
 بسم هللا الرحمن الرحیم
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 خروج سفیانی –عالئم ظهور موضوع: 

 الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی الصالة و

 هللا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا لقاء یوم إلی

ما در جلسه گذشته بحثی در رابطه با "یمانی در روایات اهلبیت )علیهم السالم(" داشتیم. آنچه 

لبیت و نشر از روایات استفاده شد این بود که یمانی از دوستداران اهلبیت است و برای دفاع از اه

 کند.فرهنگ اهلبیت قیام می

های یمانی خدمت به شیعه و کند. تمام دغدغهاو نه از بصره، بلکه از یمن و آن هم شهر صنعاء قیام می

 سازی برای ظهور حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( است.زمینه

انی اعتقادی او داشتیم که مدعی دروغین یمانی از بصره است. مب« احمد بصری»ای با ما مقایسه

کند، حضرت ابراهیم را مشرک و حضرت یونس مخالف و ضد قرآن کریم است. او به انبیاء جسارت می

 داند.را جهنمی می

او منکر ختم نبوت است و نسبت به حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و امام حسن مجتبی 

 های بسیار رکیک و نادرستی دارد.عبارت



برای تشویش اذهان جوانان شیعه و  کامالا  هاینادهد که ان و عقاید او نشان میهریک از صفحات سخن

مباحثی پیرامون اینکه این افراد وابسته به کجا اند. ایجاد اختالف و از بین بردن وحدت شیعه آمده

 گیرند بحثی جداگانه است.هستند، از کجا پول و دستور می

های ظهور یمانی این است که یمانی، سفیانی و سید ترین نشانهعرض کردیم که یکی از اساسی

کنند و روایات متعددی در یک هفته و یک روز قیام و ظهور میدر یک ماه، در خراسانی در یک سال، 

 این زمینه آوردیم.

خواهم در رابطه با بحث سفیانی از منظر روایات اهلبیت نکاتی را خدمت عزیزان تقدیم امشب من می

 کنم.

فرماید: تعلیم و را از حضرت آیت هللا العظمی صافی گلپایگانی عرض کردیم که ایشان میما مطلبی 

تعلم عالئم ظهور حضرت مهدی از واجبات است که ما باید هم فرا بگیریم و هم به دیگران آموزش 

 بدهیم تا در صید مدعیان دروغین مهدویت و بابیت قرار نگیرند.

کنم. روایات ما چند دسته است؛ یک دسته با سفیانی هست اشاره می بنده به لیست آنچه در رابطه اوالا 

بیست روایت از ائمه اطهار )علیهم السالم(  مجموعاا کند. شاید حتمی بودن خروج سفیانی را تثبیت می

 است. اتیحتمداریم که خروج سفیانی از 

هور حضرت مهدی میعاد البته میان اینکه یک قضیه حتمی باشد یا میعاد باشد تفاوت وجود دارد. ظ

 فرماید:است، همچنانکه خداوند متعال می

 عاد(یاْلمِ  ْخِلف  ی ال الل ه   )ِإن  

 .کندینم تخلف خود وعده از خداوند رایز



 3(: آیه 9سوره آل عمران )

اند. محتومات مشمول تغییر و تحول در ارادة هللا ظهور سفیانی و ظهور یمانی را با واژه "محتومات" آورده

 است و بستگی به اعمال مردم دارد.

آنچه وجود دارد حتمی بودن خروج سفیانی، نسب و مشخصات سفیانی، زمان خروج سفیانی، محل 

ها و تبلیغات شیطانی هنگام ظهور سفیانی است که امر را بر خروج سفیانی، مدت حکومت سفیانی، فتنه

 کند.بسیاری از مردم مشتبه می

مامت در عصر غیبت و نقش پاسخگویی به شبهات است که به عهده همه در پایان هم بحث اهمیت ا

 مردم به ویژه عزیزان حوزوی است که امام صادق فرمود:

اء  » ل م  ِتن ایِش  ع  ون   ع  اِبط  ر  ْغرِ  م  ارِ  و   س  یِإْبلِ  یلِ ی یال ذِ  ِبالث  ف  ه  یع   «ت 

 ،محققاناز  یمصحح: جمع ، محقق /یتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 8، ح 5، ص 4ج 

مرحوم فیض »حال در رابطه با موضوع اول "حتمی بودن خروج سفیانی" روایتی وارد شده است که 

 دارد. روایت چنین است:« وافی»در کتاب « کاشانی

 «المحتوم من یانیالسف أمر إن»

 ، باب بیان222، ص 4، ج یمرتض شاه بن محسن محمد ،یاشانک ضیف: سندهی، نویالواف

فرمایند: قبل از قیام حضرت مهدی پنج عالمت می 056صفحه « کمال الدین»در کتاب « شیخ صدوق»

در آسمانی، قتل نفس زکیه و فرورفتن سپاه سفیانی  صیحهحتمی است؛ آمدن یمانی، خروج سفیانی، 

 بیداء منطقه میان مکه و مدینه.



لی وارد شده است که مضمون آن چنین است: روایت مفص 482جلد هشتم صفحه « کافی»در کتاب 

نویسد و حضرت هم جلوی چشم ای خدمت امام صادق میقیام کرد، نامه« ابو مسلم خراسانی»وقتی 

 اندازد.کند و داخل آتش میرسول ابو مسلم خراسانی نامه را پاره می

ی از شیعیان که بعضفرماید: جواب همین است که دیدی. چه شد؟! حضرت میگوید: جوابش فرد می

جزو کسانی است که زمینه ساز قیام « ابو مسلم خراسانی»کردند که میتصور  فریب خورده بودند،

 فرمود:« فضل کاتب»حضرت به  حضرت مهدی است.

حِ  ال  » ْبر  ْضل   ای اأْل ْرض   ت  ت   ف  ج  ی یح  فْ  ْخر   «یانِ یالسُّ

 تکان نخور تا سفیانی خروج کند. یا فضل از جای خود

اف  » ج   ِإذ  ر  فْ  خ  أ جِ  یانِ یالسُّ وایف  ای ن ایِإل   ب  ول ه  ثاا  ق  و   و   ث ال  وم ِمن   ه  ْحت   «الْم 

 تکرار را این مرتبه سه و بگویید لبیک ما دعوت وبه بیایید ما طرف به شد خارج سفیانی اگر

 .کردند

محمد،  ،یدآخون و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 224، ح 412، ص 8ج 

( از پدر بزرگوارش از سالم هللا علیهنکته دوم نسب و مشخصات سفیانی است. امام صادق )

 فرماید:امیرالمؤمنین می

 «ابسیال یالواد من بادکاأل لةکآ ابن خرجی»

 کند.فرزند جگرخواره از منطقه یابس خروج می



است. حال شاید مراد از منطقه یابس، « یزید»و « فیانابوس»این نشانگر این است که سفیانی از نسل 

 منطقه شام کنونی باشد.

 «أعور حسبته تهیرأ إذا ،یجدر أثر بوجهه الهامة، ضخم وحش الوجه، ربعة، رجل وهو»

سفیانی مردی چهارشانه است که چهره وحشتناک و سری بزرگ دارد. در صورت او نشانه آبله 

 کنی که چشمش چپ است.صور میت بینی. زمانی که او را میاست

 «نیقرار ومع ذات أرضا یأتی یحت انیسف یأب ولد من وهو عنبسة، وأبوه عثمان، اسمه»

 تا اینکه بهاست « ابوسفیان»او از فرزندان است. « عنبسه»و اسم پدرش « عثمان»اسم او 

 .آیدکه کنایه از کوفه است می« ذات قرار و معین»منطقه 

 «منبرها یعل یستویف»

 نشیند.کند و بر باالی منبر کوفه میکند، کوفه را فتح میاو از دمشق به طرف کوفه حرکت می

، ح 81، ص 9، ج یالعامل یورانکال یعل خیالش: سندهی، نو(ع) یالمهد اإلمام ثیأحاد معجم
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 در روایت دیگر وارد شده است:

ال  » ْبدِ  أ ب و یلِ  ق  اِدق   الل هِ  ع  فْ  ت  یأ  ر   ل وْ  کِإن   الص  أ   یانِ یالسُّ ث   ت  یل ر   «الن اِس  أ ْخب 

 هاست.ترین انسانامام صادق )علیه السالم( فرمود: اگر سفیانی را ببینید خبیث

ر  » ر   أ ْشق  ق   أ ْحم   «أ ْزر 

 او بور و قرمز مایل به زرد است.



ول  ی» ب   ای ق  أْرِ  ر   «الن ار   ث م   یث أْرِ  یث 

 زند.خواهم انتقام بگیرم و بعد هم آتش میگوید: ای خدا من میاو می

دْ  و  » ْبِثهِ  ِمنْ  ب ل غ   ق  ل د   أ م   ْدِفن  ی أ ن ه   خ  ة   ة  یح   یهِ  و   ل ه   و  اف  خ  ل   أ نْ  م  ل   ت د   «یهع 

کند، مبادا مکان او را در خباثت او همین بس که همسر فرزندان خودش را زنده زنده دفن می

 به مخالفینش معرفی کند.

 یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 26، ح 052، ص 4بر، ج کا

این هم یک دسته از روایات است. روایات زمان خروج زیاد است، اما من تنها یک روایت را از کتاب 

 کند که حضرت فرمود:از امام صادق نقل می« معلی بن خنیس»انتخاب کردم. « ینکمال الد»

فْ  أ ْمر   ِإن  » ومِ  ِمن   یانِ یالسُّ ْحت  ه   و   اْلم  وج  ر  ب یفِ  خ  ج   «ر 

 کند.است که در ماه رجب خروج می حتمیسفیانی مسئله 

 یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 25، ح 054، ص 4بر، ج کا

 گوید:مشهوری که میهمان روایات 

 

 

 



 «رجب و یجماد نیب العجب لک العجب»

 ،(هـ588متوفاى) المازندراني السروي علي بن محمد هللا عبد أبي الدين رشيد شهرآشوب، ابن

 المكتبة: ناشر األشرف، النجف أساتذة من لجنة: تحقيق ،268، ص4ج طالب، أبي آل مناقب

 .م2350 ـ هـ2910 الحيدرية، والمطبعة

ومِ »ای است که در روایات با کلمه نکتهاین هم  ْحت  آمده است. ما در مورد محل خروج سفیانی هم  «اْلم 

روایت هست که این روایات اتفاق دارند بر اینکه خروج سفیانی  40روایات زیادی داریم. شاید بیش از 

 از منطقه شامات است، همانطور که یمانی از یمن و صنعاء است.

کند و حکومت او تمام شرق و طه با حضرت مهدی )ارواحنا فداه( است که ظهور میابتدای روایت در راب

در کره زمین منطقه ویرانی کند و هی را بر تمام ادیان غالب میگیرد دین الغرب عالم را فرا می

منطقه خراب و ویرانی در کره کند. به این معنا که در زمان حکومت حضرت ماند، مگر اینکه آباد مینمی

 ماند.مین باقی نمیز

خواند. البته این قضیه در کتب اهل سنت هم به آید و پشت سر آن حضرت نماز میعیسی بن مریم می

گویند که مقام و دیگران می« سیوطی»صورت متواتر آمده است. بسیاری از بزرگان اهل سنت همانند 

 حضرت مهدی از انبیاء الهی باالتر است.

گویند که کند، اما میگویند که شیعه نسبت به ائمه اطهار غلو میکنند و میمی این آقایان شیعه را تکفیر

 .ندستهار افضل از انبیاء الهی هائمه اط



گوییم نبی گرامی اسالم افضل انبیاء است و امیرالمؤمنین طبق آیه مباهله نفس ما دلیل داریم و می

و افضل انبیاء است، امیرالمؤمنین که نفس  پیغمبر اکرم است. همانگونه که پیغمبر اکرم اشرف انبیاء

 پیغمبر اکرم است اشرف و افضل از انبیاء است.

کنند، البته ما ادله متعددی در افضلیت ائمه اطهار نسبت به انبیاء الهی هم در کتب آنجا از ما قبول نمی

 روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل سنت داریم.

، همین نزول حضرت عیسی از ندستاز انبیاء ه مه اطهار افضلدهد ائیکی از جاهایی که نشان می

آسمان و نماز خواندن پشت سر حضرت مهدی است. اهل سنت اتفاق نظر دارند که امام جماعت باید 

اگر حضرت مهدی افضل از حضرت عیسی نباشد، اقتدای حضرت عیسی به حضرت  افضل الناس باشد.

 مهدی طبق نظر آقایان اشکال شرعی دارد.

حجابی و های بیکند؟ بحثگوید که عرض کردم: یابن رسول هللا! حضرت مهدی کی قیام میراوی می

 فرماید:کند، تا جایی که میبدحجابی و مسائل دیگری را مطرح می

وج  » ر  فْ  خ  امِ  ِمن   یانِ یالسُّ انِ یالْ  و   الش  نِ یالْ  ِمن   یم  ْسف   و   م  اءِ یِباْلب   خ  ْتل   و   د  م   ق  ال  د   آلِ  نْ مِ  غ  م  ح   ص م 

امِ  و   نِ کالرُّ  ن  یب   ق  ه   اْلم  د   اْسم  م  ح  نِ  ْبن   م  س  ْت  و   ة  کیالز   الن ْفس   اْلح  اء  ة  یص   ج  اءِ  ِمن   ح  م  ق   ِبأ ن   الس   اْلح 

ِتهِ یِش  یفِ  و   هِ یفِ  ِعْند   ع  لِ  ف  وج   کذ  ر  اِئِمن ا خ   «ق 

مین در بیداء و شهادت جوانی از آل محمد خروج سفیانی از شام و یمانی از یمن و فرورفتن ز

آید که ای از آسمان میصلی هللا علیه و آله بین رکن و مقام که همان نفس زکیه است و صیحه

 حق با حضرت مهدی و شیعیان او هست. 



 یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 20، ح 992، ص 2بر، ج کا

هجری وارد شده است که هم معاصر  448متوفای « نعیم بن حماد»اثر « الفتن»بازهم روایتی در کتاب 

 ( بوده و اواخر عمر امام کاظم را هم درک کرده است.سالم هللا علیهماامام جواد و هم معاصر امام رضا )

چهل کیلومتری -منطقه قرقیساء  کند و درنویسد: سفیانی از منطقه شامات قیام میاو در کتاب خود می

 شوند.ها سیر میانسان الشهشود که پرندگان آسمان و درندگان زمین از کشت و کشتاری می -حلب

شود. سپاه سفیانی به دنبال سید خراسانی سفیانی سپس وارد منطقه خراسان )ایران کنونی( می

کند و به سانی از خراسان قیام میرساند. سید خراهست و شیعه آل محمد را در کوفه به شهادت می

 دنبال پیوستن به حضرت مهدی است.

 دارند.بحث نکته دیگری که در رابطه با سفیانی است، این است که بزرگان خیلی روی این روایت 

فْ  ْقِبل  ی» دِ  ِمنْ  یانِ یالسُّ ومِ  ِبال  ِصراا  الرُّ ْنت  ن ِقهِ  یفِ  م  لِ  ع   « ب  یص 

 شود در حالی که در گردنش نشانه مسیحیت است.میسفیانی از منطقه اروپا وارد 

: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیللحجة، نو بةیالغ تابک( / یللطوس) یبةالغ

 خروجه قبل ائنةکال العالمات من طرف رک، باب ذ209احمد، ص  یعل ناصح، و هللا عباد ،یتهران

 ع

دین سفیانی دین اسالم نیست، بلکه مسیحی  اصالا که  کنندبعضی افراد از این روایت چنین استفاده می

است. بعضی افراد نظرشان بر این است که سفیانی برای فریب دادن و جذب مسیحیان صلیب را بر 

 ینکه دینش مسیحی باشد.ا، نه اندازدگردنش می



عالمه » این روایت را نقل کرده باشد.« کمال الدین»یا « نعمانی»ندیدم « شیخ طوسی»بنده غیر از 

 نقل کرده است.« شیخ طوسی»اثر « الغیبة»این روایت را از کتاب « مجلسی

آید نی با شیعه امیرالمؤمنین دارد، وارد شده است زمانی که در منطقه کوفه میدر مورد عداوتی که سفیا

شیعه علی بن أبی طالب را بیاورد هزار درهم یک سر  کند: هرکسیطرف سفیانی ندا می منادی از

 گیرد.یزه میجا

گویند: او شیعه علی است! گردن او را دهند و میبسیاری از همسایگان علیه همسایه شهادت می

 دهند.زنند و هزار درهم به او میمی

یا ی که امروز توسط داعش در جهان اسالم ایجاد شده این هم نکته ظریفی بود که ما باید با توجه به جوّ 

 به آن توجه کنیم.دارند، « حسناحمد ال»تفکراتی که طرفداران 

به طرفداران او  رسماا در بخش جعفریه واقع در قم « احمد الحسن»امام جمعه مدعیان عرض کردم  

هایتان را بفروشید و اسلحه تهیه کنید و منتظر ها و ماشینها، فرشاعالم کرده است که بروید کتاب

 ا قتل عام کنیم!هد علما و مراجع ردستور بد« احمد الحسن»باشید امام 

این روایات در حقیقت اعالن خطری از طرف ائمه اطهار )علیهم السالم( است. ما هفته گذشته عرض 

 کردیم:

وج  » ر  ْفیاِنی خ  اِنی و   السُّ اِنی و   اْلیم  اس  ر  ن ة   ِفی اْلخ  ة   س  اِحد  ْهر   ِفی و  اِحد   ش  اِحد   یْوم   ِفی و   «و 

 .افتدمی اتفاق روز یک و ماه یک سال، یک در خراسانی سید و سفیانی یمانی، خروج

 

 



ام  » امِ  ِنظ  ز کِنظ  ر  ع   اْلخ  ه   یْتب   «بعضاا  ب ْعض 

 اکبر، علی غفاری،: مصحح/  محقق ابراهیم، بن محمد زینب، أبی ابن: نویسنده للنعمانی، الغیبة

 29 ح ،455 ص

کنند حال این آقایان ادعا می. کنندطبق این روایت سید خراسانی، سفیانی و یمانی در یک روز ظهور می

ر کرده و کشت و اعالم ظهو 2323که ایشان ظهور نکرده است، بلکه اعالم ظهور کرده است. ایشان از سال 

 کشتاری داشته است.

نفر کشته بر جای گذاشتند. همچنین در  456در بصره قیام کردند که  4660در سال  اینهاعرض کردیم 

و به نجف حمله کردند و قصد کشتن آیت هللا العظمی سیستانی  «اءجند السم»در قضیه  4661سال 

 را قتل عام کرد. هاآنطالب را داشتند، اما ارتش عراق وارد شد و 

 را تار هاآنهم ارتش عراق  خواستند به کربال حمله کنند، اما بازهمچنین سال بعد شب تاسوعا می هاآن

 !؟نیست، ظهور چیستظهور  هاینادانم اگر مار کرد. من نمی و

نکته بعد در رابطه با مدت حکومت سفیانی است. در این زمینه روایات زیادی داریم. شاید بتوان گفت 

و دیگران « نعمانی»، «شیخ صدوق»بیش از سی روایت در کتب شیعه و اهل سنت آمده است که 

 دهد سؤال کردم.ام میگوید از امام صادق از اسم سفیانی و کارهایی که انجراوی می اند.آورده

ال  » ق  ا و   ف  ا ِباْسِمهِ  ت ْصن ع   م  ل   ِإذ  ر  ک کم  امِ  و  ْمس   الش  ْشق   اْلخ  ن   و ن  یِفل ْسطِ  و   ِحْمص   و   ِدم   و   اأْل ْرد 

وا ن  یِقن ْسرِ  ع  ق  و  ت  لِ  ِعْند   ف  ج   کذ  ر   «اْلف 

و حمص و فلسطین و  از جمله دمشقپنجگانه شامات  اطقمن سفیانیحضرت فرمود: زمانی که 

 تصرف کرد، منتظر فرج باشید. رااردن و قنسرین 



 نزدیکی شهر حلب است.ای در منطقه «ن  یِقن ْسرِ »

ْلت  » ة   کْملِ ی ق  ر   ِتْسع   «أ ْشه 

 کند؟پرسد: آیا سفیانی ن ه ماه حکومت میراوی می

ال  » انِ  کْملِ ی نْ کل   و   ال   ق  ر   ة  یث م   «ْومای د  یزِ ی ال   أ ْشه 

کند به طوری که هشت ماه و یک روز هم ضرت فرمود: خیر، هشت ماه تمام حکومت میح

 نیست.

 یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 22، ح 052، ص 4بر، ج کا

خواهند از بزرگان می شود. حال بعضیهایی است که در هنگام خروج سفیانی ایجاد مینکته دیگر فتنه

ْوت  »بگویند مراد از  اء ِمن   ص  م  و  های جهانی یا تلویزیون است که در حقیقت تصرفاتی در جوّ رسانه «الس 

 است. هوا

هایی خواهد توانستند بگویند تلویزیون و رادیو و ماهوارهدر زمان گذشته ائمه اطهار )علیهم السالم( نمی

 رسد.می آمد که از طریق امواج به مردم

بینند هایشان میکند، تمام مردم جهان حضرت را در خانههمچنین زمانی که حضرت مهدی صحبت می

 شنوند.و صدای او را هم می

بیاید و خواهیم این نظرات را رد کنیم، زیرا این هم توجیهی است. این نظریه که حضرت مهدی ما نمی

هایشان ببینند و صدایشان را بشنوند با توجه به ای انجام دهد که تمام مردم حضرت را در خانهمعجزه

 پیشرفت علم و صنعت شاید مقداری تصورات صحیحی نباشد.



ها و تجهیزات نظامی حضرت ولی عصر داریم. در بعضی از سالحمشاهده کنید ما روایاتی در رابطه با 

 آمده است.« سیف»موارد کلمه 

به این معنا نیست که حضرت با شمشیر در برابر توپ و تانک و تجهیزات مدرن نظامی « سیف»واژه 

 رود.ایستد، بلکه به عنوان یک وسیله بّرنده و نابود کننده به کار میدنیا می

ام حضرت ما در روایات زیاد داریم و اگر بنده سال آینده فرصت داشته باشم، در این ایام در خصوص قی

ولی عصر، نیروهایی که در اختیار حضرت است و امکانات نظامی که در اختیار حضرت قرار دارد 

 توضیحاتی خواهم داد.

شود که میان دو چشم او یک به عنوان مثال گفته شده است که حضرت ولی عصر سوار بر مرکبی می

ه اسب یا قاطر حضرت غیر از خواهد بگوید کشیء مخروطی شکل و بلند قرار دارد. این روایت می

 های امروزی است و میان دو چشمش یک شیء مخروطی است.اسب

توانستند بفرمایند که نوعی جنگنده نظامی تولید شاید مراد از این روایت این باشد که ائمه اطهار نمی

نع سرعت دماغشان خیلی باریک و ریز است تا هوا ما معموالا خواهد شد که برای آنکه جو را بشکنند، 

 نشود. هاآن

گفته شده است سالحی که حضرت به دست گرفته است، مخروطی شکل و بلند است. حال همچنین 

هایی است که امروزه استفاده شاید مراد این باشد که شمشیر حضرت مخروطی شکل است یا موشک

 شود.می

هایی که امروز نسبت به رفتبینیم با توجه به پیشاگر ما مقداری منفتح به این قضایا نگاه کنیم می

هزار و چهارصد  تجهیزات نظامی صورت گرفته است، روایات هزار و چهارصد سال قبل گویای آن است.



و نیزه ادوات نظامی ندیده است، چنین توضیح داده تا سال قبل حضرت برای عربی که غیر از شمشیر 

بیان کنند سالحی که حضرت ولی عصر خواهد برای اعراب آن روز حضرت می برای او قابل درک باشد.

 دارند، مخروطی شکل و بلند و نوک تیز است یا مرکبی با این مشخصات دارند.

شود که از جنس فوالد است و در هوا پرواز ما روایات متعدد داریم که حضرت مهدی سوار مرکبی می

شد، ه سوار بر ابر میشاید ما چنین تصور کنیم که حضرت ولی عصر همانند حضرت سلیمان ک کند.می

رود. حال شاید چنین تصور شود که مراد از این شود و باال میها سوار میحضرت با معجزه بر آهن پاره

 روایات هواپیماها و ادوات جنگی امروزه باشد.

ی ائمه اطهار بهتر از این نتوانستند این مسائل را برای اعراب آن روز بفهمانند. به حول قوه الهی اگر فرصت

کنند داشته باشم، بنده یک جلسه در رابطه با امکانات نظامی که حضرت به هنگام ظهور استفاده می

 کنم.خدمت عزیزان عرض می

بحث اساسی که وجود دارد، این است که دو صدا و دو فرمان و دو فرهنگ و تبلیغ وجود دارد. البته 

هنگی است که به هنگام خروج سفیانی در مربوط به دو نوع فر هاینابرداشت بنده این است که همه 

 شود.میان مردم پخش می

و   و  » ْوت   ه  ئِ  ص  ْبر  اِحِب  ِباْسمِ  ل  یج  ا ص  ذ  ْوِت  و   هِ یأ بِ  اْسمِ  و   اأْل ْمرِ  ه  انِ  الص  و   و   اأْل ْرِض  ِمن   یالث  ْوت   ه   ص 

ن   ِباْسمِ  ین ادِ ی نِ یالل عِ  س  یِإْبلِ  ال  ِتل   أ ن ه   ف  ْظل وم ق  لِ  د  یرِ ی اا م   «اْلِفْتن ة   کِبذ 

 فرماید:سپس می

 

 



وا» ِبع  ات  ْوت   ف  ل   الص   « ر  یاأْل خِ  و   مْ کایإِ  و   اأْل و 

بر، کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

 29، ح 452ص 

نگ اهلبیت باشد که در میان مردم پخش آید، فرهصدای جبرئیل که از آسمان می شاید مراد از

خواست تعبیر کند که فرهنگ اهلبیت و نشر ثقافه اهلبیت در حقیقت همان شاید حضرت میشود. می

 فرهنگ برگرفته از جبرئیل است.

هایی که امروز علیه شیعه و مکتب اهلبیت وجود دارد، همان فرهنگ همچنین فرهنگ معاندین و هجمه

در بعضی از منابع سؤال شده است که این نداها چگونه است؟ حضرت در جواب  ابلیسی است. همچنین

 فرماید:می

ال  » ن اد   ین ادِ ی ق  اءِ  ِمن   م  م  ل   الس  ارِ  أ و  ق   ِإن   أ ال   الن ه  لِ  یفِ  اْلح  ِتهِ یِش  و   یع   «ع 

 این همان نشر فرهنگ اهلبیت است.

ن ه   س  یِإْبلِ  ین ادِ ی ث م  » ارِ  آِخرِ  یفِ  الل ه   ل ع  ق   ِإن   أ ال   الن ه  ِتهِ یِش  و   السفیانی یفِ  اْلح   «ع 

 آنچه دردآور است اینجاست:

ِعْند  » لِ  ف  ْبِطل ون ْرت اب  ی کذ   «اْلم 

 شوند.افرادی که اعتقادات قوی ندارند، دچار ریب و شبهه می



 النعمة، متما و الدين كمال ،(هـ982متوفاى) الحسين بن علي بن محمد ابوجعفر صدوق،

 التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة قم،: ناشر الغفاري، أكبر علي:  وتعليق تصحيح:  تحقيق، 054ص
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شوند، ها میها و گروهکبنده عرض کردم دلیل عمده آنچه امروزه جوانان و حوزویان ما جذب این گروه

 هنگ اهلبیت و فرهنگ مهدویت است.به خاطر عدم آگاهی از فر

ای را برایم تعریف کرد که تا صبح خوابم نبرد و سردرد گرفتم. دو شب پیش یکی از دوستان قضیه

ای بوده که تعدادی از اساتید آنجا نشسته بودند و کرد در یکی از بیوتات بزرگوار جلسهایشان تعریف می

 .کردندصحبت می« احمد الحسن»در رابطه با بحث 

یکی از آقایانی که ادعای استادی دارد، گفته بود: "مبادا در رابطه با اینکه امیرالمؤمنین امام حسن را 

ؤمنین امام حسن را نصب کرده نصب کرده است سخن بگویید. ما هیچ دلیل و مدرکی نداریم که امیرالم

 افتید، زیرا دلیل نداریم!!!"اگر این قضیه را مطرح کنید گیر می باشد!!

این  چرا  سردرد گرفتم. من از مسئولین و مدیران مدارس گالیه دارم که واقعاا داند که من خدا می

. چرا تنها به فقه و اصول و یک سری مسائل دیگر کنیمنمیفرهنگ اهلبیتی را در مدارس پیاده 

 ید؟!اهچسبید

ز رسول اکرم، امیرالمؤمنین و ما عالوه بر اینکه در مورد امام حسن هفتاد و ن ه روایت با بررسی سندی ا

 بیانائمه اطهار داریم که نام آن بزرگواران از حضرت امیرالمؤمنین تا حضرت مهدی )ارواحنا له الفداء( 

 بزرگواران امام حسن مجتبی است. یکی از ایننام شده است. 



« اعثم کوفیابن »در رابطه با امام حسن من از کتب اهل سنت بیش از ده مصدر دارم.  تر از آنمهم

 گوید:می

 «اوصی علی للحسن»

 گوید:دمشقی سلفی وهابی می« ابن کثیر»همچنین 

 ألن عليا أوصي إليه وبايعه أهل العراق.»

، 0ج  والنهاية، البداية ،_ق 112متوفاى_ القرشي عمر بن إسماعيل ابوالفداء الدمشقي، كثير ابن

 – العربي التراث إحياء دار:  ناشر األولى،:  اپچ شيري، علي:  تعليق و تدقيق و تحقيق: ناشر، 413ص 

  م 2388 - 2268:  چاپ سال بيروت،

علي به امام حسن وصيت كرده است و امام حسن را وصي خودش قرار داد و امامت را حضرت 

 به او واگذار كرد.

 

اد هستی و سوگوییم: تو که بیکند که ما مدرک نداریم. ما در جواب به او میحال این شخص ادعا می

البته بعضی از  خورم.تأسف می واقعاا دهی؟! من خبر نداری، آیا جهل خود را به عنوان فرهنگ اشاعه می

مسائل دیگر هم در جلسه بوده که اآلن صالح نیست آن را مطرح کنم، اما در جای خود بنده نسبت به 

دم، نود درصد از عمر خود را در که وارد حوزه علمیه ش 2928تفاوت نیستم. بنده از سال این قضایا بی

 این زمینه گذراندم.

اند. شاید با ده یا های ما کشاندهرا در درون خانهجنگ  هاآنما سی سال با وهابیت جنگیدیم. حال 

شود که بیست واسطه به یک معلم، دبیر، دانشجو، استاد دانشگاه، طلبه یا استاد حوزه علمیه تلقین می

 حالی که خود او هم خبر ندارد و بی اطالع است.این مطلب را بگویید در 



اساس عقیده شیعه کنم که این مباحث امامت که بوسم و تقاضا میعزیزان من دست همه شما را می

 د.هست را جدی بگیری

ی ین اد   ل مْ  و  » ا ء  ِبش  یة ن وِدی کم  ال   «ِباْلو 

 محمد، آخوندی، و اکبر علی یغفار: مصحح/  محقق یعقوب، بن محمد کلینی،: نویسنده الکافی،

 2 ح ،28 ص ،4 ج

 یا:

 « جاهلية ميتة مات إمامه يعرف وال مات من »

 الكافي، من األصول ،(هـ 948متوفاى) إسحاق بن يعقوب بن محمد جعفر أبو الرازي، الكليني

 . ش.هـ 2904الثانية، الطبعة ،تهران ،اسالميه: ناشر اكبر علي غفاری،: تحقيق، 46، ص4ج

 یا:

 « أنكرني فقد منهم واحدا أنكر من »

 النعمة، تمام و الدين كمال ،(هـ982متوفاى) الحسين بن علي بن محمد ابوجعفر صدوق،

 التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة قم،: ناشر الغفاري، أكبر علي:  وتعليق تصحيح:  تحقيق، 404ص
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این موارد را مقداری جدی بگیریم و از کنار آن به سادگی نگذریم. من به عزیزان باید  دوستان عزیز ما

کنم هرشب فرزندان و منسوبین خود را جمع کنید و ده دقیقه مباحث مربوط به امامت و توصیه می

 فرمودند: سالم هللا علیه بگویید. همانطور که امام صادق هاآنوالیت اهلبیت را برای 



وا» ل م  ا ِعْلِمن ا ِمنْ  مْ کان  یِصبْ  ع  م  ی م  ه  ع  ْغِلْب  ال   ِبهِ  الل ه   ْنف  ل   ت  ْرِجئ ة   ِهم  یع  أْ  اْلم  ایِبر   «ه 

فرزندان شما را  ،به فرزندان خود اعتقادات صحیح را آموزش بدهید، قبل از آنکه دشمنان

 منحرف کنند.

 تیالب آل مؤسسة: صححم/  محقق ،حسن بن محمد ،یعامل حر خیش: سندهینو عة،یالش وسائل

 41092، ح 218، ص 42، ج السالم همیعل

وقتی که فرزند شما از ابتدای کودکی با معارف اهلبیت آشنا شود، وهللا اگر پایش را در دریای شرک و 

 کفر بگذارد پایش خیس نخواهد شد.

وب إلی اإلمام التفسیر المنس»دارد و در کتاب « اإلحتجاج»در کتاب « طبرسی»بنابراین مشاهده کنید 

 فرماید:حضرت میآمده است که « الحسن العسکری

نْ  ال   ل وْ » ةِ یغ   ب ْعد   یْبق  ی م  اِئمِ  ب  اءِ  ِمن   مْ کق  ل م  اعِ  اْلع  ال   و   هِ یِإل   ن  یالد  ل   ن  یالد  اب   و   هِ یع  نْ  ن  یالذ  جِ  ِنهِ یدِ  ع  ج   و   الل هِ  ِبح 

ْنِقذِ  اءِ  ن  یاْلم  ف  ع  ادِ  لِض  ا ِمنْ  هِ الل   ِعب  ِتهِ  و   س  یِإْبلِ  کِشب  د  ر  اخِ  ِمنْ  و   م  اِصِب  ِفخ  ا الن و  د   یب قِ  ل م  نْ  اْرت د   ِإال   أ ح   نِ یدِ  ع 

 «الل ه

 با و شوندیم رهنمون او وجود به و خوانندیم او یسو به هک ییعلما وجود نبود ما قائم بتیغ از بعد اگر

 و رهانندیم او روانیپ و سیابل یهادام از را خدا ناتوان بندگان و کنندیم دفاع او نید از یاله یهاحجت

 شدند.یم مرتد همه و ماندینم برجا پا خدا نید در یکس بخشندمی نجات هایناصب یهادام از

، 2باقر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 أهله فضل و أحسن یه یبالت الجدال و الحجاج من تابهک یف هللا أمر مما طرف رکذ یف ، فصل28ص 



آید و همچنین در روایت دیگر وارد شده است که شخصی نزد امام حسن عسکری )علیه السالم( می

 کند.مطلبی را عرض می

مخالفین چه ای را مخصوص مناظره با از زمان امام سجاد نیروهای ورزیدهائمه اطهار )علیهم السالم( 

های ائمه اطهار )علیهم دغدغه ینتربزرگکردند. یکی از نواصب تربیت میخوارج و اهل سنت و چه 

 السالم( تربیت نیروهای ورزیده آتش به اختیار بود.

ال   و  » د   أ ب و ق  م  ح  ْعِض  م  ِتهِ  لِب  ِمذ  ا ت ال  ع   ل م  م  ْوم   هِ یِإل   اْجت  الِ  ِمنْ  ق  و  ِحب   و   هِ یم  د   آِللِ  ن  یاْلم  م  ح  ولِ  م  س   الل هِ  ر 

ِتهِ  ْضر  ال وا و   ِبح  ولِ  اْبن   ای ق  س  اراا  ل ن ا ِإن   ص الل هِ  ر  اِب  ِمن   ج  جُّ ی و   ن ایْؤذِ ی النُّص  ل   ْحت  ْفِض  یفِ  ن ایع   لِ یت 

لِ  انِ  و   اأْل و  الِِث  و   یالث  ل   الث  ْؤِمنِ  رِ یأ مِ  یع  ل   وِرد  ی و   ع ن  یاْلم  جاا  ن ایع  ج  اب   ف  کی ین ْدرِ  ال   ح  و  ا اْلج  ْنه   «ع 

ای داریم که ما را اذیت هافرادی نزد امام حسن عسکری آمدند و عرضه داشتند: ما همسای

آورد که ما بلد ن بر حضرت امیرالمؤمنین میلی بر افضلیت ابوبکر و عمر و عثماو دالئ کندمی

 نیستیم جوابشان را بدهیم.

توانیم این شبهات دارند که ما نمیآیند و عرضه میرا بیامرزد که خدمت حضرت میبازهم خدا امواتشان 

 خواهند.را پاسخ بدهیم و از حضرت راه چاره می

ر  » ءِ  م  ال  ؤ   «ِبه 

 برو. هاآنحضرت فرمود: بلند شو و با 

 دارد؛زمانی که این فرد ادعاهایی در خصوص افضلیت اولی و دومی و سومی نسبت به امیرالمؤمنین 

ت  » مْ  أ ْفِحمْ  و   ل مْ کف  ه  اِحب   «ص 

 با او بحث کن به طوری که خفه شود.



فرماید که با او مناظره یا به معنای این است که توان حرف زدن را از او بگیر. حضرت نمی «أ ْفِحمْ »کلمه 

 بحث علمی کن.

 «ِعْرب ه   ِسرْ کا و  »

 عزتش را بشکن.

ل   و  » ه   ف  د   «ح 

 یه شیعه از رو بسته را تکه تکه کن.و شمشیری که عل

ْبقِ  ال   و  »  «ةیب اقِ  ل ه   ت 

 و چیزی برای او باقی مگذار.

مشاهده کنید برخورد ائمه اطهار نسبت به شبهات و منافقین چنین بوده است. دقت داشته باشید دستور 

 .چنین است« احمد الحسن»ها یا طرفداران ائمه اطهار نسبت به امثال وهابیت، داعشی

د، نفرماید: کاری کنید که خفه شوبلکه میفرمایند با این افراد بنشینید و بحث علمی کنید، حضرت نمی

 را رسوا کنید. آنهاو  یدباقی نگذار هاآنرا بشکنید و چیزی برای  انعزتش

ْبقِ  ال   و  »  «ةیب اقِ  ل ه   ت 

 و چیزی برای او باقی مگذار.

ب  » ه  ذ  ل   ف  ج  ر   و   الر  ض  وا و   ْوِضع  اْلم   ح  ر  ض  ل   ل م  ک و   ح  ج  ه   الر  م  أ ْفح  ه  یص   و   ف  اءِ  یفِ  یْدرِ ی ال   ر  م  و   الس   أ وْ  ه 

 «اأْل ْرض یفِ 



شاگرد امام حسن عسکری آنچنان با دشمن اهلبیت سخن گفت که او آنچنان گیج شد که 

 فهمید در آسمان است یا در زمین است.نمی

 محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: دهسنیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 هـ 2980ناشر: دار النعمان، نجف، ، 23، ص 2باقر، ج 

مناظرات و بحث با دشمنان اهلبیت )علیهم السالم( باید این چنین باشد. حال گاهی اوقات ما با یک 

انه داریم که در این آوریم و یک بحث علمی دوستکنیم و هرکدام چندین دلیل میعالم سنی بحث می

 صورت هیچ مشکلی نداریم.

دستور ائمه اطهار نسبت به کسی که شمشیر علیه شیعه از رو بسته و اعتقادات جوانان ما را  ،در مقابل

کند چنین فرمایشاتی دارند. همچنین تعبیر حضرت کند و افکار جوانان شیعه را متشتت میمتزلزل می

 در روایت دیگر چنین است:

نْ » ه   ان  ک م  مُّ اِصِب  ْسرِ ک یفِ  ه  نِ  الن و  ا ع  س  ِتن ایِش  ِمنْ  نِ کیاْلم  الِ  ع  و  مِ  ن  یاْلم   ِت یاْلب   أ ْهل   ل ن ا ةا یح 

مْ یک ه  مْ  ِسر  ْنه  نْ  ِشف  یک و   ع  ازِ  ع  خ  مْ  ن  یب  ی و   ِهمْ یم  ه  ار  و   « ع 

 کم با را ما و کند کوتاه ما شیعیان سر از را نواصب شر که باشد این کوشش و تالش تمام که هر

 و یاری هاآن عیوب و جنایات کردن آشکار با همچنین و شیعیان سر از نواصب شر کردن

 نماید. تعظیم و تجلیل را پاکش بیت اهل و پیامبر مقام و کند حمایت

 محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 یه یبالت الجدال و الحجاج من تابهک یف هللا أمر مما طرف رکذ یف ل، فص23، ص 2باقر، ج 

 أهله فضل و أحسن



توانیم به واقفیه زکات دارند: یابن رسول هللا! آیا میای به امام جواد )علیه السالم( عرضه میعده

 بپردازیم؟!

السالم( بودند و در برابر  الزم به ذکر است که واقفیه کسانی بودند که معتقد به مهدویت امام کاظم )علیه

 مشرک و زندیق هستند. هاآنفرمایند: خیر، زیرا امام رضا ایستادند! حضرت در جواب می

ایستند برخوردی تند و جدی است. مشاهده کنید برخورد ائمه اطهار با کسانی که در برابر امام می

 فرماید:همانطور که امیرالمؤمنین نسبت به معاویه می

ه  کأ   یِإن  » ابِ  ون واکت   أ نْ  مْ کل   ر  ب   «ینس 

، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

 ینبصف حربهم امیأ الشام أهل سبونی أصحابه من قوما سمع قد و ع له المک من و 460، خ 949

 فرمایند:بر میکنند، حضرت از باالی منگری میفتنه« اشعث بن قیس»حال زمانی که 

ائِ » ائِ  اْبن   کح  ن اِفق   کح   «اِفرک ابْن   م 

، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

 یخطب وفةکال منبر یعل هو و سیق بن لألشعث قاله ع له المک من و 23، خ 04

گیرد و از مردم عمر گوشه عزلت می که تا آخر شکنندمیرا « اشعث بن قیس»حضرت آنچنان هیمنه 

کنند. برخورد ائمه اطهار با دهند و به او اعتنا نمیگیرد به طوری که مردم به او اهمیت نمیفاصله می

 کنند چنین است.کسانی که توطئه می



دهیم فرج موالی ما حضرت بقیة هللا األعظم را خدایا به آبروی حضرت محمد و آل محمد تو را سوگند می

زدیک بگردان. خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده. خدایا انقالب ما را به انقالب ن

 اش متصل فرما.جهانی

خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت در هر لباس و منصبی هستند باألخص مقام معظم رهبری 

 را موفق و مؤید بدار.

اران به ویژه عزیزان ما در یمن بفرما. خدایا حوائج همگان باألخص خدایا رفع گرفتاری از جمیع گرفت

حوائج جمع ما را برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، 

 شهدا، صدیقین، صالحین باألخص امام راحل صلواتی قرائت فرمایید.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 

 

 


