدایی« مارقة الشام»و همچنین تحرکات  «های سیاه پرچم»های تکفیری  گروه

 کند. که فضای ُپرالتهاب غرب آسیا را طوفانی ترسیم می

 

 تکفیری در عراق و سوریهسنت  اهل

                                                             
ْفیاِنی ها در عصر ظهور:  . سفیانی، اسم رمز حاکم موقت منطقه شام مورد حمایت غربی 1 وِم یْقِبُل السُّ .( در بازه زمانی 463، ص الغیبۀ)طوسی،  ِفی ُعُنِقِه َصِلیب  ُمْنَتِصرا   ِمْن ِباَلِد الرُّ

ْفیاِنی ِمَن اْلَمْحُتوِم سال بر دمشق و سایر مناطق مورد منازعه در فتنه شام مسلط خواهد شد:  2کمتر از  ِل ُخُروِجِه ِإَلی آِخِرِه  ...السُّ وَّ
َ
، ص الغیبۀ)نعمانی،  ا  َشْهر  َخْمَسَة َعَشَر َو ِمْن أ

300). 

وِم .  2 ْفَیاِنيُّ ِمْن ِباَلِد الرُّ  بیصل ،است یو روم یحیچون مس یانیخود سف ای:مطرح استدو احتمال  "ِفي ُعُنِقِه َصِلیب"عبارت .(؛ در 463، ص الغیبۀ،  )طوسی ِفي ُعُنِقِه َصِلیب   ...السُّ
 ها است. اما موردحمایت غربیه ظاهر مسلمان است ب ای ها است و نماینده غربی بر گردن دارد

د )قم [هودیال]( َیْعِني ِإْن ُعْدُتْم 8 هیِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا )سوره اسراء، آ.  3 ْفَیاِنيِّ ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ  (14، ص 2ج  ،یالقم ریتفس ،یِبالسُّ

ْتِل ُغاَلٍم کنند:  فالن قبل از ظهور بر عربستان حکومت می . سفیانی همپیمان خاندان آل فالن در عربستان است؛ آل بنی 4
َ
 ُبدَّ ِمْن ق

َ
. َجْیُش آِل َبِني ُفاَلنَیْقُتُلُه  ... ِباْلَمِدیَنِة َیا ُزَراَرُة ال

ةَ َفَیْبَتِدُر اْلَحَسِنيُّ ِإَلی اْلُخُروِج َفَیِثُب َعَلْیِه الن حاکم در عربستان است: ؛ و سفیانی همپیمان خاندان آل ف .(337، ص 1ج  ،یالکاف ،ینی)کل ْهُل َمکَّ
َ
ِسِه ِإَلی َفَیْقُتُلوَنُه َو  أ

ْ
َیْبَعُثوَن ِبَرأ

اِميِّ  اِميُّ ِعْنَد َذِلَك  الشَّ فالن و سفیانی در به شهادت رساندن سید حسنی،  (. این هماهنگی بین نظامیان آل بنی.225، ص 8ج  ،یالکاف ،ینیکل) َجْیشا  ِإَلی اْلَمِدیَنة... َو َیْبَعُث الشَّ
.( و حاکی از ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم دمشق در منطقه شام دارد 234، ص ظهور یحتم یها در نشانه یتامل ،یتیآباشد )ر.ک:  نفس زکیه قبل از ظهور می

، ص الغیبۀکند ولی در منطقه بیداء بین مکه و مدینه، خسف خواهد شد )نعمانی،  که متعاقب شهادت نفس زکیه، سفیانی لشکر نظامی خود از منطقه شام را به مدینه اعزام می
280.). 
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سنگدل و از خاندانی در منطقه شام قبل ظهور به رهبری شخصی « سنت تکفیری اهل»پژوهی مهدوی از وجود  توضیح اینکه: در کتب معتبر آینده
با ، سخن به میان آمده است که هر شخصی صاحبان پرچمهای سیاه هستندو سیاه لباس دارای موهای بلند و  نیروهای تحت امر او،اصل و نسب که  بی
 رساند: در شهرهای خودشان به قتل میرا  بویژه اعراب ساکن مناطق فرات ،مالحظه بیقانون و  بی ،ان دشمنی ورزدایش

وَ  یَقْتُلُونَهُمْ هَرْجاًاهُمْ وَیْلٌ لِمَنْ نَاوَ رَایَاتٍ سُودٍأَصْحَابُ  سُودٌ ثِيَابُهُمْأَصْحَابُ السِّبَالِ  الطَّوِیلَةُ شُعُورُهُمْ أَصْحَابُهُ  عَنِيفاً خَامِلًا أَصْلُهعَبْداً 

الْجُفَاةُ یُسَلِّطُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِلَا رَحْمَةٍ فَيَقْتُلُونَهُمْ هَرْجاً عَلَى  الْأَعْرَابُاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ إِلَى أَفْعَالِهِمْ وَ مَا یَلْقَى الْفُجَّارُ مِنْهُمْ وَ 

 1.بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ الْبَرِّیَّةِ وَ الْبَحْرِیَّةمَدِینَتِهِمْ 

نیز وارد فاز جدی « هالل شیعی»طلبانه در جغرافیای کشورهای  ها به عراق، مطالبه تجزیه البته قبل از حمله لشکر نظامی سفیانی مورد حمایت غربی
 شاهدی بر این امر خواهد بود؛ « مارقۀ الشام»شده است که داعیه 

از حرکت جبهه حق برای آزادی « کربال تا قدس»سازان ظهور از  چنین است: با قطع محور مواصالتی زمینه« غربی، عبری، عربی»نقشه محور در واقع 
 فلسطین ممانعت شود؛ زیرا در اینصورت، مرزهای غرب عراق و شرق سوریه کامال در اختیار دشمنان قرار خواهد گرفت.

 

 گذرد راه قدس از کربال می

ها شدت خواهد گرفت و  مرز با ترک های ساکنان ناحیه هم نشان از این دارد در اواخر جنگ داخلی سوریه، اقدامات و فعالیت «الشام ةمارق»عه واق
 در شرق سوریه آرزوی خودمختاری از حکومت مرکزی را دارند:« طلبان شام جدایی»

 2.مَارِقَةٌ تَمْرُقُ مِنْ نَاحِيةِ التُّرْك

                                                             
 .257-256یبة، ص. نعمانی، الغ 1

 .280. نعمانی، الغیبة، ص 2
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  :خواهد شدنیز تر  آن واضحیر مفردات این بخش از حدیث، معنای البته با تفس
ْهُم  2؛المروق عن الشیء: الخروج منه 1؛المارقة: الخارجین ِمیة: وقت  ِمنَمَرَق السَّ به آن تعلق ندارد را  گریکه د یا به گونه شود، یاز کمان خارج م ریت یالرَّ

  ها. از سمت ترک ةجهة الترک = خروج مارق ِمن تمرق ةالترک. مارق ةجه ِمن یالترک: ا هیناح ِمن 5؛الجهةو  4الناحیة: الجانب 3؛ندیگو
ْرك»عبارت  نیبنابرا ة  َتْمُرُق ِمْن َناِحیِة التُّ

َ
از کمان  ریچون جدا شدن ت ها در منطقه شام خروج خواهند کرد هم مرز با ترک هم هیساکنان ناح یعنی« َماِرق

ِمیة( که گو ْهُم من الرَّ  . و اگر عصر، عصر ظهور باشد، بر آرزوی ُکردهای سوریه شباهت دارد.به آن تعلق ندارد گرید ای)َمَرَق السَّ

 

 مارقة الشام، نقشه آمریکا برای قطع محور مواصالتی مقاومت شیعی

 به شرق سوریه مواجه خواهند شد:« رکاخوان الت»طلبان )مارقة الشام( با حمله نظامی گسترده  اما جدایی

 .سَيقْبِلُ إِخْوَانُ التُّرْكِ حَتَّى ینْزِلُوا الْجَزِیرَة

بدون اضافه شدن واژه عرب استعمال شود، مراد مناطق مابین دجله و « جزیرة»است؛ هرگاه  ،"ةجزیر الارض "چه نیاز به توضیح است، تفسیر کلمه  آن
 باشد: فرات می

 1.دجلة و الفرات نيب يالت ي: و هةریالجز

                                                             
 .357ص ،ةاللغ ةفق ،یثعالب. 1

 .341ص، 10، جلسان العربابن منظور، . 2

 .416ص، 5ج ،ةاللغ یف طیالمحابن عّباد، . 3

 .596ص، 2ج ،ریالمصباح المن ،یومیف. 4

 .359ص، 4ج ،نیالبحر   مجمع ،یحیطر . 5
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  :العرب ندارد ةای به جزیر  و بدون ذکر قرینه، هیچ اشاره

 2.دجلة و الفرات نيبها ما ب رادیو لم تضف إلى العرب فإنّما  ثیالحد يف رَةُیإذا أطلقت الجَزِ

 در کتب تاریخی و حدیثی نیز مناطق غرب عراق و شرق سوریه بین دجله و فرات را جزیرة گویند:

 يبْنُ أَبِ ةُیوَ بَعَثَ مُعَاوِ رَةِیمِنْ أَرْضِ الْجَزِ نَيمِنْ تِلْكَ الْأَرَضِ هِي، الْأَشْتَرَ عَلَى الْمَوْصِلِ .. وَ سِنْجَارَ ... وَ مَا غَلَبَ عَلَيّعَلِ بَعَثَ

 3.ايسِيحَرَّانُ وَ الرَّقَّةُ وَ الرُّهَا وَ قَرْقِ هِیدَی يفِوَ كَانَ  رَةِیزِسُلْطَانِهِ مِنْ أَرْضِ الْجَ يعَلَى مَا فِ سٍيالضَّحَّاكَ بْنَ قَ انَيسُفْ

 ؛ از اینرو4شود اطالق میدر سوریه است به مناطق ما بین دجله در عراق و فرات  ، نیز مستفادو لغت که از کتب جغرافیا، تاریخطور  همان، ارض جزیرة
 شود. گفته می ،دیرالزورو الرقة  ،ةاعم از الحسک هیالشام، مناطق شرق سور  ةر یجز 

نشین موصل و تکریت عراق  و آرزوی مارقۀ الشام )ُکردهای سوریه( تقویت شود، دمینوی تجزیه کشورهای  در مناطق سنی« اقلیم سنی»حال اگر ایده 
ل ظهور، در تالش برای تحقق آن در ای که دشمنان قب گیرد. خواب آشفته منطقه وارد مرحله خطرناک شده و به تبع آن سپس ایران در خطر تجزیه قرار می

 هستند. 6و ُکردنشین سوریه )مارقۀ الشام( 5نشین عراق )فتنه عوف سلمی( هایی از مناطق سنی بخش
در حد نیز  «یسن میاقل»البته و  خواهند کرد. ینظام شمال شرقی سوریه حملهمناطق  به «اخوان الترک»محقق نخواهد شد و « الشامة مارق»آروزی  اما
 ، در واقععراق در اثر بروز فتنه در عراق یسن یشهرها یو برخ تیخارج شدن موصل، تکر  اریاما تحت اخت ماند یم میعق ل،ی( و اسرائکای)آمر  ها یغرب هدف
 .«کربال تا قدس»از  ورظه یایدر جغراف یعیمقاومت ش یمواصالت ریقطع مس یاست برا یتالش

 اق، فتنه در سوریه، حمایت از اسرائیلتجزیه عر«: غربی، عبری، عربی»راهبرد محور 

حکومت ، آنگاه 7، و احتمال ایجاد فتنه و آشوب در مناطق شیعه نشین عراقتیعراق مثل موصل و تکر نشین  سنیدر مناطق  ینظامسیاسی تحرکات با 
متحیر خواهد شد. و با قدرت گرفتن تشکیالت سیاسی  (تیعراق )موصل و االنبار و تکر غرب ( و شمال یعیدو آتش جنوب عراق )مناطق ش نیعراق در ب

نظامی در مناطق سنی عراق، طبیعتا پتانسبل محور مقاومت شیعی در این مناطق، تضعیف شده و سرانجام برخی شهرهای عراق همچون تکریت تا 
 شد.  ور خواهد حدودی از اختیار حکومت مرکزی خارج شده و بدین شکل، آتش فتنه دیگری در عراق، شعله

 و تاثیر منفی آن بر امنیت شیعه، به اجمال چنین خواهد بود:« حوادث عراق قبل از ظهور»بنابراین، سناریوی 

                                                                                                                                                                                                                                              
 . 134، ص2، جمعجم البلدان. حموی، 1

 .134ص، 4، جلسان العربابن منظور، ؛ 268، ص1، جالنهایة فی غریب الحدیث و األثر. ابن اثیر، 2

 .12، صوقعة صفین. ابن مزاحم، 3

 .453ص ،یإلحادیث اإلمام المهد  یالمعجم الموضوع ،یکوران. 4

َواُه ِتْکِریت.  5
ْ
ْرِض اْلَجِزیَرِة َو یُکوُن َمأ

َ
َلِمی ِبأ  .(444، ص الغیبۀ)طوسی،  ُخُروُج َعْوف  السُّ

ْرك.  6 ة  َتْمُرُق ِمْن َناِحیِة التُّ
َ
 .(280، ص الغیبۀ)نعمانی،  َماِرق

َخوف  ال یکوُن  ُشموِل أهِل الِعراِق  َفناٍء یَقُع فی أهِلها و َخراِب دوِرها و ِدماٍء ُتسَفُك ِبها و. در احادیث از فتنه و ریخته شدن خون و تخریب مناطق عراق سخن به میان آمده است:  7
رار  

َ
 .(378، ص 2، ج اإلرشاد)مفید،  َلُهم َمَعُه ق
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  تیعراق مثل موصل و تکر  سنی نشیندر مناطق  ینظامسیاسی . تحرکات 1
 قدرت نظامی محور مقاومت فی. تضع2
 فتنه و آشوب در مناطق شیعی عراق. 3
 (تیعراق )موصل و االنبار و تکر  غرب ( و شمالیعیجنوب عراق )مناطق شفتنه دو آتش  نیحکومت عراق در ب دیو ترد ری. تح4
ی و قطع ارتباط محور مقاومت عراق از سلطه حکومت مرکز نینش یمناطق سن اریخارج کردن اختتالش برای عراق:  یبرا جبهه باطلبرنامه اجرای . 5

ها است(، این فرایند تکمیل خواهد شد و  انجام با به قدرت رسیدن سفیانی )حاکم موقت دمشق که مورد حمایت غربیشیعی با منطقه شام و فلسطین که سر 
 ها به عراق نیز حمله خواهد کرد. با حمایت غربی

 اسالم انهیخاورم لیو تشک نیفلسط یقبل از ظهور: دفاع از عراق، آزاد یعیراهبرد جبهه مقاومت ش

، رخدادها و حوادث را به دقت رصد «صبر استراتژیک»، محور مقاومت شیعی با «کوفه، مکه، قدس»تحوالت خاورمیانه در مثلث اما در شطرنج پیچیده 
ضیح اینکه:ایرانیان بعد از است؛ تو« هرج الروم»نموده تقابل نظامی و ضربه به منافع یکدیگر )مرحله سیوف( رخ خواهد داد اما جنگ فراگیر با دشمن بعد 

ْوا َذِلَك و بعد از ناامیدی از اخذ حق خویش ) (َیْطُلُبوَن اْلَحقَّ َفاَل ُیْعَطْوَنهُ ه تالش برای احقاق حق )دو مرحل
َ
(، سرانجام وارد مرحله سیوف )تقابل نظامی( َفِإَذا َرأ

که در دو مرحله از اعطای حق نیان خواهد بود زیرا دشمن ( و البته نتیجه این تقابل نظامی، پیروزی ایراَوَضُعوا ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم با دشمن شده )
ُلوهُ ) های ایرانیان خواهد شد خودداری کرده بود، مجبور به پذیرش بخشی از خواسته

َ
 1.(َفُیْعَطْوَن َما َسأ

 

 «غربی، عبری، عربی»مثلث  با« مقاومت شیعی»جبهه  تقابل نظامی

                                                             
های ایرانیان نیز شهید  شده و کشته. ایرانیان بعد از دو مرحله تالش برای احقاق حق و بعد از ناامیدی از اخذ حق خویش، سرانجام وارد مرحله سیوف )تقابل نظامی( با دشمن  1

نِّ شوند:  محسوب می
َ
ْد َخَرُجوا ِباْلَمْشِرِق ِبَقْو  یَکأ

َ
ْوا َذِلَك  َیْطُلُبوَن اْلَحقَّ َفاَل ُیْعَطْوَنهُ ٍم ق

َ
ی  َوَضُعوا ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم ُثمَّ َیْطُلُبوَنُه َفاَل ُیْعَطْوَنُه َفِإَذا َرأ ُلوُه َفاَل َیْقَبُلوَنُه َحتَّ

َ
َفُیْعَطْوَن َما َسأ

 َیْدَفُعونَ 
َ

 ِإَلی َصاِحِبُکْم َیُقوُموا َو ال
َّ

ْتاَلُهْم ُشَهَداءُ َها ِإال
َ
ْمرِ  ق

َ
ْسَتْبَقْیُت َنْفِسي ِلَصاِحِب َهَذا اأْل

َ
ْدَرْکُت َذِلَك ال

َ
ي َلْو أ َما ِإنِّ

َ
شهری،  ( سند حدیث، معتبر است )ری273، صالغیبة)نعمانی،  أ

 (.13، ص6، جدانشنامه امام مهدی
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غربی، عبری، »نمایی نظامی باشد کما اینکه احتمال حمله به منافع مثلث  ه به تهدید دشمن و قدرت، ممکن است اشار «مرحله سیوف»الزم به ذکر است 
در ماه رمضان است و بعد « عمود آتش مشرق»سنت،  طابق گزارش اهلم ؛1نیز است« آتش مشرق»و درگیری نظامی محدود با دشمن از جمله واقعه « عربی

 ن،یقیدر فر « آتش مشرق»گزاره  ییوحدت محتوادر صورت  ندارند. حیتصر  آنبه زمان  یعی، اما مصادر ش2است شی( در پیسنة الجوع )سال قحط زیاز آن ن
 3.قبل ظهور است «ی، هرج الرومجنگ جهان»و وقوع « سنة الجوع»نشانه و عالمت 

وارد خواهد ساخت. « جغرافیای ظهور»ع دشمن در درپی را بر مناف ، محور مقاومت شیعی از فرصت استفاده نموده و حمالت پی4«هرج الروم»بعد واقعه 
برای دفاع از مراکز مقدسه و خط مقدم شیعی در برابر لشکر متجاوز خارجی و شکست  5ساز به عراق بویژه در آستانه ظهور، با ورود قدرتمند سپاه زمینه

یکی پس « جبهه استکبار»های  طقه، گسسته خواهد شد و شکستدر من« غربی، عبری و عربی»، زنجیره مثلث 6سختی که بر آنان در عراق وارد خواهد شد
 از دیگری، رقم خواهد خورد. 

 ها در فلسطین در دفاع از رژیم اسرائیل مارقة الروم: حضور غربی

اند، نیز  خاورمیانه شدهوارد  یاشغال نیساکن فلسط لیاسرائ انیهودیاز  تیحما یبرا)مارقۀ الروم( که قبل از آن،   یغربهمپیمانان  یحضور نظامو حتی 
  شان وارد خواهد شد. سازان ظهور امام عصر، شکست سختی بر یهود و حامیان رومی کاری از پیش نخواهد برد و در جنگ با زمینه

ع از اسرائیل، وارد برای دفا« مارقۀ الروم»اند، اما در مراحل پایانی فتنه شام،  تضعیف شده« هرج الروم»ها در اثر واقعه  توضیح اینکه: هرچند غربی
 شوند: آسیا می تحوالت منطقه غرب

                                                             
)نعمانی، الغیبة،  وَ هِيَ قُدَّامَ الْقَائِمِ بِقَلِيلٍ( 253)نعمانی، الغیبة، صوَقَّعُوا فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ إِذَا رَأَيْتُمْ نَاراً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ شِبْهَ الْهُرْدِيِّ الْعَظِيمِ تَطْلُعُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فَتَ.  1

 (.267ص

یْ .  2
َ
َعاِم َما اْسَتَطعْ ِإَذا َرأ وا ِمَن الطَّ ِعدُّ

َ
َماِء َفأ ا ِمْن َناٍر ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق ِفي َشْهِر َرَمَضاَن ِفي السَّ َها َسَنُة ُجوٍع ُتْم َعُمود  المعجم ؛ و مشابه آن: طبرانی، 153اد، الفتن، صحّم  ابن) ُتْم َفِإنَّ

 (.119، ص1، ج األوسط

گاهی بیشتر: .  3  (.لینکای ) رق قبل ظهور، اعجاز الهی یا انفجار هستهآتش مشبرای آ

لسان و القتل )ابن منظور،  ةالفتن ،الهرج: االضطراب(؛ 256، صاإلختصاص؛ مفید، 280، صالغیبةاست )نعمانی، « هرج الروم»های قبل از ظهور، واقعه  . از حوادث و نشانه 4
 ها خواهد شد. مطرح است که موجب تضعیف بیش از بیش غربیها  یغرب نیجنگ باختالف، هرج و مرج و  قبل ظهور، نروی(. از ا70-68، ص15، جربالع

یْبَعُث به عراق برای دفع حمله لشکر متجاوز سخن به میان آمده است:  -که اصحاب قائم نیز در این سپاه حضور دارند-. در احادیث از ورود لشکر نظامی محور مقاومت شیعی  5
ْفیاِنی  ْهِل اْلُکوفَ  َجیشا  ِإَلی اْلُکوَفِة السُّ

َ
ْلفا  َفیِصیُبوَن ِمْن أ

َ
ُتُهْم َسْبُعوَن أ َبَلْت َو ِعدَّ

ْ
ق
َ
ْتال  َو ُصْلبا  َو َسْبیا  َفَبیَنا ُهْم َکَذِلَك ِإْذ أ

َ
َو َتْطِوی اْلَمَناِزَل َطیا  َحِثیثا  َو َمَعُهْم  َرایات  ِمْن ِقَبِل ُخَراَساَن ِة ق

ْصَحاِب اْلَقاِئم
َ
  .(280ص  ،ۀبیالغ ،ی)نعمان َنَفر  ِمْن أ

ْفیاِنی اْلُکوَفةده ائتالف مثلث "غربی، عبری و عربی" اشاره شده است: . در احادیث به شکست سفیانی به عنوان نماین 6 ی  َو ...  یْدُخُل السُّ وُد َحتَّ ایاُت السُّ در } َتْنِزَل َعَلی اْلَماءِ ُتْقِبُل الرَّ
ی روایت تفسیر عیاشی، به "ساحل دجله" تعبیر شده است:  ْجل یْنِزَل َساِحَل َو یْقِبُل َرایة  ِمْن ُخَراَساَن َحتَّ ْصَحاِب .({ 64ص  1، ج التفسیر)عیاشی،  ۀالدِّ

َ
َفیْبُلُغ َمْن ِباْلُکوَفِة ِمْن أ

ْفیاِنی ُنُزوُلُهْم  وُد ِباْلَبیَعِة ِإَلی اْلَمْهِدی... و  َفیْهُرُبوَن السُّ ایاُت السُّ فیاِنی  َتهُرُب .(؛ 121-120، ص العرف الوردی)سیوطی،  ُتْبَعث الرَّ ص  ،14ج  ،کنزالعّمال  هندی،)متقی َخیُل السُّ
فیاِنی  َهَزَمِت إذا .(؛ و 588 ی الّناس الَمهِدی َفیطُلبوَنه ...الّرایاُت الّسوُد َخیَل السُّ فیاِنی ... َفیبَعُث َجیشا  إَلی الِعراق.(؛ 590ص  ،14ج  ،کنزالعّمال  )متقی هندی،  َتَمنَّ   ِعنَد ذِلك ...  السُّ

البیان نیز به شکست لشکر نظامی  .(؛ در تفسیر مجمع268، ص السن الواردۀ فی الفتن)دانی،   یقُتُلُهم َفیسَتنِقُذ ما فی أیدیِهم ِمن َسبی أهِل الکوَفِة و ... َتخُرُج رایة  ِمَن الَمشِرِق 
ْرِض َباِبَل ِمَن الْ سفیانی تصریح شده است: 

َ
ی یْنِزُلوا ِبأ ْفیاِنی ... َفیْبَعُث ... َجیشا  ... َحتَّ ُبوَن َما َحْوَلَها ... َفَتْخُرُج السُّ َرایُة َمِدیَنِة اْلَمْلُعوَنِة یْعِنی َبْغَداَد ... ُثمَّ یْنَحِدُروَن ِإَلی اْلُکوَفِة َفیَخرِّ

ی ِمَن اْلُکوَفِة  یِدیِهْم  ...َفَتْلَحُق َذِلَك اْلَجیَش َفیْقُتُلوَنُهْم ُهد 
َ
ْبی َو  َو یْسَتْنِقُذوَن َما ِفی أ ، ص 52، ج بحاراألنوار ،ی. مجلس322، ص 8ج  ،انیمجمع الب ،ی)طبرس اْلَغَناِئم ِمَن السَّ

186). 

http://rajanews.com/node/343345
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  1.وَ سَيُقْبِلُ مَارِقَةُ الرُّومِ حَتَّى یَنْزِلُوا الرَّمْلَة

 

 حضور مارقة الروم برای دقاع از یهود اسرائیل

امی در منطقه رمله )نزدیک بیت المقدس( با حضور نظ به صحنه تحوالت فتنه شام ها یغرببخشی از ورود قبل از خروج سفیانی،  نشانهآخرین  ،در واقع
 در کتب معتبر معاجم جغرافیایی چنین معنا شده است:« ةرمل»منطقه  در فلسطین است.

الرَّملة: مدینة تقع ؛ 2ثمانية عشر یوما البيت المقدسبينها و بين ، كورة من فلسطين و كانت دار ملك داود و سليمان يه :الرَّملة

 3.تل أبيبمن  يالشرقوسط فلسطين إلى الجنوب 

 ،یانیقبل از خروج سف نیدر فلسط یروم انیبه حضور نظام،  طوسی ةدر الغیب یگر ید ثیهمانطور که در حد .قصود استم نیرمله در فلسط نرویاز ا
 : شده است حیتصر 

 4. تَنْزِلُ الرُّومُ فِلَسْطِين

 است. به خطر افتاده لیاسرائ هودی تیاست که موجود نیا انگریفتنه شام، ب یانیدر مراحل پا انهیبه خاورم یغرب انینظام یلشکرکش

                                                             
 .442، صالغیبة. طوسی، 256، صاإلختصاص. مفید، 280، صالغیبة. نعمانی،  1

 .69، ص3، جمعجم البلدان ،یحمو .  2

 .118-117، ص2ج ،یاسالم یکشورها یخیار ت یایجغرافچانلو، ه . قر 122، ص7ج ،یدانشنامه امام مهد  ، شهری ری.  3

 .463ص ،ةبیالغ ، طوسی.  4
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 زمان جنگ فراگیر شیعه با اسرائیل

مضافا  ،1در فلسطین تجمع دارند و ایرانیان شیعی، طرف جنگ با یهود قبل از ظهور خواهند بود« یهودیان ُمفسد»طبق آیات سوره اسراء و احادیث متعدد، 
  َفُیَقاِتُلونبنابراین جنگ با دشمن در فلسطین خواهد بود و به قرینه "ساز مشرق، آزادی فلسطین معرفی شده است؛  و آرمان های قوم زمینهبر اینکه از اهداف 

 3، محور شیعی به رهبری ایران در جنگ با اسرائیل قبل از ظهور پیروز خواهد شد.2"َفُیْنَصُرون
و احادیث ذیل این آیات، هویت  کند یم یمعرف« خدواند یوعده قطع»فسد را مُ  هودیوبت و مجازات عق اسراء، سوره ییابتدا اتیآتوضیح اینکه: 

به روشنی گویا این واقعیت است که فرمایند،  کند و همانگونه مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان می ساز معرفی می کنندگان یهود را شیعه زمینه مجازات
و  انیعیش و مومنین، «عبادا لنا»و مصداق  تیهو ،ینیکل یدر کتاب الکاف؛ و 4کنند برای قیام و خروج امام عصر، فراهم میقومی قبل از ظهور، زمینه را 

 : شده است یمعرف ،یاوران حضرت قائم

فَلَا یَدَعُونَ وَتْراً آلِلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا  قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِهُ قَوْمٌ یَبْعَثُهُمُ اللَّ ... بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما

 5. قَتَلُوه

جنگند و  کنند و با دشمن می سازی می زمینه ایرانیان قبل از ظهور کهانقالب معتبر در حدیث  جنگ ایرانیان شیعی با دشمنبه قرینه ضمن اینکه 
 های آنان شهید محسوب شده و پرچم انقالب خویش را به امام عصر تحویل خواهند داد:  کشته

 سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْرَأَوْا ذَلِكَ وَضَعُوا یَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَا یُعْطَوْنَهُ ثُمَّ یَطْلُبُونَهُ فَلَا یُعْطَوْنَهُ فَإِذَا  بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا بِالْمَشْرِقِكَأَنِّي 

أَمَا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ لَاسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي  قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُوَ لَا یَدْفَعُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْ  حَتَّى یَقُومُوافَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوهُ فَلَا یَقْبَلُونَهُ 

  6.بِ هَذَا الْأَمْرِلِصَاحِ

                                                             
َضْینا ِإلی. در احادیث به جنگ محور مقاومت شیعی با اسرائیل قبل از ظهور اشاره شده است:  1

َ
والُهما... َبِني ِإْسراِئیَل   َو ق

ُ
ٍس ...  َفِإذا جاَء َوْعُد أ

ْ
وِلي َبأ

ُ
َشِدیٍد َبَعْثنا َعَلْیُکْم ِعبادا  َلنا أ

یارِ  ُه  .(5-4)سوره اسراء، آیه  َفجاُسوا ِخالَل الدِّ ْوم  َیْبَعُثُهُم اللَّ
َ
ْبَل ُخُروِج اْلَقاِئِم ق

َ
َتُلوه ق

َ
 ق

َّ
ٍد ِإال ص  ،اراتیالز  کامل ،ابن قولویه. 206، ص 8، ج الکافی)کلینی،   َفاَل َیَدُعوَن َوْترا  آلِِل ُمَحمَّ

.( و نیز به ضمیمه معرفی "اهل قم" به عنوان هویت شیعه ایرانی 273، ص الغیبۀزمین قبل از ظهور )نعمانی،  شهداء" در حدیث انقالب مشرق( که به قرینه عبارت "قتالهم .63
ِه کنندگان یهود:  مجازات ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اٍت ُهْم  ...ُکْنُت ِعْنَد أ ِء َفَقاَل َثاَلَث َمرَّ

َ
مَّ  َفُقْلَنا ُجِعْلَنا ِفَداَك َمْن َهُؤال

ُ
ْهُل ق

َ
ِه أ .(، عقوبت یهود قبل از 216، ص 57، ج بحاراألنوار. )مجلسی، َو اللَّ

در عصر  انيرانينقش ا. مافی، 67-65، ص 42، ش فصلنامه مشرق موعود، در عصر ظهور هودیمواجهه امام زمان با قوم ظهور توسط ایرانیان شیعی، رخ خواهد داد )بخشی، 

 .(26، ص 25ش  ،یمهدو  یها پژوهشفصلنامه ظهور، 

 .464، ص 4ج  ،نیحیالصح یالمستدرک عل ،یشابور یحاکم ن  .540، ص 5، ج سنن ابن ماجه.ابن ماجه، 442ص  ، دالئل اإلمامۀ ،یطبر .  2

 .30-28ص  ،25ش  ،یمهدو  یها پژوهش فصلنامهدر عصر ظهور،  انیرانینقش ا. مافی، 31-19، ص نیدر سوره روم بشارت فتح فلسط یتامل ،ییدآقایپورس.  3

کنند:  کند که قومی قبل از ظهور، زمینه را برای قیام و خروج امام عصر، فراهم می . طبرسی در ذیل آیات ابتدایی سوره اسراء و با توجه به اخبار و احادیث تفسیری، بیان می 4
و یبتهجوا  قوما ممن تقدم موتهم من أولیائه و شیعته لیفوزوا بثواب نصرته و معونته یأن الله تعالی سیعید عند قیام المهد  یقدتظاهرت األخبار عن أئمة الهدی من آل محمد ف

 (367، ص7، جتفسیر مجمع البیان)طبرسی،   بظهور دولته

 .63ص ،اراتیالز   کامل ه،ی. ابن قولو206، ص8ج ،یالکاف ،ینیکل.  5

 (13، ص6ج ،یدانشنامه امام مهد  ،یشهر  یمعتبر است )ر  ث،یسند حد. و 273ص ،بةیالغ ،ینعمان.  6
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در مجازات « عبادا لنا»ویت ایرانی مجازات کنندگان یهود )شیعیان ایرانی، به عنوان هشیعه پیرو اهل بیت و و نیز به ضمیمه معرفی "اهل قم" به عنوان 
 اند(: یهود معرفی شده

فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ ... بَأْسٍ شَدِیدٍ  يأُولِ عِباداً لَناذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عَبْدِاللَّهِ جَالِساً إِذْ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ فَإِ يكُنْتُ عِنْدَ أَبِ

 1.وَ اللَّهِ أَهْلُ قُمَّمَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُمْ 

رخ  ،یعیش انیرانیقبل از ظهور توسط ا هودیعقوبت ؛ و 2واهند داشتاسرائیل را بر عهده خایرانیان شیعی، نقش اصلی و رهبری جنگ با یهود از اینرو 
های: قوم  در لسان احادیث، شیعه ایران با نام؛ و 4اشاره دارد یایران یانبیت به شیع محمد و حرم اهل آل قم به عنوان عّش ؛ الزم به ذکر است، 3خواهد داد

 5اهل ری، قوم فرس معرفی شده است. مشرق، ارض خراسان، اهل قم،
 زیسنت ن در منابع اهلو  6نه تنها در منابع شیعی ذکر شده است بلکه از اشتراکات فریقین بودهساز ظهور  رایات مشرق زمینهتوسط آرمان آزادی فلسطین 

و از جمله این  8صب اهل سنت نیز بر آن اعتراف دارندو عالمان متع 7شده است حیتصر  یمشرق از خراسان قبل از ظهور امام مهد  اهیس یها به خروج پرچم
از نگاه رجالیون اهل که  10و نیز به هدف آزادی فلسطین را ذکر کرد 9توان حرکت رایات خراسان به منظور شکست لشکر سفیانی در منطقه شام احادیث می

 11کنند،"حدیث حسن" توصیف شده است. مینظامی ، پیشروی المقدس فلسطین ساز که تا بیت سنت، سند حدیث رایات مشرق زمینه
ها در  یغربخواهد بود. زیرا هرچند « مارقة الروم»و قبل حضور « هرج الروم»از دشمن، بعد « انتقام سخت»بنابراین زمان جنگ فراگیر شیعه با اسرائیل و 

ز حامیان غربی یهود )مارقۀ الروم( به تحوالت خاورمیانه اند لکن طبق احادیث کماکان شاهد لشکرکشی بخشی ا شدهدچار اضمحالل هرج الروم  واقعهاثر 

                                                             
 .216، ص57، جبحاراألنوار ،یمجلس.  1

 .142، ص3، جاألعظم یالصحیح من سیرة النب ،یعامل یمرتض.  2

، 25ش ،یمهدو  یها پژوهشفصلنامه در عصر ظهور،  انيرانينقش ا. مافی، 67-65، ص42، شفصلنامه مشرق موعود، در عصر ظهور هودیمواجهه امام زمان با قوم . بخشی،  3

 .26ص

ِي .  4 ْهِل الرَّ
َ
ٍة ِمْن أ ْه   ُرِوَي َعْن ِعدَّ

َ
يِّ َفَقاَل َمْرَحبا  ِبِإْخَواِنَنا ِمْن أ ْهِل الرَّ

َ
اُلوا َنْحُن ِمْن أ

َ
ِه َو ق ِبي َعْبِداللَّ

َ
ُهْم َدَخُلوا َعَلی أ نَّ

َ
ْهِل أ

َ
مَّ َفَقاُلوا َنْحُن ِمْن أ

ُ
ِي   ِل ق َجاَبُهْم   الرَّ

َ
اُلوا َذِلَك ِمَرارا  َو أ

َ
َعاَد اْلَکاَلَم ق

َ
َفأ

 َفَقاَل 
 

ال وَّ
َ
َجاَب ِبِه أ

َ
ی َفاِطَمة ِإنَّ َلَنا َحَرما   ...ِبِمْثِل َما أ ِدي ُتَسمَّ

َ
ْوال

َ
ة  ِمْن أ

َ
مَّ َو َسُتْدَفُن ِفیَها اْمَرأ

ُ
 (216، ص57، جبحاراألنوار ،یمجلس) َو ُهَو َبْلَدُة ق

 .68ص ،یرحاب حکومة اإلمام المهد  یف ،یطبس.  5

 .54-51ص ،تیمهدو دهیو اهل سنت در عق عهیاشتراکات ش ،یجعفر .  6

 .62-57، ص46، شفصلنامه مشرق موعودسنت،  سود در منابع اهل اتیرا ثیاحاد یثیالحد فقه یسند  یمعارف، بررس.  7

 .532، صخلدون إبراز الوهم المکنون من کالم ابن ،یمغرب ی. غمار 62ص، 19، جط هجر یةو النها یةالبدا ر،یابن کث.  8

ْخَری َسْوَداُء .  9
ُ
ی َیْنِزَل َبْیَت اْلَمْقِدِس  ...َتْخُرُج ِمْن ُخَراَساَن أ ْفَیاِنيِّ َحتَّ ْصَحاَب السُّ

َ
ُئ ِلْلَمْهِديِّ ُسْلَطاَنه َیْهِزُموَن أ فرائد فوائد . حنبلی، 261، ص1، ج السنن الواردة فی الفتن)دانی،  ُیَوطِّ

 (314، صالمنتظر یاإلمام المهد  یف الفکر

ها َشي.  10 . متقی هندی، 383، ص14، ج مسند اإلمام أحمد بن حنبل. ابن حنبل، 245، ص4، جسنن الترمذی)ترمذی،  ُتنَصَب ِبِإیلیاء  َحّتیء   َتخُرُج ِمن ُخراساَن رایات  سود  ال َیُردُّ
 (293، ص1، جمعجم البلدانحموی، ) بیت المقدس فی فلسطیناسم مدینة ایلیاء: (؛ 55، ص10، جالبدایة و النهایة. ابن کثیر، 261، ص14، ج کنزالعّمال

َثَنا ِرْشِد یُن ْبُن َسْعٍد )ضعیف الحدیث(، َعْن ُیوُنَس )ثقة(، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّ .  11 َتْیَبُة )ثقة ثبت(، َحدَّ
ُ
َثَنا ق ِبیَصَة ْبِن ُذَؤْیٍب ْهرِ َحدَّ

َ
يِّ )الفقیه الحافظ متفق علی جاللته وإتقانه(، َعْن ق

ِبي ُهَرْیَرَة )صحاب
َ
 افزار جوامع الکلم نرم، لالوقاف ةالعام ةاالدار نک:  (ی)تابعي ثقة(، َعْن أ



 
 
 

22 
 
 
 

و بیانگر این است که موجودیت اسرائیل در معرض سقوط و نابودی قرار گرفته است که اینچنین  1در جهت کمک به یهودیان ساکن فلسطین خواهیم بود
 شود. دست به دامان حامیان غربی خویش می

 ل مسلمینآزادی فلسطین و مسجد االقصی، قبله او

در حقیقت، تالش برای تحقق  -به عنوان غده سرطانی در جهان اسالم-ساز و محور مقاومت شیعی در تحقق نابودی اسرائیل  البته تالش انقالب زمینه
 :استدر سوره اسراء قرآنی   وعده

نِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبيراً فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا إِسْرائيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْ  بَني  وَ قَضَيْنا إِلى

جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ  ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ بَأْسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خاِللَ الدِّیارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُوالً  أُولي

وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ  نَفيراً

 2.مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبيراً

هنگامی که نخستین وعده فرا  .جویی بزرگی خواهید نمود اسرائیل در کتاب اعالم کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری ما به بنی

ا ها ر خانه (کوبند؛ حتی برای به دست آوردن مجرمانبانگیزیم )تا شما را سخت در هم  میبرخود را بر ضدّ شما  جنگجورسد، گروهی از بندگان 

ها و فرزندانی کمک خواهیم کرد؛ و نفرات  کنیم؛ و شما را به وسیله دارایی سپس شما را بر آنها چیره می. ای است قطعی کنند؛ و این وعده جستجو می

که وعده دوم فرا  یهنگام. و دیکن یباز هم به خود م دیکن یو اگر بد د؛یکن یم یکیبه خودتان ن د،یکن یکیاگر ن .دهیم می شما را بیشتر قرارو حامیان 

گونه  همان شوند ی( میو داخل مسجد )االقص شود؛ یظاهر م تانیرسد، )آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که( آثار غم و اندوه در صورتها

 .کوبند یدر هم م رند،یگ یسلطه خود م ریکه بار اول وارد شدند؛ و آنچه را ز

باره، نوشتاری مستقل  نظر دارند و آیات ابتدایی سوره اسراء، معرکه آراء مفسرین قرآن است و سخن در این فمفسرین درباره مصادیق فساد یهود، اختال
 طلبد. می

                                                             
ْمَلة یم اسرائیل است:. از حوادث قبل از ظهور، لشکرکشی بخشی از نظامیان غربی به خاورمیانه برای دفاع از یهود رژ  1 ی َیْنِزُلوا الرَّ وِم َحتَّ ُة الرُّ

َ
، ص الغیبۀ)نعمانی،  َو َسُیْقِبُل َماِرق

 ،یبینها و بین البیت المقدس ثمانیة عشر یوما )حمو ، : هي کورة من فلسطین و کانت دار ملك داود و سلیمانۀالرمل.(؛ منطقه رمله )نزدیک بیت المقدس( در فلسطین است. 280
ملة: مدینة تقع وسط فلسطین إلی الجنوب الشرقي من تل أبیب )ری69، ص 3، ج م البلدانمعج  یخیار ت یایجغرافچانلو، ه . قر 122، ص 7ج  ،یدانشنامه امام مهد  ، شهری .(؛ الرَّ

  .(118-117، ص 2ج  ،یاسالم یکشورها

 .7-4. سوره اسراء، آیه  2
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 جهان بدون صهیونیسم

 تیسال است حما 70 بیش از است که لیو اسرائ یستیونیصه میرژ  لی( تشکاالرض یف) یجهان اسیدر مقاما قدرمتیقن یکی از مصادیق بارز فساد یهود 
و  ایرانی انیعیتوسط ش یهود قبل از ظهور مجازاتبیان گردید که طبق احادیث و  1داردبه همراه را با خود  یلیانج تیحیو مس کایاز جمله آمر  جبهه استکبار

( باشند که ِعبادا  َلنا) و بندگان مخلص خدا عهیش دیبا ستیونیهص هودی)حزب الله لبنان و ...( خواهد بود و مجازات کنندگان قوم مفسد محور مقاومت شیعی 
یارِ ) نیز خواهند شد نیفلسط وارد و  لیبا اسرائ عهیجنگ ش قوعاست که با و نیا نشانگر زیندر فلسطین  حضور مارقة الرومو از طرفی  ؛(َفجاُسوا ِخالَل الدِّ

و نهایی  مجازات فساد دوم ثیاحاد حیبه تصر  ستین یشکالبته و  قبل از ظهور قرار گرفته است. یضعف و فروپاش تیدر نها لیاسرائ ،یان فاسدهودیمجازات 
 است. ناپذیر   و وعده خداوند تخلف خواهد بودو سپاه ایشان  یبعد از ظهور توسط امام مهد  (َفِإذا جاَء َوْعُد اآلِْخَرةِ یهود )

ین اشغالی، طبق آیات ابتدایی سوره اسراء در اثر جنگ با ایران و محور مقاومت شیعی در بنابراین رژیم اسرائیل و یهودیان صهیونیست ساکن فلسط
گیرند. اما جبهه استکبار برای جلوگیری از نابودی کامل اسرائیل، آخرین مهره خویش یعنی سفیانی را که  معرض فروپاشی و سقوط قبل از ظهور قرار می

سال بر مسند قدرت باقی  2بر دمشق و منطقه شام مسلط خواهد ساخت. البته سفیانی نیز بیشتر از است « غربی، عبری و عربی»مورد حمایت مثلث 
ین ماند و سرانجام با شکست سفیانی و ورود سپاه قدس امام مهدی به بیت المقدس و نزول حضرت عیسی و اقتدای ایشان به امام عصر، آزادی فلسط نمی

 بعد از ظهور رقم خواهد خورد. 
سفیانی در منطقه شام در آخرین خطوط استحکام دفاعی از یهود  ،یدر جنگ با سپاه امام مهد  هوربعد از ظ حدیثی نیز بر این دیدگاه استوار است،شواهد 

 شود: سختی را متحمل میشکست یعنی در منطقه رمله نزدیک بیت المقدس در فلسطین 

 1.السُّفْيَانِيُّ یَوْمَئِذٍ بِوَادِي الرَّمْلَةِ وَ یَقْتُلُ السُّفْيَانِيَّ وَ مَنْ مَعَهُمْ حَتَّى لَا یُدْرَكَ مِنْهُم؛ 2يإنَّما یَقتُلُ السُّفيانِ ]القائم[ أنَّهُ

                                                             
 .89-88ص، 34فصلنامه مطالعات تفسیری، ش ،اسرائیل سوره اسراء درباره فساد بنی اتیآ یر یتفس یمودب، واکاو .  1

 .346، صاألخبارمعانی . صدوق، 354، صالرجالو مشابه آن: کشّی،  331، ص8، جالکافی. کلینی،  2
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، آزادی کامل فلسطین و فتح قدس به اآلخره وعداز اینرو مجازات نهایی یهود بعد از ظهور در  خواهند شد. نیمجاهدان اسالم وارد فلسطسرانجام و 
 ست امام عصر و یارانش رقم خواهد خورد:د

لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ  فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِإِسْرائيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ...   بَني  وَ قَضَيْنا إِلى

 3. القائم و أصحابه يعْدُ الْآخِرَةِ یعنفَإِذا جاءَ وَ؛ 2كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة

و حضرت  در واقع جنگ شیعه با اسرائیل و آغاز فروپاشی اسرائیل قبل از ظهور است اما آزادی فلسطین و فتح نهایی قدس بعد از ظهور توسط امام عصر
 4.یه، اعتقاد و پافشاری دارندمنحصر به نگارنده نیست و کارشناسان نیز به این نظر  ،البته این دیدگاهعیسی خواهد بود. 

 ها سفیانی، آخرین حربه یهود و غربی

 گونه که بیان گردید، قبل از ظهور، یهود و حامیان غربی، بعد از شکست در فتنه شام در تالش برای رونمایی از آخرین مهره برخواهند آمد. همان
در جنوب غربی سوریه )منطقه حوران واقع در درعا در مرز اردن و  «وادی یابس»با ورود از منطقه سفیانی ها،  نظامی غربی-ای سان در فضاسازی رسانه بدین

منازعه و جنگ که پیش از او بر سر قدرت و حکومت، )معارضین( در فتنه طوالنی شام  و جریان ابقع)حاکمیت(  جریان اصهبو بعد از غلبه بر  5سوریه(
  6اند داشته

                                                                                                                                                                                                                                              
 .224، ص52، جبحاراألنوارمجلسی،  .66، ص1ج ،ریالتفس ،یاشیع  .  1

 .7-4. سوره اسراء، آیه 2

 .508، ص3، جتفسیر البرهان. بحرانی، 14، ص2ج ،یالقم ریتفس ،یقم.  3

گاه یبرا. البته این دیدگاه، منحصر به نگارنده نیست و کارشناسان دیگری نیز به این نظریه، اعتقاد و پافشاری دارند ) 4 در عصر  هودیمواجهه امام زمان با قوم  ،ی: بخششتریب یآ
سوره  اتیآ یر یتفس یواکاو ؛ مودب، 34و  26، ص25، شهای مهدوی فصلنامه پژوهشمافی، نقش ایرانیان در عصر ظهور،  ؛67-65، ص42، شفصلنامه مشرق موعودظهور، 

سوره اسراء در  4-8 اتیآ یقیتطب یبررس، ؛ فیروز علی95، ص34، شفصلنامه مطالعات تفسیری، عبادا لنا یوصف بیبر عدم ترادف در ترک هیبا تک لیاسرائ یاسراء درباره فساد بن
به فرجام  یلیتحل یبازنگاه ،یخوشدون؛ 231-193، صالزوال یمن العلو و اإلفساد ال لیئاسقوط اسر ؛ فتالوی، 233، صاسرائیل درباره بنی رآنق یخیتار  ییشگویمورد پ

فصلنامه اسرائیل در سوره اسراء،  د بنییوع اتیمفاد آ ،ییکهنمو ییرضا. 65ص، 52، شفصلنامه مشرق موعودسوره اسراء،  7تا  4 اتیآ یقیتطب یدر آخرالزمان با بررس لیاسرائ یبن
 (.143-140، ص3، جاألعظم یالصحیح من سیرة النب. مرتضی عاملی، 246-245، ص23ش ،ثیمطالعات قرآن و حد

ْکَباِد ِمَن اْلَواِدی اْلیاِبس. 5
َ
ِکَلِة اأْل (؛ وادی یابس، منطقه حوران واقع در درعا در جنوب غربی سوریه در مرز بین اردن و 651، ص2، ج النعمة تمامالدین و  کمال)صدوق،   یْخُرُج اْبُن آ

 (258، ص2، ج معجم أحادیث اإلمام المهدی؛ کورانی، 424، ص5، جمعجم البلدانسوریه است )حموی، 

ُهْم . 6 اِم ُکلُّ  (463، صالغیبة)طوسی،   یْطُلُب اْلُمْلكَثاَلَثُة ِبالشَّ
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 ها به سوریه محل ورود سفیانی موردحمایت غربی دن و سوریهیابس، مرز بین ار وادی

، در واقع تنفس مصنوعی به منظور جلوگیری از فروپاشی اسرائیل و رژیم 3ها و همپیمان غربی 2یهودبه عنوان آخرین حربه  1و تسلط بر سوریه
، در 7و بعد از حمله به عراق 6ماه بر منطقه شام حکومت نخواهد کرد 15نیز بیش از - 5به عنوان اولین نشانه حتمی- 4صهیونیستی خواهد بود و البته سفیانی

                                                             
َخَرَج اْبُن پایتخت سوریه:  «دمشق»یی در احادیث مشخص شده است. ها دواژهیکل نییبا تعبین جریان اصهب و ابقع که در ادامه سفیانی بر آنها فائق خواهد آمد،  جنگمحدوده .  1

ْکَباد
َ
ِکَلِة اأْل ی...  آ ْفَیاِنيُّ َعَلی اْلُکَوراْلَخْمسدر شمال سوریه:  «حلب»و  در جنوب سوریه «حمص» ؛(306، صالغیبةنعمانی، )  َیْسَتِوَي َعَلی ِمْنَبِر ِدَمْشق َحتَّ ِحْمص  َو  ... اْسَتْوَلی السُّ

ْکَباِد ِمَن اْلَواِدي اْلَیاِبس: هیسور در جنوب  «درعا ،ابسی یواد» (؛304، صالغیبةنعمانی، )  َحَلب
َ
ِکَلِة اأْل . طوسی، 651، ص2، جةو تمام النعم نیکمال الد صدوق،)  َیْخُرُج اْبُن آ

ْفَیاِنيدر شرق سوریه:  «، دیرالزوراءیسیقرق»(؛ 461، صةالغیب ر ب شتریبفتنه شام قبل از ظهور که  دهد ینشان م( به روشنی 280، صالغیبةنعمانی، )َیُمرُّ َجْیُشُه ِبِقْرِقیِسَیاء ...   السُّ
 شده است.متمرکز  هیسور 

ْفَیاِنيِّ  ]الیهود[ ُعْدُتْم َیْعِني ِإْن  (8)سوره اسراء، آیه  ِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا یهود است:. سفیانی، مورد حمایت  2 د ِبالسُّ . مجلسی، 14، ص2، جتفسیر القمی)قمی،  ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم ِمْن آِل ُمَحمَّ
 (46، ص51، جبحاراألنوار

ْفَیاِنيُّ ها است:  . سفیانی، مورد حمایت غربی 3 وِم ُیْقِبُل السُّ دو احتمال  "ِفي ُعُنِقِه َصِلیب"عبارت (؛ در 463، صالغیبة)طوسی،  َو ُهَو َصاِحُب اْلَقْوِم  ِفي ُعُنِقِه َصِلیب  ُمْنَتِصرا   ِمْن ِباَلِد الرُّ
 ها است. اما موردحمایت غربیظاهر مسلمان است به  او ی ها است و نماینده غربی بر گردن دارد بیصل ،است یو روم یحیچون مس یانیسف مطرح است:

کند. ضمن اینکه برای  سال است که عالوه بر تسلط بر سوریه، به عراق حمله نظامی می 2. سفیانی، اسم رمز حاکم موقت منطقه شام در عصر ظهور برای بازه زمانی کمتر از  4
 (380، صیإلحادیث اإلمام المهد  یالمعجم الموضوعکند )کورانی،  مدینه و مکه اعزام می حمایت از حاکمان همپیمان خویش در عربستان نیز نیروی نظامی به

ْبَل قِ . 5
َ
ْفیاِنی  :اْلَقاِئِم َخْمُس َعاَلَماٍت َمْحُتوَماٍت  اِم یق ْفیاِنی(؛ 652ص، 2ج ، النعمة الدین و تمام کمالصدوق، )السُّ  ُبدَّ ِمْنُه   اْلَمْحُتوِم   ِمَن   السُّ

َ
ِذی ال  (416ص، الغیبةنعمانی، )الَّ

ْفیاِنی ِمَن اْلَمْحُتوِم خواهد داشت:  . سفیانی در بازه زمانی کمتر از دو سال بر دمشق و سایر مناطق مورد منازعه در فتنه شام، مسلط خواهد شد و حکمرانی وی تا ظهور، ادامه6  ...السُّ
ِل ُخُروِجِه ِإَلی آِخِرِه  َو  وَّ

َ
 (300، صالغیبة)نعمانی،  َخْمَسَة َعَشَر َشْهرا  ِمْن أ

ْفیاِنی.  7 َباَل َنْحَو  السُّ
ْ
ق  اإْلِ

َّ
ة  ِإال  یُکوُن َلُه ِهمَّ

َ
ْفیاِنی َجیشا  ِإَلی  اْلِعَراق... ال ْهِل اْلُکوفَ  ... اْلُکوَفِة ... َو یْبَعُث السُّ

َ
ْتال  َو ُصْلبا  َو َسْبیاِة َفیِصیُبوَن ِمْن أ

َ
ْفیاِنی(؛ 280، صالغیبة)نعمانی،  ق   السُّ

دیِسیُر ِإَلی اْلُکوَفِة  ْعَواَن آِل ُمَحمَّ
َ
ْتال  َو َصْلبا  (؛464ص ،ةبیالغ ،یطوس) َفیْقُتُل أ

َ
ٍد ِباْلُکوَفِة ق َناٍس ِمْن ِشیَعِة آِل ُمَحمَّ

ُ
. مجلسی، 245و  64، ص1ج ،ریالتفس ،یاشیع)َفیَصاُب ِبأ

 (238و  222، ص52، جبحاراألنوار



 
 
 

26 
 
 
 

د آخرین روزهای منتهی به ظهور و قیام امام عصر و در جهت حمایت از همپیمانان خویش )حکومت آل فالن( به عربستان نیز لشکرکشی نظامی خواه
 1داشت.

 

 عربستان در حمایت ازحمله به عراق تا لشکرکشی  ،سفیانی

است  ها یغرب اریدر اخت یابزار  ،یر یتکف شهیندارد هرچند اند یسلف جریانبا  یتیسنخ چیه و است (داعشتکفیری )ضد تفکر  ی،انیسفالزم به ذکر است 
وِم ) شود یم تیحما ها یبیصل یاز سو  زین یانیو سف ْفَیاِنيُّ ِمْن ِباَلِد الرُّ  ِإْن ُعْدُتْم ) است هودی اریدر اخت یابزار  ،یانیهمچنانکه سف؛ 2(ِفي ُعُنِقِه َصِلیب   ... السُّ

ْفَیاِنيِّ  الیهود  3(.ُعْدَنا ِباْلَقاِئِم  ِبالسُّ
 »سفیانی، اسم رمز حاکم بنابراین 

ّ
سال که عالوه بر تسلط بر سوریه، به عراق حمله نظامی  دومنطقه شام در عصر ظهور برای بازه زمانی کمتر از  «تموق

و  هودیحربه  نیبه عنوان آخر و  4کند اعزام می به مدینه و مکه یت از حاکمان همپیمان خویش در عربستان نیز نیروی نظامیکند. ضمن اینکه برای حما می
بر  ماه 15از  شیب زین یانیالبته سف. خواهد بود یستیونیصه میو رژ  لیاسرائ یاز فروپاش یر یبه منظور جلوگ یدر واقع تنفس مصنوع ها، یغرب مانیهمپ

 :منطقه شام، حکومت نخواهد کرد

                                                             
حکومت عربستان به این کشور  . سفیانی به عنوان همپیمان خاندان آل فالن حاکم در عربستان، متعاقب حوادث خونین مکه و مدینه در سال ظهور، نیروی نظامی در حمایت از 1

ةَ َلیِه َفیْبَتِدُر اْلَحَسِنی ِإَلی اْلُخُروِج َفیِثُب عَ کند:  اعزام می ْهُل َمکَّ
َ
اِمیَفیْقُتُلوَنُه َو یْبَعُثوَن  أ ِسِه ِإَلی الشَّ

ْ
اِمی ِعْنَد َذِلَك َجیشا   ِبَرأ ، 8ج ،یالکاف ،ینیکل) ِإَلی اْلَمِدیَنة... َو یْبَعُث الشَّ

فیاِنی َبعثا  إَلی الَمدیَنة(. 225ص در  یتامل ،یتیآباشد ) ن و سفیانی در به شهادت رساندن نفس زکیه قبل از ظهور می(. این هماهنگی بین آل فال280، صالغیبة)نعمانی،  یبَعُث السُّ
( و حاکی از ارتباط عمیق خاندان حاکم در عربستان با حاکم منطقه شام دارد که متعاقب شهادت نفس زکیه، سفیانی لشکر نظامی خود را به 234، صظهور یحتم یها نشانه

اٍر شوند:  کند اما قبل از رسیدن به مکه در منطقه بیداء، خسف می مدینه اعزام می ِتي اْلَمِدیَنَة ِبَجْیٍش َجرَّ
ْ
ْفَیاِنيُّ ... َیأ ی ِإَذا اْنَتَهی ِإَلی َبْیَداِء اْلَمِدیَنِة السُّ ُه ِبهَحتَّ )نعمانی،  َخَسَف اللَّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ ُدوَنَها َو َیْهُرُب َیْوَمِئٍذ َمْن َکاَن ِباْلَمِدیَنِة ِمْن ُوْلِد َعِليٍّ ِإَلی َمکَّ ؛ (305ص ،الغیبة  َفُیْهِلُکُهُم اللَّ
َ
 (225، ص 8ج ،یالکاف ،ینیکل) ْمرَة َفَیْلَحُقوَن ِبَصاِحِب َهَذا اأْل

 .463، صالغیبة. طوسی،  2

 .14، ص2، جتفسیر القمی. قمی،  3

 .380، صیإلحادیث اإلمام المهد  یالمعجم الموضوع. کورانی،  4
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 1.خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً  آخِرِهِ  إِلَى  خُرُوجِهِ  أَوَّلِ  مِنْ...  السُّفْيانِي

 کند: به عراق نیز حمله میو 

مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَتْلًا وَ  بُونَيصِيإِلَى الْكُوفَةِ ... فَ شاًيجَ يانِيالسُّفْ بْعَثُی... وَ  الْعِرَاقلَهُ هِمَّةٌ إِلَّا الْإِقْبَالَ نَحْوَ  كُونُی... لَا  يانِيالسُّفْ

 2.ايصُلْباً وَ سَبْ

 شوند: عام می بویژه شیعیان در کوفه و نجف توسط لشکر متجاوز خارجی، قتل

 4.آلِ مُحَمَّدٍ بِالْكُوفَةِ قَتْلًا وَ صَلْبا عَةِيبِأُنَاسٍ مِنْ شِ صَابُيفَ؛  3أَعْوَانَ آلِ مُحَمَّد قْتُلُيفَ ةِإِلَى الْكُوفَ رُيسِی  يانِيالسُّفْ

 لشکرمتعاقب حوادث خونین مکه و مدینه در سال ظهور،  -خاندان آل فالن حاکم در عربستان-خویش همپیمان برای حمایت از  همچنین، سفیانی
 کند:  نظامی در حمایت از حکومت عربستان به این کشور اعزام می

جَيشاً إِلَى ... وَ یبْعَثُ الشَّامِي عِنْدَ ذَلِكَ  بِرَأْسِهِ إِلَى الشَّامِيفَيقْتُلُونَهُ وَ یبْعَثُونَ  أَهْلُ مَكَّةَيبْتَدِرُ الْحَسَنِي إِلَى الْخُرُوجِ فَيثِبُ عَلَيهِ فَ

 5.الْمَدِینَة

 عربستان قبل ظهور

در مکه، متعاقب قیام « نفس زکیه»و عالوه بر جنایت قتل  کنند قبل از ظهور بر مکه و مدینه در عربستان حکومت می فالن بنیآل الزم به ذکر است، 
 رسانند: شیعیان حجاز، افراد دیگری را نیز در مدینه به قتل می

 6.لَانجَيْشُ آلِ بَنِي فُ... یَقْتُلُهُ  بِالْمَدِینَةِیَا زُرَارَةُ لَا بُدَّ مِنْ قَتْلِ غُلَامٍ 

 روز بعد از شهادت نفس زکیه برای همیشه پیچیده خواهد شد: 15فالن در عربستان،  البته طومار حکومت آل بنی

عَنْ قَوْمٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَ  رَامٍفِي بَلَدٍ حَقُلْنَا بَلَى یَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَتْلُ نَفْسٍ حَرَامٍ فِي یَوْمٍ حَرَامٍ  بِآخِرِ مُلْكِ بَنِي فُلَانٍأَ لَا أُخْبِرُكُمْ 

 1.خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةًالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا لَهُمْ مُلْكٌ بَعْدَهُ غَيْرُ 

                                                             
 .300ص ،الغیبة ،ینعمان.  1

 .280، صالغیبة. نعمانی،  2

 .464ص ،ةبیالغ ،یطوس.  3

 .238و  222، ص52، جبحاراألنوار. مجلسی، 245و  64، ص1ج ،ریالتفس ،یاشیع.  4

 .225، ص8ج ،یالکاف ،ینیکل.  5

 .337، ص1ج ،یالکاف ،ینیکل.  6
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اکم در عربستان با و حاکی از ارتباط عمیق خاندان ح 2باشد این هماهنگی بین آل فالن و سفیانی در به شهادت رساندن نفس زکیه قبل از ظهور می
اما قبل از رسیدن به مکه در منطقه بیداء، خسف  کند حاکم منطقه شام دارد که متعاقب شهادت نفس زکیه، سفیانی لشکر نظامی خود را به مدینه اعزام می

 شوند:  می

فَيُهْلِكُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَهَا وَ یَهْرُبُ ؛ 3خَسَفَ اللَّهُ بِهدَاءِ الْمَدِینَةِ السُّفْيَانِيُّ ... یَأْتِي الْمَدِینَةَ بِجَيْشٍ جَرَّارٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَيْ

 4.یَوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ بِالْمَدِینَةِ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ إِلَى مَكَّةَ فَيَلْحَقُونَ بِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْر

 ها و یهود نی موردحمایت غربیپیمان مشترک خاندان آل فالن در عربستان با سفیا

. حاکمان، از نسل است عهیو دشمن ش )ع(تیب مخالف اهل یحکومتبه دست ، )عج(یاز ظهور امام مهد  پیش ،دارند که کشور عربستان حیتصر  اتیروا
  دیگرا یم یبه سستظهور  در آستانۀفالن،  آلحکومت  اقتدارنند. اما ک یاداره م یفالنند که حکومت را به صورت خانوادگ یبن

 

 حکومت خانوادگی در عربستان قبل ظهور

درگیری وسیعی رخ رسد و  اختالف به اوج میبین خاندان حاکم، آنگاه  5«، فرزندصبی»بعد از بیعت با که  این تاشده  جادیخاندان، اختالف ا نیا نیو ب
 ود: ش می فالن در عربستان و شاهزادگان بنی مرادهد که منجر به قتل و کشتار تعداد کثیری از بزرگان و اُ  می

                                                                                                                                                                                                                                              
 .258، صالغیبة. نعمانی،  1

 .234، صظهور یحتم یها در نشانه یتامل ،یتیآ.  2

 .305ص ،الغیبةنعمانی، .  3

 .225، ص 8ج ،یالکاف ،ینیکل.  4

ِبيِّ َبْیَعُة ِإَذا َظَهَرْت .  5 اَم ُکلُّ ِذي ِصیِصَیٍة ِبِصیِصَیِتِه  الصَّ
َ
 (.274)نعمانی، الغیبة، ص ق
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یقْتُلُ فُلَانٌ مِنْ وُلْدِ تَكُونُ بَينَ الْحَرَمَينِ وَ  عَصَبِيةٌءٍ الْحَدَثُ فَقَالَ  قُلْتُ وَ أَي شَي  الْحَرَمَينِ  بَينَ  إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفَرَجِ حَدَثاً یكُونُ

 1.فُلَانٍ، خَمْسَةَ عَشَرَ كَبْشاً

: فرمودند )ع(و کدام حادثه؟ امام رضا :رخ خواهد داد. پرسیدم الحرمین )بین مکه و مدینه( ای است که در بین )عج(، حادثهفرج و ظهور امام مهدی های نشانهاز 
 فالن خواهد شد. و شاهزادگان خاندان بنی ن که منجر به قتل پانزده نفر از ُامراالحرمی کشمکش، نزاع و خشم در بین

 

 یهود و آل فالن در عربستان قبل ظهورپیوند 

. از جمله در کتاب معتبر استبیت به شیعیان توجه داده شده  در کالم اهلبین حکومت آل فالن در عربستان با یهود، نیز  و ارتباط وثیقالبته از پیوند 
وعده انتقام  مجازات یهود،یکی از مصادیق  -سخن به میان آمده« فساد یهود در فلسطین»از به تفصیل که -سوره اسراء در قرآن 4الکافی کلینی، ذیل آیه

غربی، عبری و »سازان ذکر شده که آخرین مراحل تقابل جبهه حق با جبهه باطل و مثلث  خون امام حسین در آستانه ظهور به کمک قدرت نظامی زمینه
 د:نبا جبهه خائنین به امت اسالم، ارتباط وثیقی دار  یانخواهد بود و نشانگر این است که یهود« عربی

قَوْمٌ یَبْعَثُهُمُ  «:بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خاِللَ الدِّیارِ»فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ دَمِ الْحُسَيْنِ  «:فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما»

 2.خُرُوجُ الْقَائِمِ «:وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا»محمد إِلَّا قَتَلُوهُ  فَلَا یَدَعُونَ وَتْراً آلل اللَّهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ

که از  2با قدرت نظامی 1ساز اسرائیل فرا برسد: یعنی زمانیکه وعده خونخواهی امام حسین فرا برسد، خداوند قوم زمینه هنگامیکه زمان مجازات اول بنی
انگیزاند و خانه به خانه در جستجوی یهودیان خواهند بود تا آنان را مجازات  اسرائیل، برمی بنیُمفسدین البت و جنگاور هستند را بر علیه صبندگان الهی و با

 فسد خواهند گرفت و این وعده حتمی خدواند است و ظهور امام مهدی قطعا رخ خواهد داد.محمد از یهود مُ  های آل کنند و انتقام خون کشته

                                                             
 .448، صالغیبةطوسی، . 1

 .63ص ،الزیارات  کامل ،ابن قولویه. 206ص ،8ج ،یالکاف ،ینیکل.  2
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طل، سفیانی از نسل یزید با جبهه با -سازان ظهور توسط حضرت ولیعصر از نسل امام حسین و زمینه-سان، آخرین مرحله تقابل تاریخی جبهه حق  ینو بد
 با پیروزی محور مقاومت شیعی بعد ظهور محقق خواهد شد.« غربی، عبری، عربی»بن معاویه و  نماینده مثلث 

 عصر با امام« محور مقاومت شیعی»بیعت 
البته دیگر یاوران ؛ 4، با امام مهدی بیعت خواهند کرد3های خراسان اعزامی از ایران که اصحاب قائم نیز در میان آنان حضور دارد آنگاه بعد از ظهور، پرچم

، لبنان و فلسطین )ابدال 6الیمن(ها )اهل  ، یمنی5از مناطق مختلف جغرافیای ظهور از عراق )عصائب العراق(« سازی زمینه»با شعار واحد « جبهه حق»
اند فرانید امر ظهور را برای تشکیل حکومت حقه جهانی حضرت ولیعصر مهیا و فراهم سازد، نیز با امام  که توانسته« کوفه، مکه و قدس»در مثلث  - 7الشام(

 عصر بیعت خواهند نمود.

                                                                                                                                                                                                                                              
فرماید: حدیث به روشنی گویا این واقعیت است که قومی قبل از ظهور، زمینه را برای قیام و خروج امام عصر، فراهم  . طبرسی، صاحب تفسیر مجمع البیان، در ذیل این آیه می 1

تقدم موتهم من أولیائه و شیعته لیفوزوا بثواب نصرته و معونته و قوما ممن  یأن الله تعالی سیعید عند قیام المهد  یمحمد ف قد تظاهرت األخبار عن أئمة الهدی من آلکنند:  می
های آنان شهید محسوب  جنگند و کشته کنند و با دشمن می ساز که قیام می (؛ در احادیث معتبر نیز از قوم زمینه367، ص7، جتفسیر مجمع البیان)طبرسی،   یبتهجوا بظهور دولته

ْد َخَرُجوا ِباْلَمْشِرِق جهانی امام عصر متصل خواهد شد، سخن به میان آمده است: شان به حکومت  شود و سرانجام انقالب می
َ
ي ِبَقْوٍم ق نِّ

َ
َیُقوُموا ... َوَضُعوا ُسُیوَفُهْم َعَلی َعَواِتِقِهْم  ...َکأ

ْتاَلُهْم ُشَهَداء
َ
 ِإَلی َصاِحِبُکْم ق

َّ
 َیْدَفُعوَنَها ِإال

َ
 (.13، ص6، جدانشنامه امام مهدیشهری،  ث نیز معتبر است )ری(؛ سند حدی273، صالغیبة)نعمانی،  َو ال

هستند را  نیبه فعل قاتالن امام حس یکه راض بیت دشمنان اهل هینسل و ذر جمعیت کثیری از  ،سازان و نصرت و یاری زمینه ارانشیبا کمک سالح  نیاز نسل حس یحضرت مهد .  2
ُفُهْم یاْلَمْظُلوِم  ِن یِمْن ُوْلِد اْلُحَس  ا  یَمْهدِ  :به جهنم خواهد فرستاد ْولِ  وِف یِبُس  َحرِّ

َ
َم )بحران  اِئِه یأ یالثارات »ساز، شعارشان  ؛ قوم زمینه(368، ص1ج ،البرهان ریتفس ،یِإَلی َناِر َجَهنَّ

ُه ...  ِن یَلثاراِت الُحَس  ایالّله ِشعاُرهم  ِل یَسب یفِ  قَتُلوایَاْن  وَن َتَمنَّ است و آرزوی شهادت دارند و به وسیله آنان است که امام مهدی یاری و نصرت خواهد شد: ی« الحسین ِبِهم َینُصُر اللَّ
 .(308، ص52، جبحاراألنوار ،ی. مجلس97ص ،مانیسرور أهل اإل  ،ینجف یلی)ن إماَم الَحقِّ 

ْصَحاِب َو َمَعُهْم َنَفر  ِمْن ... َرایات  ِمْن ِقَبِل ُخَراَساَن .  3
َ
 .(280ص  ،بةیالغ ،ینعمان) اْلَقاِئمأ

 .(452، ص الغیبۀ)طوسی،  َفِإَذا َظَهَر اْلَمْهِدی َبَعَث ِإَلیِه ِباْلَبیَعِة .  4

 . 477، ص الغیبۀ،  . طوسی 5

 .466، ص  دالئل اإلمامۀ. طبری،  6

فرق  در کتب برخی عرفا« ابدال» اصطالحبا در هنگامه ظهور با امام عصر  گانکنند  عتیب از« ابدال الشام». الزم به ذکر است 433، ص عمدۀ عیون صحاح االخبار. ابن بطریق،  7
اهل  ،من خراسان، عصائب عراق اتیرا همچونمناطق مختلف  انیعیامام عصر از کنار کعبه در مکه، ش امیبعد از ظهور و قذکر شده،  یمتعدد ثی: در احادنکهیا حیدارد. توض

: ی بیعت شیعیان چنین گزارش شده استطوس خیش بهیدر الغ(. 31، صیاألمال . مفید،208ص،  اإلختصاص)مفید،  خواهند نمود عتینجباء مصر و ابدال شام با حضرت ب من،ی
ْهِل َبْدٍر ِفیِهُم النُّ 

َ
َة أ ف  ِعدَّ ْکِن َو اْلَمَقاِم َثاَلُثِماَئٍة َو َنیِّ ْخ ُیَباِیُع اْلَقاِئَم َبْیَن الرُّ

َ
اِم َو اأْل ْهِل الشَّ

َ
ْبَداُل ِمْن أ

َ
ْهِل ِمْصَر َو اأْل

َ
و کتاب  صحاح ونیع ۀ)در نسخه کتاب عمد َیاُر َجَباُء ِمْن أ

ْهِل اْلِعَراقاست ذکر شده «عصائب عراق»، واژه  اإلختصاص
َ
نیز قرار خواهند امام عصر  ارانینفر  313افراد در زمره  نیاز ا یبرخ ضمن اینکه. (477، ص الغیبۀ،  )طوسی  ( ِمْن أ

ْفَیاِنيِّ ... َو َرُجل  ِمنَّ گرفت ْبَداِل الشَّ  ا: ُخُروُج السُّ
َ
ْهِل اْلِعَراِق َو أ

َ
ْهَل اْلَبْیِت ُیَباَیُع َلُه َبْیَن َزْمَزَم َو اْلَمَقاِم َیْرَکُب ِإَلْیِه َعَصاِئُب أ

َ
ْهُل اْلیَ أ

َ
ْهِل ِمْصَر َو َتِصیُر أ

َ
ْهِل َبْدراِم َو ُنَجَباُء أ

َ
َة أ ُتُهْم ِعدَّ  َمِن ِعدَّ

 (.208ص،  اإلختصاص. مفید، 466، ص دالئل اإلمامۀ)طبری، 
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 محور مقاومت شیعی قبل ظهور

 آیا عصر معاصر، عصر ظهور است؟
 تیمربوط به آنها از اهم رخدادهایجهان، وجود دارد که شناخت و رصد کردن  ندهیدر تحوالت و حوادث قبل از ظهور و آ یچند کانون مرکزبیان گردید 

 نیدهد. ا یار ی، «یهپژو ندهیآ»و مباحث مرتبط با آخرالزمان و ظهور امام زمان)ع( در علم  دادهایدرست رو لیما را در تحل تواند یبرخوردار است و م یادیز 
کوفه، »و در مثلث  «ظهور یایجغراف»مذکور در  یو عربستان؛ کشورها نیعراق، فلسط ران،ی(، اهیعبارت است از: منطقه شام )سور  یمرکز یها کانون

رخ خواهد داد که  آور و شگفت عیسر  اریبس یکشورها، قبل از ظهور، اتفاقات نیا ندهیخواهند بود و در آ یمهم یدادهای، مرکز تحوالت و رو«مکه، قدس
در  «ورظه ندیدر تحوالت فرا نیآفر  نقش یکشورها» یو نظام یاسیس یبان دهید نیخواهند گذاشت. بنابرا یجهان یو حت یا منطقه تیبر امن یمهم راتیتاث

 پژوهانه داشته باشد. ندهیو آ کیاستراتژ  تیاهم تواند یاز زمان، م یا هر برهه
کوفه، »های حتمی ظهور در مثلث  دث متتهی به نشانهمهمی توجه کرد و آن اینکه: حوابسیار در مباحث مهدویت، باید به نکته همچنین بیان گردید 

، نتایج واقعی و شوند، محسوب می شوند و جدا از هم، نباید بررسی شوند و اگر مستقل از یکدیگر بررسی «پازل واحد»های مختلف یک  ، قطعه«مکه، قدس
 نخواهد شد. حاصلمطلوب 

با کنار هم  و. یافتخواهیم دست تر از احادیث و معارف مهدویت،  بررسی شوند؛ به درک واضح« پازل ظهور»و آنچه در این نوشتار بیان شد اگر در قالب 
مشاهده « ظهور جغرافیای»و آنچه که در صحنه تحوالت میدانی  «پازل واحد»های مختلف  در قالب قطعه «خانواده مرتبط و هم»های  گزارهقرار دادن 

 ویت دارد ، انعکاس قویی در احادیث مهدشود می
در مقابله با « ساز جامعه زمینه»و متعاقب آن چه تکالیف فردی و اجتماعی برای  1؟بریم در عصر ظهور، به سر می شود: آیا و آنگاه این سوال مطرح می

 های دارد از جمله: «شاخص»یان گردید، پازل ظهور، های جبهه باطل، ایجاد خواهد شد؟ زیرا همانطور که ب دسیسه
 جبهه حق( یساز ظهور )آغاز قدرتمند  نهیانقالب زم لی. تشک1

                                                             
است  دیام به فرموده امام خمینی، و ؛و کنار هم قرار نگرفته است نینچنیدادن است، ا یظهور که در عصر حاضر در حال رو  یها تمام آنچه از نشانه خ،یاز تار  یا دوره چیدر ه.  1

جهان ( و 171، ص15( و این قرن، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین باشد )خمینی، صحیفه امام، ج327، ص21)خمینی، صحیفه امام، ج عصر ظهور باشد ،عصر معاصر
 (481-480، ص17)خمینی، صحیفه امام، ج طلوع آفتاب والیت از افق مکه معظمه یشود برا یمهیا م
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 )افساد جبهه باطل( نیدر فلسط ستیونیصه هودیدولت  لی. تشک2
 جبهه حق و باطل( ی)نبرد تمدن هیسور و . فتنه شام 3
 ظهور( ندیدر عراق و حجاز )مقدمات فرا یانیسف انیمقابله با جر  یظهور برا یایدر جغراف یخراسان ،یمانیمشترک  یمانی. همپ4

 

 آیا  عصر معاصر، عصر ظهور است؟

؛ و 1است« قساوت قلب»های  ت، اشتباه است و اصوال استبعاد و دور پنداشتن ظهور از نشانهظهور در آینده نزدیکی نیسالزم به ذکر است باور به اینکه 
و به فرموده  2در حال روی دادن است، اینچنین و کنار هم، قرار نگرفته است که در عصر حاضر های ظهور ای از تاریخ، تمام آنچه از نشانه البته در هیچ دوره

 شدبا نیبر مستکبر  نیقرن، قرن غلبه مستضعف نی( و ا327، ص21، جخمینی امام فهیاست عصر معاصر، عصر ظهور باشد )صح دیام :ینیامام خم
  ؛(481-480، ص17، جخمینی امام فهیطلوع آفتاب والیت از افق مکه معظمه )صح یبرا شود ی( و جهان مهیا م171، ص15، جخمینی امام فهی)صح

ِریبا؛ 3، تمجید شده است«قرب و نزدیکی ظهور»همچنانکه در احادیث نیز اندیشه 
َ
ُهْم َیَرْوَنُه َبِعیدا  َو َنراُه ق  .ِإنَّ

 شورها قبل ظهورخاتمه: سناریوی آینده ک

 ایران

 : قبل ظهور، متصور است ایراِن  ی که برای آیندۀسناریوی
اَس ِإَلی اْلَحقِّ ) خواهد شد لیتشک رانیو حکومت در ا کنند می انقالببا رهبری مردی از قم از ظهور،  پیش. ایرانیان 1 مَّ َیْدُعو النَّ

ُ
ْهِل ق

َ
 .(َرُجل  ِمْن أ

                                                             
ْو َثاَلِثِماَئِة َسَنٍة .  1

َ
 ِإَلی ِماَئَتْي َسَنٍة أ

َّ
 َیُکوُن ِإال

َ
ْمَر ال

َ
(. و مشابه آن حدیث امام صادق در 296؛ نعمانی، الغیبة، ص369، ص1)کلینی، الکافی، ج َلَقَسِت اْلُقُلوُب َفَلْو ِقیَل َلَنا ِإنَّ َهَذا اأْل

َمُد َفَقَسْت -  َزَلْت َهِذِه اآلَْیةُ نَ خطر قساوت قلب در اثر طوالنی پنداشتن زمان غیبت: 
َ
ْبُل َفطاَل َعَلْیِهُم اأْل

َ
وُتوا اْلِکتاَب ِمْن ق

ُ
ِذیَن أ  َتُکوُنوا َکالَّ

َ
ِتي ِفي ُسوَرِة اْلَحِدیِد َو ال ُلوُبُهْم الَّ

ُ
)سوره   ق

ْهِل َزَماِن اْلِغیَبة-(16حدید، آیه
َ
 (.24)نعمانی، الغیبة، ص ِفي أ

گاهی بیشتر 2  (.لینک( و )لینکالصغیر، اسئله و ردود ) : جالل الدین علی. برای آ

ُبون.  3  (.198-197)نعمانی، الغیبة، ص  َنَجا اْلُمَقرَّ

http://www.sh-alsagheer.com/post/1122
http://www.sh-alsagheer.com/post/2530
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 .َصاِحِبُکم( یِإالَّ ِإلَ  ْدَفُعوَنَهایَ )و اَل  دندان یم )عج(امام عصر یحکومت جهان یبرا یساز  نهیرا زم شیخو یهدف اصل. 2
وَن ِمَن اْلَحَرِب(شوند  با دشمنان خسته نمیاز جنگ . 3  .)َو اَلَیَملُّ
(اْلَح  ْطُلُبوَن یَ اْلَحقَّ ُثمَّ  ْطُلُبوَن یَ کنند ) یرا طلب م شیخو در مواجهه با دشمن، دو مرحله حّق . 4  (. ْعَطْوَنهُ یُ را نخواهد داد )َفاَل  انیرانیا اما دشمن حّق  ،قَّ
ْوا َذِلک(، ا کنند یرا درک م شیخو و طلب حّق  فایممانعت دشمنان در است یوقت انیرانیدر مرحله سوم، ا. 5

َ
از راه قدرت را  شیخو حّق  بار  نی)َفِإَذا َرأ

 حق دشمن، مجبور به قبولبعد تقابل نظامی با و به وقوع خواهد پیوست « آتش مشرق»در مرحله سیوف، َعَواِتِقِهم(؛  یَعلَ  وَفُهْم یُ طلب خواهند کرد )ُس  ینظام
ُلوُه( ْعَطْوَن یُ خواهد شد )فَ 

َ
 .َما َسأ

ـ  یر اخذ حق در دو مرحله قبلاصرار ب رغم ـ علی شیخو حّق  رشیاز پذ« هرج الروم» ۀجمله وقوع واقع از ،یمعادالت جهان رییتغ لیبه دل انیرانیلکن ا. 6
  ظهور خواهند شد. ۀدر آستان نیساز با دشمن در فلسط و سرنوشت ییاجنگ نه ۀآماد ،( و در مقابلْقَبُلوَنهیَ باز خواهند زد )َفاَل  سر

منافع یکدیگر خواهند  و حمله به« عربی، ی، عبریغرب»سیوف )تقابل نظامی( با مثلث  . بنابراین هرچند بعد از دو مرحله طلب حق، ایرانیان وارد مرحله7
 خواهد بود.« هرج الروم»...( با اسرائیل بعد الله لبنان و مان جنگ فراگیر شیعه )ایران، حزبلکن ز ،شد

نخواهند  نیسالح را تا ظهور بر زم گرید ،«وفیمرحله س»تقابل نظامی سپس با ورود به و  «طلب حق»بعد از دو مرحله  انیرانیاکه:  این . بشارت مهم8
 .گذاشت

 سوریه

 : فتنه شام )سوریه( قبل ظهور چنین است ترتیب سناریوی آیندۀ
 .بقع( در منطقه شامهم )رایة األصهب و رایة األ  مخالف دو جبهۀ نیبآرایی نظامی  و صف اختالف: . اختالف الرمحان بالشام1
 .اضطراب شدید، فتنه، قتل و جنگ در منطقه شام: بالشام ة. رجف2
 .کشد یآتش از آن زبانه م های مجهز به پرتاب سالح که شعله یجنگ یها نیو ماشنظامی ادوات ورود : ةالشهب المحذوف نیالبراذ. 3
 .فتنه شاممیدانی تحوالت  در صحنۀ زردرنگ یها پرچم ورود نظامیان : تحل بالشام الصفر اتی. الرا4
 .های درگیر در فتنه شام و پیروزی برای یکی از طرف شنیده شدن بشارت فتح: دمشق . ندا و صوت فتح از ناحیۀ5
نظامی با سالح مرگبار یا انفجارهای  ای سهمگین در اثر حملۀ ن یا حادثهاحتمال وقوع زلزله یا رانش زمی: دمشق در سوریه یستارَ َح ـ  . خسف جابیه6

 .ا در دمشق سوریهحرستـ  قوی در زیر زمین؛ منجر به خسف و فرو رفتن در سطح زمین در محور جابیه
 .هایی از مسجد جامع اموی دمشق . فرو ریختن بخش7
 .ُکردهای سوریه(آرزوی استقالل شام ) در منطقۀ ها مرز با ترک هم یساکنان نواحساز جدایی : )مارقة الشام( الترک یةتمرق من ناح ة. مارق8
 .ها )جنگ جهانی( و غربی ها یروم نیب و جنگ اختالف، فتنه و قتل: الروم  . هرج9

 .هیسور  شرقترکیه به مناطق  حملۀ: الشام ةر یاخوان الترک به جز  ۀ. حمل10
با حضور نظامی در منطقه رمله  به صحنه تحوالت فتنه شامدر حمایت از اسرائیل  ها یغرببخشی از ورود به فلسطین:  الروم ةمارقلشکرکشی . 11
 المقدس( در فلسطین )بیت

ها از وادی یابس )درعا( در جنوب سوریه و تسلط بر دمشق؛ البته سفیانی نیز  با حمایت غربی -اولین نشانه حتمی ظهور -انه سفیانی. حرکت مسلح12
 کند و سرانجام در جنگ با سپاه قدس امام مهدی، شکست خواهد خورد. کمتر از دوسال بر منطقه شام، حکومت می

 عراق

 : منفی آن بر امنیت شیعه، به اجمال چنین خواهد بود أثیرتاز ظهور و  پیشسناریوی حوادث عراق 
 .عوف سلمی( )فتنۀ تیعراق مثل موصل و تکر  نشین سنیدر مناطق  ینظامـ سیاسی . تحرکات 1
 .شمال غرب عراقمناطق  قدرت نظامی محور مقاومت شیعی عراق در فی. تضع2
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 .( در ارکان حکومت عراقوذ مدافع غرب )جریان صاحب البرقعمقاومت و نیز جریان نفنشین توسط مخالفین محور  فتنه و آشوب در مناطق شیعه. 3
 .(تینبار و تکر عراق )موصل و األ  غرب ( و شمالیعیجنوب عراق )مناطق ش فتنۀدو آتش  نیحکومت عراق در ب دیو ترد ری. تح4
ی و قطع ارتباط محور مقاومت شیعی حکومت مرکز ۀعراق از سلط نینش یسن مناطق اریخارج کردن اختتالش برای : عراق یبرا باطل جبهۀ. برنامه 5

ست(، این فرایند تکمیل خواهد شد و با حمایت ها وقت دمشق که مورد حمایت غربیکه سرانجام با به قدرت رسیدن سفیانی )حاکم م« کربال تا قدس»از 
 ها به عراق نیز حمله خواهد کرد. غربی
شود،  هیاست. و اگر عراق تجز  انهیخاورم «سمیبالکان»است که عراق، محور  نیبر ا «دیجد انهیخاورم»طرح  یدر راستا ل،یو اسرائ کایرنامه آمر . ب6

 خواهد کرد. تیسرا زیکشورها ن ریبه سا هیتجز  ینو یدم
د ندر عراق وارد جنگ خواه ها یغرب تیمورد حما خارجِی تهاجم نظامیان با  یمانیو  انیرانیهنگام لشکر ا نیدر اشیعی  کز مقدسۀ. با به خطر افتادن مرا 7

 .خواهند کرد لیتحم «یو عرب یعبر  ،یغرب»محور  ۀندیشکست را بر نما نیشد و اول

 عربستان

 : قبل ظهور، متصور است عربستاِن  ی که برای آیندۀسناریوی
 .ها غربی پیمان هم در عربستان با یهود و سفیانِی « فالن آل»و ارتباط وثیق بین حکومت  . پیوند1
 .فالن و تشدید اختالف در حاکمیت آل« صبی». به قدرت رسیدن 2
 رسد. مینیز به قتل عربستان  حاکمسپس  ؛فالن تل و کشتار در خاندان پادشاهی آل. ق3
 .فالن توسط حکومت آل ( در مکه)عج(رسمی امام عصر شهادت نفس زکیه )نمایندۀ. 4
سف در بین مکه و مدینه خواهند ورود نظامیان خارجی به عربستان در آستانه ظهور که دچار خو ها،  غربی رد حمایتمو  . درخواست کمک از سفیانِی 5
 شد.

 فلسطین

خواهد « مارقة الروم»و قبل « هرج الروم»طبق احادیث، زمان جنگ فراگیر شیعه با اسرائیل، بعد واقعه : فلسطین قبل ظهور، چنین است سناریوی آیندۀ
 با دقت در پازل ظهور از جمله:  واقعبود. در 

 ؛مبنی بر مجازات یهود توسط ایرانیان شیعی به هدف آرمان آزادی فلسطین «اسراء». آیات ابتدایی سوره 1
 ؛شام آخرین مرحله از سلسله حوادث فتنۀ به دفاع از اسرائیل به عنوان« مارقة الروم». حضور نظامی 2
 ؛انقالب ایرانیان، ورود به رویارویی نظامی و جنگ فراگیر با دشمن قبل از ظهوردر « مرحله سیوف». عملیاتی شدن 3
 ؛ها در جنگ با رومی« دنی االرضأ»پیروزی ایرانیان شیعی در منطقه مبنی بر  «روم»آیات ابتدایی سوره  تأویل . بشارت قرآن و 4
 ؛هرج الروم رخ خواهد داد . این جنگ، بعد از واقعۀ5
 های تسبیح به هم مرتبط هستند. مثل دانه ،های مختلف یک پازل دانست که در عین حال نگریست و قطعه در هندسۀ واحدیا باید . همگی ر 6
 نینشانگر اآزادی فلسطین، رقم خواهد خورد و « مقدمات»سازان ظهور است و  . و هرچند در این جنگ، پیروزی از آن محور مقاومت شیعی و زمینه8

 .است دهیرس یانیبه مراحل پا لیائزوال اسر  یاست ساعت شن
شان )مثلث غربی، عبری و عربی( با رونمایی از سفیانی و تسلط وی بر منطقه شام، تنفس مصنوعی به اسرائیل و رژیم صهیونیستی . لکن یهود و حامیان9

 آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل بعد از ظهور خواهد بود. از این رو، داده و 
اما آزادی فلسطین و فتح نهایی قدس بعد از ظهور توسط امام  ،از ظهور است پیشعه با اسرائیل و آغاز فروپاشی اسرائیل . در واقع جنگ شی10
 خواهد بود. )ع(و حضرت عیسی )عج(عصر
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