
 

 

 الْبَيُوح

 ظهور عصر اقلیمی تغیّرات 

 

 شکاری صادق

  

www.maktabbook.sarayetarikh.ir



www.maktabbook.sarayetarikh.ir

https://www.almahdyoon.co/
http://varesin.org/


 موعود مهدی ظهور عالئم .................................................................................................... 3

 

  

www.maktabbook.sarayetarikh.ir



4 ............................................... ............................................................ ظهور عصر اقلیمی تغیّرات   

 فهرست:

 6 ............................................................................................................... مقدمه

 8 ....................................................................................... یمیاقل راتیّتغ و نیزم یگرما

 11 ................................................................. زمین شدن گرم با دیشد یالسخشک ارتباط -1

 19 ................................................................ زمین شدن گرم با خاک گَردُ و طوفان ارتباط -2

 26 .................................................................. زمین شدن گرم با شدید های بارش ارتباط -3

 36 ........................................................................................................ بحث جهینت

 

***  

www.maktabbook.sarayetarikh.ir



 موعود مهدی ظهور ئمعال .................................................................................................... 5

 

 

 

 

 

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 کثیرا تسلیماً سلم و المهدیین و محمد، األئمة آلِ و محمد على صَلِّ اَللَّهمَّ

 

 تقدیم به:

  الملحدینثامن الحجج مکیّده

 ( ع)الرضا  موسی بن علیابوالحسن 

 ره شداش رانده شد و در دیار غربت آوااز کاشانهآنکه 

 درمورد او گفت:  جدش علی مرتضی کهفرزند پاک و طاهرش آن و 

 «.الْوَحِیدُ الْفَرِیدُ الطَّرِیدُ الشَّرِیدُ الْأَمْرِ هَذَا صَاحِبُ»

هستید که هرکس در آن داخل حصار الهی  و زرّین از دژ قسم به خدا که شما همان زنجیرۀ 

 شود از عذاب ایمن گردد، و هرکس از آن سرباز زند هالک گردد.

*** 
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6 ... ........................................................................................................ ظهور عصر اقلیمی تغیّرات   

 مقدمه

 را زمان آن احوالِ اوضاعُ بیشترِ و اندگفته بسیار سخن مردم برای آخرالزمان از ما، آئین و دین بزرگان

 درباره (ع) رضا امام که است همان ،پیوسته حقیقت به اکنون که هابینیپیش این از یکی ،اندکرده گوشزد

 فرا را جاهمه شدید گرمای این امر، از قبل) ؛«قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ بَيُوحٌ»بیان فرمودند:  )ع(قیام قائم قبل از 

 1.گیرد(می

 فرمودمى)ع( رضا امام شنیدم: گوید نصر أبى بن محمّد بن احمد : 

 يَوْمٌ هَذَا يَقُولُ أَعْرَابِيّاً فَسَمِعْتُ فَحَجَجْتُ الْبَيُوحُ مَا أَدْرِ فَلَمْ بَيُوحٌ الْأَمْرِ اهَذَ قَبْلَ يَقُولُ ع الرِّضَا سَمِعْتُ»

 . «الْحَرُّ الشَّدِيدُ فَقَالَ الْبَيُوحُ مَا لَهُ فَقُلْتُ بَيُوحٌ

 نشینبادیه عربى شنیدم رفتم حجّ به که بعدا چیست؟ بیوح نفهمیدم من بود، خواهد( بیوح) امر این از پیش»

 2.«ای زیادگرم: گفت چیست؟ بیوح گفتم او به است، بیوح روزى امروز: گوید

 مشخصخاص  مکانی برای را گرما حضرت و آن اینکهوجود دارد،  مهم بسیار موضوعی ،فوق حدیث در

ما  عصری که در تفاقاخواهد گرفت.  فرا شدید گرمای را زمینجای همه که معناست آن به و ایننفرمود، 

 بوقوع پیوسته، و بصورت کامالً ملموسی قابل مشاهده است.

 همواره و ،گویندسخن می زمین شدن ترگرم از درپی،پی و مرتب بطور هارسانه که ستا سالی چند

 طوالنی و فزایشا درحال شدید گرمای. ندکنمی بیان مختلفی علل و ،تازه چیزهای بارهدراین کارشناسان

 ،شودمی احساس بخوبی جاهمه در دنیا مردم برای گرما حقیقت ،شودمی بیشتر همواره ،زنی آن مدت شدن

 دهند.هشدار می بهم پیوسته زمین اکوسیستم بر آن مخرب تاثیرات از کارشناسان و

که  است (ع) رضا امام عبارت همین کند،می جلب را خردمندی و شیفته هر ذهن و است مهم که آنچه

 معنا متوجه بخوبی شنید، را ارگفت این که شنونده آن «.قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ بَيُوحٌ»فرمودند: پیش  بیش از هزار سال

 ؛کنیمدرک می را رتحضآن  کالم واقعی معانی شنونده، آن از بهتر که هستیم ما این ولی ،نشد آن مفهوم و

ها در رسانه مرتب بطور را آن مفصل بحثو جنجال و کنیممی حس را گرما این که هستیم ما اکنون چون

 .هستیم آگاه گرما این و گفتار آن حقیقت از و شنویممی

 

                                                           
ن آشکار شدن آن را است، به معنی آشکار شدن، و بجهت، نشان دادن شدت ای ز ماه باحَ یَبوحُ و مصدر آن بُوحَبیوح، ا 1

تر بویح را به بیوح تغیر دادند. و کالم مرد اعرابی نیز که این معنی را بیان اند و و بجهت تلفظ راحتبر وزن فعیل بیان کرده

 .الْحَرُّ الشَّدِیدُوحُ ای کند خود گواهیست بر این مطلب: الْبَیُمی

 44ح 14باب 271الغیبة للنعمانی ؛ النص ؛ ص 2
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و ظهور اقلیمی  تغیّراترو تالشی است جهت آشکارسازی این حقیقت و برقراری پیوند بین پیشپژوهش 

 يَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ وَفِي الْآفَاقِ فِي آيَاتِنَا سَنُرِيهِمْفرماید: خدای متعال می، در دوران ما )ع( حضرت مهدی

 شود آشکار ایشان براى تا وجودشان بنمایانیم، در اطراف)عالم( و در را خود هاینشانه )بزودی ؛الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ

اما  ناخت خلیفه خداوند و تبعیت از او.راه هستند برای ش هاییعنی اینکه عالئم، نشانه  3است(. حق او كه

 امور به، اطراف وقایع به توجه بدون و ندارند آن به مربوط روایات و ظهورزمان  به توجهی ای هیچعده متاسفانه

آن اهداف اصلی را، فراموش  اند که در پیآنقدر غرق در جزئیات شده ایعدهو برعکس . مشغولند خود روزمره

، حق مدعی تشخیص به ما در کنیممی زندگی آن در که روایات و دورانی به نسبت آگاهیند، ایجاست که کنمی

موعود )ع( تا اینکه مسیر برای شناخت مهدی لذا بر آن شدم این مطلب را بنگارم ؛کندمدعی باطل کمک می از

جهت رستگاری در دنیا و  و، تشخیص دهیم را زمان ظهور حجّتهموار گردد. شاید که با آگاهی از آنها بتوانیم 

 4.آخرت از او تبعیت نماییم

***  

                                                           
 . 53 قرآن کریم سوره فصلت آیه 3

 از شناسدمی را خود روزگار ضاعاو که کسی) ؛«االِسْتِعْدَاد عَنِ یُغْفَلْ لم االیّام عَرَفَ مَنْ»: فرمایدمی( ع)علی حضرت 4

 مِن یَتَعَجَّبْ لَم مَن، مانِبالزّ الناسِ أعرَفُ»: فرمایدمی همچنین(. ورزدینم غفلت آن مقتضیات برابر در آمادگی

 الْعَالِمُ»: فرمایدمی یزن( ع)صادق امام(. نیاید شگفت به آن تحوالت از که است کسى، زمانبه مردم ترینآگاه) ؛«أحداثِه

 (.آوردنمی هجوم بشناسد را خود زمانه که کسی به شبهات) ؛«اللَّوَابِس عَلَیهِ تَهْجُمُ لَا بِزَمَانِهِ
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8 ... ........................................................................................................ ظهور عصر اقلیمی تغیّرات   

 اقلیمی تغیّرات و زمین گرمای

 در پیوسته آن قلیما گرفته، شکل اتمسفرش که زمانی از و دارد عمر سال میلیارد نیم و چهار حدود زمین

 بوده متفاوت االح با پیش سال میلیون یک در قطعا زمین متوسط دمای مثال. است بوده تحول و ریّتغ حال

 چیزی زمین، نیکنو متوسط دمای. است داشته وجود هم قبل سال میلیون 1۰ و میلیون ۵ در تفاوت این و

 کرده تجربه هم را متریک و بیشتر متوسط دماهای قبال سیاره، این. است گرادسانتی یدرجه 1۵ حدود در

 اقلیم تغیّر سرعت که جاستاین مشکل نیست؛ عجیبی چیز اصال زمین متوسط دمای تغیّر بنابراین. است

 زندگی گیرد،می صورت سریع خیلی اقلیم تغیّر وقتی. است شدن گرم حال در سریع خیلی زمین و شده زیاد

 چون طبیعی فاکتورهای از تعدادی. افتدمی خطر به حیات نتیجه در و دهد وفق آن با را خود تواندنمی

 هایسنگ و داردنباله هایستاره زمین،شیب زاویه اقیانوسی، های گردش ها،آتشفشان ای،قاره هایحرکت

 هایفعالیت گردن بر عسری شدن گرم این تقصیر یاما درحال حاضر عمده. شوند می اقلیم تغیّر باعث آسمانی

 است. انسانی

 گازهای طبیعی مقدار به زودناف حال در کشاورزی، و صنعتی هایفعالیت دلیل به ما گویندمی دانشمندان

 زمین شدنگرم به. شودمی تررمگ زمین ترتیب بدین کنیم؛می دتشدی را اثر این نتیجه در و هستیم ایگلخانه

 ای،گلخانه اثر در گاز تاثیرگذارترین .گویندمی «اقلیم تغیّر» یا «جهانی گرمایش» انسانی، هایفعالیت اثر بر

 میزان ضمن در. رودمی بین از سریع خیلی و است روز چند فقط آب بخار تاثیر حال این با. است آب بخار

 خیلی مدت اکسیددیکربن ولی. است نیافته خاصی افزایش گذشته هایدهه در زمین اتمسفر آب بخار

 آن رفتن بین از سرعت قدرآن و شده زیاد نزمی اتمسفر اکسیددیکربن قدرآن. ماندمی اتمسفر در بیشتری

  .سدبر صنعتی انقالب از قبل یاندازه به آن مقدار کشدمی طول سال صدها که است کم

 انسان. است محدود اکسیددیکربن جذب برای هااقیانوس مثل زمین طبیعی فیلترهای ظرفیت ضمن در

 از حال در دائما ضمن در و کندمی اتمسفر یروانه زیادی اکسیددیکربن فسیلی، هایسوخت سوزاندن با

 در زیادی نقش انسان که ایهگلخان گازهای دیگر از. است هاجنگل مثل طبیعی، فیلترهای بعضی بردن بین

 به نسبت هاآن یزانم همچنان ولی کرد؛ اشاره اکسید نیتروس و متان به توانمی دارد، هاآن تولید

 بیش اتمسفر اکسیددیکربن ارمقد ،1۷۵۰ سال در صنعتی انقالب وقوع زمان از. است کم اکسیددیکربن

 به زمین اتمسفر اکسیددیکربن اکنون. است یافته افزایش درصد 14۰ از بیش متان مقدار و درصد 3۰ از

ئم ظهور مهدی)ع( ، جالب است بدانید یکی از عالاست رسیده گذشته سال هزار 8۰۰ در خود مقدار بیشترین

دا)ص( فرمودند: خرسول ، استاست که از جمله مصادیق آن همین گازهای گلخانه ای ( دُخَان)یا همان دود 

 .«دُخَان مِنْ جَبَلٌ يَدَيْهِ بَيْنَ»و درمورد دجال گفته شده:  ؛«الدُّخَان وَ ... مِنْهَا بُدَّ لَا ةِالسَّاعَ قَبْلَ عَشْرٌ»
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 را هاپنجره و کنید کپار آفتاب زیر را خود مانند این است که خودروی ایگلخانه نحوه عملکرد گازهای

 خودرو داخل هوای شدن گرم. کندمی شدن مگر به شروع خودرو داخل هوای دقیقه چند از بعد بکشید، باال

 اتاق دمای داخلی، سطوح نکرد گرم با و شوندمی وارد هاپنجره از خورشید پرتوهای که است دلیل این به

 ندارد؛ وجود باشد، داشته گرمایی تبادل بیرون با بتواند داخل هوای اینکه برای راهی هیچ ولی برند،می باال را

 ایجاد هم هاگلخانه ایشیشه هایسالن در که است اثری همان این. رودمی باال پیوسته داخل دمای بنابراین

 سطح به شود،می تمسفرا وارد خورشید است. نور صورت همین به شرایط هم زمین یکره یدرباره. شودمی

 بیرون تواندمین و افتدیم دام به اتمسفر ایگلخانه گازهای توسط بازگشت، راه در و کندمی برخورد زمین

 مینز متوسط دمای نداشت، وجود اگر و است مفید زمین روی زندگی برای کامال پدیده این که البته. برود

 تاثیر که دارد وجود ییگازها سری یک زمین اتمسفر در طبیعی طور به. بود سردتر گرادسانتی یدرجه 3۰

 از حاصل اکسیددیکربن .یندازندب دام به بقیه از بیشتر را انرژی توانندمی یعنی دارند؛ زیادی ایگلخانه

 .دارد ایگلخانه اثر افزایش در را نقش بیشترین فسیلی، هایسوخت سوزاندن

 اساس بر داد، مانجا 2۰13 سال که تحقیقی ( درIPCC) «هوایی و آب راتتغیّ المللیبین مجمع»

 که هستند این نشانگر هاسازیشبیه بیشتر .داد انجام هاییبینیپیش سری یک کامپیوتری هایسازیمدل

 2 حد. یابدمی افزایش درجه 1٫۵ تا 18۵۰ سال به نسبت 21 قرن پایان تا زمین سطح جهانی دمای تغیّر

 گویندیم دانشمندان  .است شده گرفته نظر در جهانی گرمایش در خطر مرز عنوان به گرادسانتی یدرجه

 خواهد مهادا آن اثرات دهیم، کاهش چشمگیری یاندازه به را ایگلخانه گازهای میزان حاال همین اگر حتی

 احتیاج زمان سال دهاص رات،تغیّ به دادن پاسخ برای اقلیمی یسامانه از بزرگی هایقسمت که چرا داشت

 .است احتیاج زمان هادهه به اتمسفر، از ایگلخانه گازهای شدن خارج برای بعالوه. دارند

 الیمانی)ع( فرمودند: سید احمدالحسن 

ت لها اآلن القانون الوضعي يرتكب أكبر جريمة في التاريخ بحق كل اإلنسانية، وهي النتيجة التي وصل»

 «. األرض من االحتباس الحراري الذي يهدد بإبادة الجنس البشري ككل

 و شده اریخت طول در انسانیت تمام حق در جرائم ترینسنگین و بزرگترین مرتکب وضعی قانون اکنون)

 جنسیت کل که باشدمی ای جهانیگرممتوسطه  ازحرارتی  افزایش درجه این به زمین رسیدن آن نتیجه

 ۵کند(.می تهدید را بشری

 : گویدمی است ناسا گودارد یموسسه فضایی مطالعات مدیر که وهواآب دانشمند یک اشمیت گاوین

 خواهد باقی یستمس در است داده رخ امروز به تا هک چیزی هر. شد نخواهد متوقف زمین یکره شدن گرم)

 .ماند(

                                                           
 قانون الوضعی مع فطرة اإلنسان ؟هل ینسجم ال -المحطة الثانیة : فی العقیدة وما یلحق بها  ،2، جمع العبد الصالح 5
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10 ............................................... ............................................................ ظهور عصر اقلیمی تغیّرات   

 راتتغیّ شاهد هانقر برای همچنان برسد صفر به فردا همین کربن انتشار اگر حتی که معناست بدان این

. شد نخواهد متوقف کربن انتشار که دانیممی ما یهمه و. بود خواهیم انسان اقدامات از ناشی وهواییآب

  :گویدمی اشمیت بنابراین

 بتوانیم هاانسان ما که است ایاندازه به وهواییآب راتتغیّ سرعت آوردن پایین حاضر حال در کلیدی عامل)

 . (شویم سازگار آن با ممکن دردسر کمترین با

 اشمیت ماا. گذشت سلسیوس خواهد درجه 1٫۵ دمای مرز اززمین  2۰3۰ سال که است زده تخمین او

 این و است بینخوش صنعتی پیش یدوره به نسبت آن زیر و سلسیوس یدرجه 2 در ماندن با رابطه در

 پاریس بلندپروازانه قتواف. کند جلوگیری آن از است امیدوار ملل سازمان که است دمایی افزایش میزان همان

 ورجمه رییس ترامپ ددونال کند، اما مهار گرادسانتی درجه 2 زیر درست را جهانی گرمایش بود، درصدد

 شد، روروبه زیادی هایمخالف با که تصمیم این. کرد خارج پاریس توافق از را امریکا پیش چندی امریکا

 .گذردنمی زیادی ( زمان2۰16) خود دیده به جهان که سالی گرمترین از که شد گرفته زمانی

 :گفت 2۰1۷هواشناسی در سال  جهانی سازمان ( دبیرکل Petteri Taalasتاالس )پتری

 بیانگر شواهد، این. اندشکسته دیگری از پس یکی را زمین سال گرمترین رکورد همگی گذشته، سال هس)

. ایمبوده ایسابقهیب هوایی و آب راتتغیّ شاهد ما جاری سال است، ...، در مدت دراز در شدن گرم روند یک

 عظیم هایطوفان وقوع آسیا، در گرادسانتی درجه ۵۰ باالی حرارت درجه به توانمی راتتغیّ این جمله از

 در پایانبی هایسالیشکخ و همچنین کنندهویران هایسیل وقوع و اطلس اقیانوس و کارائیب سراسر در

 افزایش و انسان هایتفعالی که هستند موضوع این بیانگر رویدادها، این از بسیاری .کرد اشاره آفریقا شرق

 .است( شده زمین سیاره اقلیمی وضعیت در اساسی راتیتغیّ ببس کشورها، سوی از ایگلخانه گاز تولید

 ممکن باشیم اعتنا بی خطر هاینشانه به اگر. است گرفته قرار تندی سراشیبی در انسان حاضر حال در

 شرایط آن و شویم روروبه کرده بینیپیش ”متفاوت كلي طور به ايسياره“ عنوان به اشمیت آنچه با است

  .متفاوت است بسیار تاکنون بندانیخ عصر آخرین زمان با که بود خواهد اقلیمی

 تا شرایط نبدتری در شود می بینی پیش اقلیمی، های وضعیت بررسی وشناسی  زمین مطالعات مطابق

 در این و برسد گرمایش درجه 6 به زمین سیاره حرارت درجه افزایش است ممکن میالدی، 21۰۰ سال

 خواهد معنادار سیارب شد، عصر آن پایان موجبات زمین گرمای ای درجه 4 راتتغیّ که یخبندان عصر با قیاس

 در که دهد می قرار حرارتی شرایط بدترین در را زمین سیاره سال، صد در افزایش درجه 6 این درواقع. بود

 ممکن جهانی گرمایش یکل طور به گویندمی است، دانشمندان سابقه بی زمین سیاره ساله میلیون 4۰ عمر

آب اقیانوس ها  و باال آمدن سطح شدید های وحشتناک، بارش طوفان های شدید، سالیخشک باعث است

 .گردد
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 زمین شدن گرم باشدید  سالیخشک ارتباط -1

 محتمل جهان نقاط متما در پدیده این وقوع. است اقلیمی شونده تکرار و طبیعی پدیده یک سالیخشک

 تعریف یک ارائه لذا . است متمایز و متغیر کامال دیگر نقطه به یا نقطه از نآ ویژگیهای که چند هر. است

 طی در کافی بارش دوجو عدم به سالیخشک کلی بطوراما  میباشد مشکل بسیار سالیخشک برای واحد

 زیست بخشهای ای گروههاو برخی فعالیتها، برخی برای آب کمبود باعث که میکردد اطالق زمانی دوره یک

 دما افزایش و ارشب کاهش با که هواشناسی سالیخشک داریم؛ سالیخشک سه نوع ما. میگردد یطیمح

 که شد خواهد تبدیل عتیزرا یا کشاورزی سالیخشک به تداوم، صورت در سالیخشک نوع این. است همراه

 بود خواهد پیش رد هیدرولوژیکی سالیخشک سپس. شودمی کم آبیاری، برای آب و خاک رطوبت آن در

 ـ اقتصادی سالیشکخ مرحله به اینها پایان، در. شودمی کم مخازن و هارودخانه آب حجم نآ در که

 ومشکالت داشت واهدخ پی در اجتماعی اقتصادی پیامدهای قبلی هایسالیخشک یعنی رسد؛می اجتماعی

  .کرد خواهد ایجاد سیاسی

  روی بر کند، می ذوب را ها ویخ هداد تغییر را اقیانوسها  سطح که سرعتی همان به وهوا آب شدن گرم

. کند می ایجاد انوبحر تبخیر سریعتر را خاک رطوبت زیاد حرارت گذاراست. درجه اثر نیز زمین های خشکی

  .است ودهب 19۷۰ درسال زمین دوبرابرخشکی از بیشتر زمین خشکی درصد  NCAR اخیر تخقیقات برطبق

 گوشه گوشه در که است متعدّدی هایسالیخشک رخداد گویای که است اخباری از آکنده ،روایات ظهور

 مشخّص طور به و نیست جدید ایتجربه بشر، برای قحطی تجربه ،دهندمی رخ خاورمیانه مخصوصاً جهان

 پیش اندکی یابد، مأموریت اسرائیلبنی نجات برای( ع)پیامبر یوسف بود قرار که زمانی پیشین، هایدوره در

 قحطی این ،نمودند را عجیبی سالیخشک تجربه نعمت، وفور پی در و گرفت را یانمصر دامن بحرانی آن از

 هاگوییپیش از آنچه بنابر ؛افتدمی گدایی و فقر به زلیخا چون ثروتمندی بانوی که بود شدید و وسیع چنان

 الیسخشک و قحطی دچار جهان ،مهدی موعود)ع( جهانی بخشی نجات و منجی در هنگامه ظهور آیدمی بر

 از که کند اضطراریچنان  دچاربعلت تکذیب او  را همگان خداوند است قرار شاید. شودمی شدیدی و فراگیر

)ع( یوسف همچون حضرت   6بکنند. دل اوست غیر که هر از و کنند طلب را حکومت و والیتش دل، صمیم

  :در موردش فرمودخداوند متعال که 

                                                           
 اى) ؛«إِیَاسٍ عْدَبَ إِلَّا یَأْتِیكُمْ لَا الْأَمْرَ هَذَا إِنَّ یَامَنْصُورُ»: فرمودند( ع)مهدی حضرت ظهور مورد در( ع)صادق امام  6

 بفدایت من: کردم عرض( ع)صادق امام به گوید رقّى کثیر بن داود(. ناامیدى از پس مگر، شودنمى واقع امر این! منصور

 مِنْهُ تَكُونُ مَا آیَسَ الْأَمْرَ هَذَا إِنَّ»: فرمودند حضرت. شدیم مرگ دقّ ما و شد تنگ دلها که کشید بدرازا آنقدر امر این

 از ثمالی ابوحمزه(. گرفت خواهد انجام اندوه و غم مرتبه ترینسخت و ناامیدى مرحله آخرین در امر این) ؛«غَمّا دَّهُأَشَ وَ

 هُأَدْرَكَ لِمَنْ طُوبَى فَیَا فَرَجاً یَرَوْا أَنْ مِنْ الْقُنُوطِ وَ الْیَأْسِ عِنْدَ یَكُونُ خَرَجَ إِذَا ع فَخُرُوجُهُ»: کندمی نقل( ع)باقر امام

 حضرت آن خروج و) ؛«أَعْدَائِه مِنْ كَانَ وَ أَمْرَهُ خَالَفَ وَ خَالَفَهُ وَ نَاوَاهُ لِمَنْ الْوَیْلِ كُلُّ الْوَیْلُ وَ أَنْصَارِهِ مِنْ كَانَ وَ
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تَصَدَّقْ وَ الْكَيْلَ لَنَا فَأَوْفِ مُزْجاةٍ بِبِضاعَةٍ جِئْنا وَ الضُّرُّ أَهْلَنَا وَ مَسَّنا الْعَزيزُ أَيُّهَا اي قالُوا عَلَيْهِ دَخَلُوا فَلَمَّا 

 إِنَّكَ أَ قالُوا * جاهِلُونَ أَنْتُمْ إِذْ أَخيهِ وَ بِيُوسُفَ فَعَلْتُمْ ما عَلِمْتُمْ هَلْ قالَ*  الْمُتَصَدِّقينَ يَجْزِي اللَّهَ إِنَّ عَلَيْنا

 أَجْرَ يُضيعُ ال اللَّهَ فَإِنَّ يَصْبِرْ وَ يَتَّقِ مَنْ إِنَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ مَنَّ قَدْ أَخي هذا وَ يُوسُفُ أَنَا قالَ يُوسُفُ لَأَنْتَ

 لَكُمْ اللَّهُ يَغْفِرُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمُ تَثْريبَ ال قالَ*  لَخاطِئينَ كُنَّا إِنْ وَ عَلَيْنا اللَّهُ آثَرَكَ لَقَدْ تَاللَّهِ قالُوا*  الْمُحْسِنينَ

 .۷الرَّاحِمينَ أَرْحَمُ هُوَ وَ

 رسیده آسیب ما خانواده و ما به[ خشكسالى وقحطى] سختى از!  عزیزا: گفتند، شدند وارد یوسف بر )چون

 خدا زیرا؛ بخشصدقه ام بر و بده كامل را ما پیمانه پس، ایمآورده ناچیزى مال[ آذوقه دریافت براى] و

؟ كردید چه برادرش و یوسف با دانستید، بودید نادان كهزمانى آیا: گفت. * دهدمى پاداش را دهندگانصدقه

 نهاده منت ما بر خدا همانا، است برادرمن این و یوسفم من: گفت؟! یوسفى خود تو آیا!  شگفتا: گفتند* 

 نیكوكاران خداپاداش زیرا[؛ یابدمى شایسته پاداش، ]ورزد ىشكیبای و كند پرهیزكارىكس هر تردیدبى؛ است

. * بودیم خطاكار ما راستى به و بخشید برترى ما بر تورا خدا یقیناً سوگند خدا به: گفتند. * كندنمى تباه را

8است(. مهربانان ترینمهربان او و آمرزدمى را شما خدا، نیست شما بر سرزنشى و مالمت هیچ امروز: گفت
 

 اشاره دارند: های عصر ظهورسالیر ادامه روایاتی را خواهم آورد که به خشکد 

 های آخرالزمان فرمودند:مورد ویژگی )ص( در کند که رسول خدااألخبار نقل می مجلسی از جامع .1ح

 الضَّوَارِي الذِّئَابِ كَأَمْثَالِ يَاطِينِالشَّ قُلُوبُ قُلُوبُهُمْ وَ الْآدَمِيِّينَ وُجُوهُ وُجُوهُهُمْ زَمَانٌ النَّاسِ عَلَى يَأْتِي»

 عَنْهُمُ تَوَارَيْتَ إِنْ وَ كَذَّبُوكَ حَدَّثْتَهُمْ إِنْ وَ ارْتَابُوكَ تَابَعْتَهُمُ إِنْ فَعَلُوهُ مُنْكَرٍ عَنْ يَتَنَاهَوْنَ لَا لِلدِّمَاءِ سَفَّاكُونَ

 فِيمَا الْمُؤْمِنُ حَلِيمٌ بَيْنَهُمْ الْغَادِرُ وَ غَادِرٌ بَيْنَهُمْ الْحَلِيمُ وَ سُنَّةٌ فِيهِمْ الْبِدْعَةُ وَ بِدْعَةٌ فِيهِمْ السُّنَّةُ اغْتَابُوكَ

 بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُ لَا شَيْخُهُمْ وَ شَاطِرٌ نِسَاؤُهُمْ وَ عَارِمٌ صِبْيَانُهُمْ مُشَرَّفٌ بَيْنَهُمْ فِيمَا الْفَاسِقُ وَ مُسْتَضْعَفٌ بَيْنَهُمْ

                                                           

 کسى بر واى همه و واى و، باشد یارانش از و برسد حضرت بآن که کسى بحال خوشا اى، است ناامیدى و یأس بهنگام

 (.باشد دشمنانش از و ورزد مخالفت او دستورات با و کند مخالفت او اب که
 .92الی  88آیات  یوسفقرآن کریم سوره  7

 ،... دین، علماء هم وإخوته وابنه،( ع) المهدي اإلمام وصي هو یوسف وكذلك»سید احمدالحسن)ع( فرمودند:   8

 یوسف أن عرفنا وإذا ،... الموعود، والیماني( ع) المهدي اإلمام وصي األول للمهدي یجري لیوسف جرى ما فكل

 قطعاً السجن، وهي یوسف من سنة فیه إن(: ع) فقولهم ،(الیماني) وصیه هو( ع) المهدي اإلمام ظهور زمن في

 نأ فالبد إذن ،(الیماني) األول المهدي في هي بل معروف، هو كما یسجن ال ألنه ،(ع) المهدي اإلمام في لیست

 باتإلث أساسیاً محوراً الرؤیا فتكون ،((ع) واألئمة األنبیاء وقصص بل( )ع) یوسف قصة األول المهدي مع تتكرر

 «.(ع) یوسف حق إلثبات أساسیاً محوراً كانت كما حقه،
 بر ذشتگ یوسف بر هرچه و ،... هستند، دین علمای وبرادرانش ،وفرزندش است( ع) مهدی امام وصی یوسف نیز و)

( ع) مهدی ماما ظهور زمان یوسف که بدانیم واگر ،... گذشت، خواهد موعود یمانی و( ع) یمهد امام وصی اول مهدی

 مهدی امام عاًقط. است شدن زندانی وان است یوسف از سنتی قائم در که( ع) بیت اهل گفته و ،است(  یمانی)  او وصی

 باید، کند می بقتمطا (یمانی) اول مهدی بر  امر این بلکه، است معروف که همانگونه شود نمی زندانی او چون نیست( ع)

. است صادقه وابخ او حق اثبات برای اساسی محور و( ع)وانبیاء ائمه داستان وحتی تکرارشود اول مهدی با یوسف داستان

 األول القسم - الثالث الجزء إضاءات بود(.( ع) یوسف حق اثبات برای اساسی محور که همانگونه
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 يَحْرِمُهُمُ ذَلِكَ فَعِنْدَ فَقْرٌ أَيْدِيهِمْ فِي مَا طَلَبُ وَ ذُلٌّ بِهِمْ الِاعْتِدَادُ وَ خِزْيٌ إِلَيْهِمْ الِالْتِجَاءُ الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهَى لَا وَ

 يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوءَ فَيَسُومُونَهُمْ شِرَارَهُمْ مْعَلَيْهِ يُسَلِّطُ وَ أَوَانِهِ غَيْرِ فِي يُنْزِلُهُ وَ أَوَانِهِ فِي السَّمَاءِ قَطْرَ اللَّهُ

 .«لَهُمْ يُسْتَجَابُ فَلَا خِيَارُهُمْ فَيَدْعُو نِسَاءَهُمْ يَسْتَحْيُونَ وَ أَبْنَاءَهُمْ

 همچون است یشیطان قلبهای قلبهاشان و است آدمی شکل به صورتهاشان که رسد فرا مردم برای زمانی)

 تو کنی پیروی آنان زا اگر دارند برنمی دست اند داده انجام که منکر کارهای از خونریزند، گرسنه گرگهای

 کنند، سنّت غیبت را تو شوی غائب آنان از اگر و کنند تکذیب را تو گویی سخن آنان با اگر و سازند متّهم را

 ایشان نزد خائن و است خائن و گر حیله ایشان نزد حلیم و صبور. سنّت بدعت، و است بدعت آنان میان در

 خبیث زنانشان و ندشرور کودکانشان مرتبه، بلند بدکار، و است مستضعف آنان میان در مؤمن صبور، و حلیم

 کردن تکیه و ستا خواری آنان به بردن کند، پناه نمی منکر از نهی و معروف به امر پیرشان و بدجنس و

 زمانى، رچنیند. است ناداری و فقر است دستانشان در آنچه از کردن طلب و. است زاری و ذلت آنان به

، در فرستدفرومى موسمش غیر در را باران و گرداندمى محروم موسمش و فصل در باران از را آنان خداوند

 پسرانشان سازند، اردو آنان بر سخت عذابی تا گرداند مسلّط ایشان بر را بد مردم و آن زمان خداوند اشرار

ه فرزندانشان را میکشند کند بگونه ای کمى مسلّط آنها بر را دارند، می نگه زنده را انزنانش و کشند می را

 .شود( نمی ستجابم اما کنند می و زنانشان را به اسارت میبرند در آن زمان خوبان و برگزیدگانشان دعا

 قَىيَبْ لَا مَتَاعُهُمْ شَرَفُهُمْ وَ دِينُهُمْ نَانِيرُهُمْدَ وَ مْقِبْلَتُهُ نِسَاؤُهُمْ وَ آلِهَتُهُمْ بُطُونُهُمْ زَمَانٌ النَّاسِ عَلَى يَأْتِي»

 وَ نَاءِالْبِ مِنَ مَعْمُورَةٌ مَسَاجِدُهُمْ دَرْسُهُ إِلَّا قُرْآنِالْ مِنَ لَا وَ رَسْمُهُ إِلَّا الْإِسْلَامِ مِنَ لَا وَ اسْمُهُ إِلَّا الْإِيمَانِ مِنَ

 أَرْبَعِبِ الزَّمَانِ هَذَا فِي اللَّهُ ابْتَلَاهُمُ حِينَئِذٍ ضِالْأَرْ وَجْهِ عَلَى اللَّهِ خَلْقِ شَرُّ عُلَمَاؤُهُمْ دَىالْهُ عَنِ خَرَابٌ قُلُوبُهُمْ

 ولَرَسُ يَا الُوافَقَ الصَّحَابَةُ فَتَعَجَّبَتِ لْحُكَّامِا وَ الْوُلَاةِ مِنَ ظُلْمٍ وَ الزَّمَانِ مِنَ قَحْطٍ وَ السُّلْطَانِ مِنَ جَوْرٍ خِصَالٍ

 .«صَنَمٌ عِنْدَهُمْ دِرْهَمٍ كُلُّ نَعَمْ قَالَ الْأَصْنَامَ يَعْبُدُونَ أَ اللَّهِ

 و دینشان دینارهایشان، و آنان قبله زنانشان، و است خدایانشان شکمهاشان که رسد فرا مردم برای زمانی)

 باقی درسی فقط قرآن از و نشانی تنها الماس از و نامی فقط ایمان از است کاالهایشان افتخارشان، و شرف

 مردمان بدترین عالمانشان. است ویران و خراب هدایت از قلبهایشان و آباد مساجدشان ماند، ساختمان می

 قحطی و سلطان ستم کند، می مبتال و آزمایش خصلت چهار به را آنان خداوند هنگام این در. زمینند روی

 بتها آنان آیا! خدا رسول ای: گفتند و کردند تعجّب صحابه قاضیان، پس و حکمرانان و والیان ظلم و دوران

 9.است( بتی آنان نزد درهمی هر آری،: فرمود پرستند می را

                                                           
 جع  -11ح 14باب 453ص ؛ 22ج ؛ األنوار بحار 9

 :فرمودند که کرده نقل( ص)خدا رسول از عبداهلل بن جابر الوداع حجّة حدیث در

 مِنَ أَمَرُّ قُلُوبُهُمْ وَ الْعَسَلِ مِنَ أَحْلَى كَلَامُهُمْ الشَّیَاطِینِ قُلُوبَ قُلُوبَهُمْ وَ الْآدَمِیِّینَ وُجُوهَ وُجُوهَهُمْ تَرَى ذَلِكَ فَعِنْدَ

 فَحَسِبْتُمْ أَ تَجْتَرِءُونَ عَلَيَّ أَمْ تَغْتَرُّونَ فَبِي أَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یَقُولُ إِلَّا یَوْمٍ مِنْ مَا ثِیَابٌ عَلَیْهِمْ وَ ذِئَابٌ فَهُمْ لِالْحَنْظَ

 طَرْفَةَ یَعْصِینِي مَنْ أَمْهَلْتُ مَا مُخْلِصاً یَعْبُدُنِي مَنْ لَا لَوْ الِيجَلَ وَ عِزَّتِي فَوَ تُرْجَعُونَ ال إِلَیْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما

 آلِهَتُهُمْ لِقَوْمٍ عَجَبَاهْ فَوَا خَضْرَاءَ وَرَقَةً أَنْبَتُّ لَا وَ قَطْرَةً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلْتُ لَمَا عِبَادِي مِنْ الْوَرِعِینَ وَرَعُ لَا لَوْ وَ عَیْنٍ
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 و گذردمی من بعد که آنچه به مدهخبر را شما امیرالمومنین علی)ع( در خطبه البیان فرمودند: من .2ح

 فرزندم ذریه از او  ما مرا کننده پااوست بر الزمان، صاحب خروج ات پیوند می وقوعبه آخرالزمان در که آنچه به

 حضرت فرمودند: ؟است هنگام چه در واقعه آن: گفتند یاران. است حسین

 و األمانات قلت و الشهوات اتبعوا و الصالة المصطفى محمد أمة ضيعت و الفقهاء في الموت وقع إذا»

 المساجد من الصالة رفعت و االمهات و اآلباء شتم ااستشعرو و القهوات شربوا و الخيانات كثرت

 تالسماوا عوصرت و الحسنات من قللوا و السيئات من أكثروا و الطعامات مجالس جعلوها و بالخصومات

 «.يظاق المطر يكون و كالساعة اليوم و كاليوم االسبوع و كاالسبوع الشهر و كالشهر السنة تكون فحينئذ

. نمایند شهوات از پیروی و کنند، ضایع را نمازها مصطفی محمد امت و شود ایعش فقها در مرگ که زمانی)

 شعارشان مادر و پدر به دادن دشنام و بیاشامند مسکرات که زمانی. گردد فراوان خیانت و کم امانتداری

 مجلس عنوان به آن از و نشود داشته پای به مساجد در نمازی دیگر یک با دشمنی و کینه سبب به. گردد

 صورت کاری کم خوب کارهای آوردن بجای در و روی زیاده گناهان انجام در. شود استفاده خوراک و خورد

 به ماه هر و ماه، یک مقدار به سال هر زمان و عرصه های آسمان به یکدیگر نزدیک شود، در آن. گیرد

 باریدن فصل در هوا و آب گردد، ساعت یک قدر به روز هر و روز، یک مقدار به هفته هر و هفته، یک اندازه

 1۰.(شود تابستان هوای و آب باران،

روزی مردی بنزد  :کندمی نقل رِقی داود از عالی اسنادی با اإلمامة دالئل در طبری، جریر بن محمد .3ح

یت سوال تو چیست؟ آن عبداهلل )امام صادق ع( آمد و گفت: نهایت علم تو چیست؟ امام به او فرمود: نهاابو

رمودند: بله در زیر آن فدر اینجا دریائی از آب وجود دارد آیا در زیر آن چیزی وجود دارد؟ حضرت مرد گفت: 

که چشم بینم چرابوست دارم که آن بشنوی یا اینکه ببینی؟ آن مرد گفت: داز چیزی هست آیا دوست داری 

کند. ن را درک نمیا آشهادت میدهد، اما گوش که میشنود چشم نمیبیند لذ به آننچه را که ببیند قلب هرآ

مطیع پروردگارت  پس امام بلند شد دست آن مرد را گرفت و با خود به ساحل دریا برد، و گفت: ای بنده

ه شد و )در زیر آن( آبی هرآنچه را که در درون خود داری آشکار ساز، در آن هنگام آب دریا تا به آخر شکافت

نجبیل گواراتر زت، بوی آن آب از مشک خشبوتر و از بغایت سفید و شیرین همچون شیر و عسل نمایان کش

سانی است؟ حضرت کبرای چه آب ین گردم ا با عبدااهلل فدایتبود، وقتی آن مرد این آب را دید گفت ای ا

 آن مرد پرسید: چه زمانی؟ حضرت فرمود: فرمودند: برای قائم و اصحابش. 

 اللَّهِ إِلَى الْمُؤْمِنُونَ فَيَضِجُّ مَاءٌ، يُوجَدَ لَا حَتَّى الْأَرْضِ، وَجْهِ عَلَى الَّذِي اءُالْمَ فُقِدَ أَصْحَابُهُ وَ الْقَائِمُ قَامَ إِذَا»

 يفِ فَرَأَى رَأْسَهُ، رَفَعَ ثُمَّ: قَالَ. خَالَفَهُمْ مَنْ عَلَى مُحَرَّمٌ هُوَ وَ فَيَشْرَبُونَهُ الْمَاءَ، هَذَا لَهُمْ اللَّهُ فَيَبْعَثُ بِالدُّعَاءِ،

 الْقَائِمِ خَيْلُ هَذِهِ: فَقَالَ الْخَيْلُ؟ هَذِهِ مَا اللَّهِ، عَبْدِ أَبَا يَا: فَقُلْتُ أَجْنِحَةٌ، لَهَا وَ مُلْجَمَةً، مُسْرَجَةً خَيْلًا الْهَوَاءِ

                                                           

 لَا وَ بِالْعَمَلِ إِلَّا ذَلِكَ إِلَى یَصِلُونَ لَا وَ مَوْلَاهُمْ مُجَاوَرَةِ فِي یَطْمَعُونَ هُمْ وَ آجَالُهُمْ قَصُرَتْ وَ آمَالُهُمْ طَالَتْ وَ لُهُمْأَمْوَا

 262ص ؛ 52ج ؛ األنوار بحار بِالْعَقْلِ. إِلَّا الْعَمَلُ یَتِمُّ

 174ص ؛ 7ج ؛ الحسان یالعبقر ،153ص ؛ 2ج ؛ الناصب إلزام 10
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 مِنْ فَأَشْرَبُ: قَالَ. أَنْصَارِهِ مِنْ كُنْتَ إِنْ: قَالَ مِنْهَا؟ شَيْئاً أَرْكَبُ أَنَا: الرَّجُلُ قَالَ. أَصْحَابِهِ وَ( السَّلَامُ عَلَيْهِ)

 .«شِيعَتِهِ مِنْ كُنْتَ إِنْ: قَالَ الْمَاءِ؟ هَذَا

، در آن هنگامی که قائم و اصحابش قیام کنند آب برروی زمین نایاب باشد تابغایتی که آبی یافت نشود)

ا برای آنها بجوشاند، مومنان از این آب زمان مومنان بنزد خداوند دعا و ناله کنند و خداوند این آب گوارا ر

ر خود نظری بنوشند درحالی که مخالفانشان از نوشیدن آن محرومند. در آن هنگام آن مرد به باالی سَ

سپاه چیست؟ فرمودند: این سپاه  آن، سوال کرد: دیدی منظم و نورانی که دارای بال بودند سپاهافکند و 

آیا من هم میتواند برچیزی که آنها سوار شده اند سوار شوم؟ حضرت قائم و اصحابش است. آن مرد پرسید: 

رمود: اگر از ؟ حضرت فبنوشمفرمودند؟ اگر از انصارش باشی )بله(. آن مرد گفت: آیا میتوانم از این آب هم 

 11.شیعیانش باشی(

ره سجده سو 22کند که امام صادق)ع( در تفسیر آیه البیان نقل می عالمه بحرانی از کتاب کشف .4ح

َيَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ الْأَكْبَرِ الْعَذابِ دُونَ الْأَدْنى الْعَذابِ مِنَ نُذِيقَنَّهُمَْ و.12  (عذاب) نزدیک عذاب از آنان حتما به 

 فرمودند:، (بازگردند که شاید چشانیم،مى تربزرگ عذاب از پیش( کوچک

 .«آخرالزّمان في المهديّ)ع( بالسّيف القائم خروج األكبر و الجدب و القحط األدنى أنّ»

 13.«است درآخرالزمان شمشیر با مهدىال قائم خروج تر،بزرگ وعذاب وخشکسالى قحطى تر،نزدیک عذاب»

 ند:کند که امام جعقر صادق)ع( فرمودنقل می مسلم ابن محمّدنعمانی بسند خود از  .۵ح

 وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ مَا وَ قُلْتُ لْمُؤْمِنِينَا لِعِبَادِهِ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ ىبَلْوَ عَلَامَاتٍ الْقَائِمِ قِيَامِ قُدَّامَ إِنَّ»

 (الصَّابِرِينَ بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الِالْأَمْو مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍبِشَيْ لَنَبْلُوَنَّكُمْ وَ: )جَلَّ

 بِغَلَاءِ( الْجُوعِ وَ) سُلْطَانِهِمْ آخِرِ فِي فُلَانٍ نِيبَ مُلُوكِ مِنْ (الْخَوْفِ مِنَ ءٍبِشَيْ) الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي( لَنَبْلُوَنَّكُمْ) قَالَ

 (الثَّمَراتِ وَ) ذَرِيعٌ مَوْتٌ قَالَ (الْأَنْفُسِ وَ) يهَافِ الْفَضْلِ قِلَّةِ وَ التِّجَارَاتِ فَسَادِ (الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ) أَسْعَارِهِمْ

 هَذَا دُمُحَمَّ يَا لِي قَالَ ثُمَّ ع الْقَائِمِ بِخُرُوجِ ذَلِكَ عِنْدَ (الصَّابِرِينَ بَشِّرِ وَ)الثِّمَارِ بَرَكَةِ قِلَّةِ وَ يُزْرَعُ مَا رَيْعٍ قِلَّةِ

 . «(الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ وَ هُاللَّ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ ما وَ: )ولُيَقُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ تَأْوِيلُهُ

 آن: کردم عرض. مؤمنش بندگان براى خدا جانب از گرفتارى: بود خواهد هائىنشانه قائم قیام پیشاپیش»

 کرد خواهیم یشآزما را شما ما حتما: )میفرماید جلّ و عزّ خداى که است همان: فرمود چیست؟ گرفتارى

 حتما ما: فرمود(. بده مژده را بردباران و جاتمیوه و جان و مال در بود کم و گرسنگى و ترس از بچیزى

                                                           
 46 /442ح القائم وجوب معرفة باب 461ص ؛ اإلمامة دالئل 11

 .92الی  88قرآن کریم سوره یوسف آیات  12

 84ص ؛ 3ج ؛ األثر ، منتخب 479ص ؛ 7ج ؛ األحادیث معجم 13

، همچنین کامل «بِالسَّیْفِ الْمَهْدِيُّ رُأَكْبَالْ وَ السِّعْرِ غَلَاءُ الْأَدْنَى» همچنین در تفسیر همین آیه از امام صادق)ع( نقل شده: 

 قبیل سّعرال غالء و الجدب و القحط هو األدنى العذاب إنّ» سلیمان در کتاب یوم الخالص از قول حضرت مینویسد: 

 رانىگ و خشکسالى قحطى، کوچك کیفر الزّمان؛ آخر في بالسّیف المهدىّ: األكبر العذاب و!. بالسّیف القائم خروج

 «.است آخرالزّمان در مهدى شمشیر بزرگ کیفر و شمشیر، با قائم خروج قبل از یمتهاستق
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 سلطنتشان پایان در خانواده فالن پادشاهان از( ترس از بچیزى) را مؤمنین یعنى کرد خواهیم آزمایش را شما

: فرمود( جانها و) تجارتها بودن سود کم و بازرگانى اهىتب( ثروتها کمبود و) قیمتهاشان گرانى با( گرسنگى و)

 مژده را باران ردبُ و) هامیوه برکت بود کم و کشاورزى شدن کم یعنى( جاتمیوه و) زودرس مرگ یعنى

: میفرماید خداوند و آیه این تأویل است این محمّد اى: فرمود مرا سپس(. ع)قائم بخروج وقت چنین در( بده

 14.«(نمیداند کسى دانش در پایداران و خدا زبج را آن تأویل)

 ودند:على)ع( فرم امام صادق)ص( از قول جدشان امیرالمؤمنین گوید اهلل عبد بن محمد .6ح

 وجُخُرُ ذَلِكَ فَعِنْدَ فَعَلَهُ، ءٍشَيْ عَلَى غَلَبَ مَنْ شُورَى، الْأُمُورُ تَصِيرُ وَ الزَّوْرَاءِ، إِلَى الْمُلْكِ دَارُ تَعُودُ وَ»

 لْكُوفَةِلِ وَيْلٌ وَ لِلزَّوْرَاءِ وَيْلٌ وَ لِمِصْرَ فَوَيْلٌ ،الْعَذَابِ سُوءَ يَسُومُهُمْ أَشْهُرٍ تِسْعَةَ الْأَرْضِ فِي فَيَرْكَبُ السُّفْيَانِيِّ،

 الطَّعَامُ، يَقِلُّ وَ السُّفْيَانِيِّ، خُرُوجُ لِكَذَ عِنْدَ وَ يُخْبِرُ، مُخْبِرٌ فِيهَا مَا وَ وَاسِطٍ إِلَى أَنْظُرُ كَأَنِّي لِوَاسِطٍ، الْوَيْلُ وَ

 .«لُتُنْزِ سَمَاءَ لَا وَ تُنْبِتُ، أَرْضَ فَلَا الْمَطَرُ، يَقِلُّ وَ النَّاسُ، يُقْحَطُ وَ

 بر وهرکسى شد، خواهد انجام شورا بوسیله وکارها گشت، برخواهد( بغداد) زوراء به نتسلط منزل و مقر)

 گردش زمین در ماه نه مدت و کندمی خروج سفیانى هنگام آن در دهد،انجام می را نآ شد غالب چیزی

 و بواسط من کأن واسط و کوفه و بغداد و مصر مردم بر واى ،کند معذب عذابها ببدترین را مردم و نماید

 خواهند طقح دچار مردم و کمیاب غذا و طعام کند خروج سفیانى هنگام که آن در کنم،می نظر آن اتفاقات

 1۵.(ریزد فرو بارانى که است آسمانى نه و برویاند یگیاه که بود خواهد زمینى نه شودمى کم باران و شد

 : فرمود علی)ع( امیرالمؤمنین: گوید[ أشهلیّ معاذ بن] سعد بن عمرو .۷ح

 أَهْلِ عَلَى الْعَرْشِ حَمَلَةِ دُمُوعُ تِلْكَ وَ لسَّمَاءِا فِي الْحُمْرَةُ تَظْهَرَ وَ الدُّنْيَا عَيْنُ تُفْقَأَ حَتَّى الْقِيَامَةُ تَقُومُ لَا»

 رَالْمَطَ اللَّهُ سَقَاهَا لَا ،... وَلَدِي، مِنْ بِرَاءٍ هُمْ وَ لِوَلَدِي يَدْعُونَ لَهُمْ خَالقَ ال عِصَابَةٌ فِيهِمْ يَظْهَرَ حَتَّى الْأَرْضِ

 «.الْأَخْضَرِ الْعَلَمِ وَ الْحَمْرَاءِ الرَّايَةِ صَاحِبِ وَلَدِي مِنْ الْمُتَغَيِّبِ غَيْبَةِ إِظْهَارِ سَنَةِ فِي

 ناشى آن و شود پدیدار آسمان در سرخى و آید بیرون کاسه از دنیا چشم اینکه تا شد نخواهد پا بر قیامت)

 در ،ندارند دین از چندانى بهره که جماعتى تا ریزدمى زمین اهل بر که است عرش حامالن اشکهاى از

                                                           
 را شما ما و»: تعالى اىخد فرمایش معنى از کردم سؤال( ع)باقر امام از گوید عفِىجُ ابرج ؛ 5 ح ،14 باب ،251: للنعمانی الغیبة 14

 فَأَمَّا عَامٌّ وَ خَاصٌّ كَذَلِ جَابِرُ یَا»: فرمود حضرت آن پس «آیه آخر تا -گرسنگى و ترس از چیزى به آزمود خواهیم حتما

 مَا عٌجُو وَ خَوْفٌ یُصِیبُهُمْ فَبِالشَّامِ الْعَامُّ أَمَّا وَ مْفَیُهْلِكُهُ مُحَمَّدٍ آلِ أَعْدَاءَ بِهِ اللَّهُ یَخُصُّ وَ فَبِالْكُوفَةِ الْجُوعِ مِنَ الْخَاصُّ

 خاص معناى یك[ آیه این] جابر ای ؛ع الْقَائِمِ قِیَامِ بَعْدَفَ الْخَوْفُ أَمَّا وَ ع الْقَائِمِ قِیَامِ فَقَبْلَ الْجُوعُ أَمَّا وَ قَطُّ مِثْلُهُ أَصَابَهُمْ

 داده ارقر محمد، آل دشمنان مخصوص را آن خداوند که است کوفه در گرسنگى خاص، معناى. عام معناى یك و دارد

 گرسنگى و راسه و خوف به آنجا اهل که شودمى محقق شام در آن عام معناى ولى. کندمى كهال را آنها آن، وسیله به و

 قیام از پس راسه و خوف و است( ع) قائم قیام از پیش گرسنگى و باشد نشده مبتال آن مانند به احدى که شوندمى مبتال

 7 ح ،14 باب ،251: للنعمانی الغیبة .«(ع) قائم
 386ح 54 الباب 266ص ؛ بالفتن لتعریفا فی بالمنن التشریف 15

 81 -78 ص 2 ج: الفتوح« عَظِیمٌ وَباَلءٌ جَهْدٌوَ قَحْطٌ السُّفْیَانيّ والیَةِ في الرَّيِّ أَهْلَ وَلَیُصِیبَنَّ» :است شده روایت( ع) علی امام از

www.maktabbook.sarayetarikh.ir



 موعود مهدی ظهور ئمعال .................................................................................................... 17

 

 باران خداوند ...؛ بیزارند، فرزندم از خودشان که صورتى در کنند دعوت فرزندم براى و شوند پیدا مردم میان

 بیرق و سرخ پرچم صاحب ، آنکهمفرزندان از شوندهغایب غیبت اعالم سال در دارد دریغ قوم آن از را خود

 16.است( سبز

 منزل غارى که در «حباب» بنام راهبى طاب بهخ «براثا» در نهروان بعداز جنگ( ع)علیحضرت  .8ح

 :ددنداشت فرمو

 عَلَيْهِمْ اللَّهُ سَلَّطَ ...، وَ الْبَلَاءُ، تَعْظُمُ وَ فِيهَا ةُالْجَبَابِرَ تَكْثُرُ وَ مَدِينَةٌ هَذَا مَسْجِدِكَ جَنْبِ إِلَى سَتُبْنَى حُبَابُ يَا»

 خُذُهُمُيَأْ ثُمَّ أُخْرَى مَرَّةً عَلَيْهِمْ[ لَيَعُودُ] ليعد ثُمَّ أَهْلَهُ أَهْلَكَ وَ أَهْلَكَهُ إِلَّا لَداًبَ يَدْخُلُ لَا السَّفْحِ أَهْلِ مِنْ رَجُلًا

 إِلَّا ائِمَةًقَ افِيهَ يَدَعُ فَلَا الْبَصْرَةَ يَدْخُلُ ثُمَّ لَيْهِمْعَ يَعُودُ ثُمَّ الْجَهْدُ بِهِمُ يَبْلُغَ حَتَّى سِنِينَ ثَلَاثَ الْغَلَاءُ وَ الْقَحْطُ

 يَكُونُ ذَلِكَ فَعِنْدَ جَامِعٌ مَسْجِدٌ فِيهَا نِيَبُ وَ الْخَرِبَةُ عُمِّرَتِ إِذَا ذَلِكَ وَ أَهْلَهَا أَسْخَطَ وَ أَهْلَكَهَا وَ سَخِطَهَا

 «.الْبَصْرَةِ هَلَاكُ

 آن در فراوانى بسیار گرانتمس که( بغداد) شودمى بنا )براثا( شهرى تو مسجد جنب در زودى به حباب، اى)

 و باکبى و سفاک) سفح اهل از مردى داشت، ...، خداوند خواهند پیش در بزرگى بالى( مردمش) و باشند

 مردم و کندمى خراب را آن آنکه مگر شودنمى وارد شهرى هیچ به او و کند،مى مسلط آنها بر را( خونریزى

 مبتال قحطی به سال سه تا )عراق( مردم آنگاه گردد،ىم بر آنها بسوى دیگر باری سپس کشد،مى را آن

 گرددمى بر آنها جانب به خونریز و سفاک مرد آن باز و ،رسدمى آنها به زیادى رنج و سختى و شوند،مى

 را مردمش و رساندمى قتل به را آن ساکنین و سازدمى ویران بیابد که خانه هر و شودمى بصره وارد سپس

 و )شهرکهای اطراف بصره(، گردد آباد بصره الْخَرِبَةُ که است شانه هالکت بصره موقعىن کند،مى نابود

 1۷.گردد( بنا آن در جامعى مسجد

گ خاورمیانه )ازجمله(: رد رودهای بزندهشویم که نشان میبا نصوصی روبرو می عصر ظهوردر روایات 

چندین ساله و شدید خاورمیانه است  سالیخشکد، و این امر نشان دهنده ننهخشکی میه فرات و نیل، رو ب

آمده  12 آیه 16الَهُوتِی اصحاح  یُوحَنَّا شود دو رود بزرگ فرات و نیل کم آب شوند؛ در مکاشفهکه باعث می

 الَّذِينَ الْمُلُوكِ طَرِيقُ يُعَدَّ لِكَيْ مَاؤُهُ فَنَشِفَ الْفُرَاتِ، الْكَبِيرِ النَّهْرِ عَلَى جَامَهُ السَّادِسُ الْمَالَكُ سَكَبَ ثُمَّ»است: 

 خشک رودخانه آب آنگاه .کرد خالی فرات بزرگ رودخانه در را خود کاسه ششم رشته)ف ؛«الشَّمْسِ مَشْرِقِ مِنْ

  18(.شود آماده الشَّمْس مَشْرِقِ پادشاهان برای راه تا شد

                                                           
 10 باب 5 ح 147ص ؛ النص ؛ للنعمانی الغیبة 16

 [الیقین کشف] شف، -80ح 25باب: 217ص ؛ 52ج ؛ األنوار بحار 17

 ،نُبُوَّتِهِمَا أَیَّامِ فِي مَطَرًا تُمْطِرَ الَ تَّىحَ السَّمَاءَ یُغْلِقَا أَنْ السُّلْطَانُ لَهُمَا هذَانِ»میفرماید:  6همین رویا آیه  11در اصحاح  18

 آسمان که دارند اختیار آن دو أَرَادَا؛ كُلَّمَا ضَرْبَةٍ لِّبِكُ األَرْضَ بَایَضْرِ وَأَنْ دَمٍ، إِلَى یُحَوِّالَهَا أَنْ الْمِیَاهِ عَلَى سُلْطَانٌ وَلَهُمَا

 که بار چند هر و کنند مبدّل خون به را هاآب که دارند اختیار و نبارد باران کنند،می نبوّت که روزهایی در تا ببندند را

 «.بیاورند زمین سرِ بر را بال گونه هر بخواهند،
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و »)ص( نقل شده:  سول خدااز ر ،زمین استترین رودهای یکی از بزرگترین و پرآبکه رود نیل درمورد 

 البیان خطبه دوم نسخه از همین جهت در   19.«الْقَحْطِ مِنَ الْعِرَاقِ وَخَرَابُ النِّيلِ، ...، جَفَافِ مِنْ مِصْرَ َخَرَابُ

 نهد.رسیدن او به مصر وضعیت نیل روبه سامان می )ع( و اولشده که بعداز خروج مهدیشاره ا

 : فرمودند البیان نسخه دوم خطبهدر امیرالمومنین علی)ع(  .9ح

 دهافعن الخالن، و الخدام بين الزمان، من برهة بعد يقتل ثم إمام، بالناس فيصلي الهمام، يخرج ثم»

 نيقتلو و البالد، فيملكون الطبول و األعالم و بالمزامير الخيل من شهب على اناس العرب من يخرج

 عيرج و المقدس، البيت إلى يهزمهم و مددهم، يأسر و عددهم، يفني غالم السجن من يخرج ثم العباد،

 فيظفر ،ثمارها عدمت و أشجارها، يبست و نيلها، نقص قد و مصر في ينزل ثم محبورا، منصورا مؤيدا

 هديم المقال، في الصادق الحال، و بالسيف القائم األحمدية، الدولة و المحمدية، الراية صاحب عند

 «.الفرض و السنة يحيي و األرض،

 برهه گذشت بعداز سپس بپردازد، مردم جماعت نماز امامت به را زمانی مدت و میکند خروج الهمام سپس)

 عرب از مردمانی زمان آن در پس میشود، کشته دارد قرار وکارگذاران خدام بین که حالی در زمان از ای

 مالک و میایند پیش دارند یاراخت در طبلها و اعالم وسائل و مزامیر که درحالی بسیار اسبسواران با همراه

 پراکنده را آنها جمعیت که است کسی او و میشود خارج زندان از غالمی سپس بکشند، را عباد و گردند بالد

 یاری شده و پیروز که درحالیبازمیگردد  المقدس بیت از سپس میدهد، فراری المقدس بیت بسوی و ساخته

 شده کم نیل رودخانه آب که است زمانی در این و میآید فرود مصر در سپس گرفته، جای دلها در و است

 پرچم صاحب نزد در مصریان گردند عزتمند پس ،اند شده ثمر بدون گرایده بخشکی رو مصر درختان و

 زنده را فرائض و سنتها و سازد آماده را زمین او گفتار، در راستگو و بالسیف القائم احمدی دولت و محمدی

 2۰.(گرداند

 مورد در بلند طبهخ( ص) خدا رسول که شده نقل الباهلی امامة أبا از منادى ابن مالحم ابکت در .1۰ح

 :است چنین آن از قسمتی که نمود ایراد دجال

 من حذر إِلَّا نَبيا يبْعَث لم اهلل نوَإِ الدَّجَّال فتْنَة من أعظم آدم ذُرِّيَّة اهلل ذَرأ مُنْذُ األَرْض فِي فتْنَة تكن لم»

 أَن السَّمَاء يَأْمر أَن فتنته من ة، ...، وَإِنمحَال لَا فِيكُم خَارج وَهُوَ الْأُمَم آخر وَأَنْتُم الْأَنْبِيَاء آخر وَأَنا الالدَّجَّ

 النَّاسَ يُصِيبُ شِدَادٍ، سَنَوَاتٍ ثَلَاثَ الِالدَّجَّ خُرُوجِ قَبْلَ وَإِنَّ، ، ...فَتُنْبِتَ تُنْبِتَ أن األَرْض وَيَأْمُر فتمطر تمطر

 ثُلُثَ فَتَحْبِسُ الْأَرْضَ وَيَأْمُرُ مَطَرِهَا، ثَثُلُ تَحْبِسَ أَنْ الْأُولَى السَّنَةِ فِي السَّمَاءَ اللَّهُ ويأمر شَدِيدٌ، جُوعٌ فِيهَا

 ثم نباتها، ثلثي فَتَحْبِسُ الْأَرْضَ يَأْمُرُوَ مَطَرِهَا، ثُلُثَيْ فَتَحْبِسُ الثَّانِيَةِ، السنة في السماء اهلل يأمر ثم نَبَاتِهَا،

 تَحْبِسَ أَنْ الْأَرْضَ وَيَأْمُرُ قَطْرَةً، تَقْطُرُ افَلَ كُلَّهُ، مَطَرَهَا فَتَحْبِسُ الثَّالِثَةِ السَّنَةِ فِي السَّمَاءَ وجل عز اهلل يأمر

 «.اهلل شَاءَ مَا لَّاإِ كَتْهَلَ إِلَّا ظِلْفٍ ذَاتُ تَبْقَى فَلَا خَضْرَاءَ، تُنْبِتُ فَلَا كُلَّهُ نَبَاتَهَا

                                                           
 92:  صفحه  19:  جلد    کثیر ابن:  نویسنده هجر ط - ایهوالنه البدایه 19

 197ص ؛ 2ج ؛ الناصب إلزام ،44ص ؛ األعظم السر فی المنتظم الدر 20
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، هیچ وی زمین قرار ندادفتنه ای بزرگتر از فتنه دجال بر ر پخش کرداز زمانی که خداوند ذریه آدم)ع( را )

مبعوث نکرد مگر اینکه آنها را از خطر دجال برحذر داشته است، و من آخر انبیا و شما خداوند پیامبری را 

دجال بر شما حتمیست، ...، از جمله فتنه های دجال این است که به آسمان آخر امتها هستید، بنابراین خروج 

آگاه باشید که قبل از دستور میدهد باران ببارد و آنهم میبارد، و بزمین دستور میدهد که بروید و میروید، ...، 

 اولِخروج دجال سه سال سخت وجود دارد، سالهای که در آن مردم دچار گرسنگی شدید میشوند، در سال 

منع کنند، سپس در سال دوم خود را  زرِباران و بَاز خداوند به آسمان و زمین امر میکند یکسوم  (شداد)

کند پس قطره ای باران  منع را باران تمام خداوند سوم کند، و در سال منع را بَزرِ و خداوند دوسوم باران

نشود، در نتیجه این وضعیت حیوانات نبارد، و بزمین دستور دهد هیچ بزری را نرویاند پس گیاهی سبز 

 21.(صاحب سُمی هالک شوند مگر آن مقدار که خداوند خواهد

 نقل کرده است: (کاهن) «سطیح»األنوار از  مشارق کتاب در برسى شیخ .11نق

 لفتخت و األنهار تجف و األمطار تنقطع فهناك الذنب شبيه له و العرب يفزع الذي الكوكب طلوع عند»

 .«األقطار جميع في األسعار لوتغ و األعصار

 که است هنگام درآن. دارد مدُ به شبیه چیزی که اىستاره ،میترساند را عرب که اىستاره طلوع هنگام)

 22.(رودمى باال جاهمه در هاقیمت و نمایدمى پیدا اختالف اوقات و خشک نهرها و کم بارانها

 زمین شدن گرم با خاک گَردُ و طوفان ارتباط -2

 هوای جبهه دو ردبرخو اثر بر گاه. هوا فشار شدید اختالل و جوّی شدید آشفتگی از است عبارت طوفان

 شکستن و هاساختمان رابیخ درختان، قطع موجب تواندمی که پیونددمی وقوع به وفانیط گرم، و سرد

 . شوندمی هرظا خشکی دگردبا یا دریایی گردباد تندباد، صورتبه مختلف نقاط درطوفان . شود هاشیشه

 پدیده این در. دهدمی رخ خشکنیمه و خشک مناطق در خاک وفانط یا غبار و گرد طوفان شن، طوفان

 تا آنها اندازه به هبست ذرات این. کندمی بلند هوا به زمین خشک سطح از را ماسه ذرات نیرومند بادی

 عوامل از اعم مختلفی فتند. عواملامی فرو زمین به آخر در و کنندمی حرکت هوا در زیادی هایمسافت

 کاهش کم، بارندگی شناسی،زمین ساختارهای گیاهی، پوشش بدون و لخت خاک شدید، بادهای وجود جوی،

 دلیلبه اخیر هایسال اما در. گرددمی هاطوفان گونهاین تشکیل سبب خشک هوای و آب و خاک رطوبت

 .است یری داشتهگ افزایش چشم غبار و گرد هایفانطو وقوع زمین، کره هوای و آب و اقلیمی راتتغیّ

 شمال و ترکیه هایکوه از گذر با و گیردمی شکل شمال از غباری و گرد های طوفان این خاورمیانه در

 آزاد هایآب به رسیدن و فارس خلیج تا و شودمی سرازیر سوریه و عراق هایبیابان به قیفی مانند عراق،

                                                           
 345ص ؛ الدرر عقد ؛ 7 /202ح 248ص ؛ منادى البن المالحم 21

 11 باب:  162ص ؛ 51ج ؛ األنوار بحار 22
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 باعث عراق در زداییبیابان و زیست محیط به توجه عدم و عربستان هوای خشک هایجریان. رودمی پیش

 . است شده غبارساز نواحی ایجاد و عراق هایباتالق از بسیاری شدن خشک

ارتباط با گرمایش بی روبرو میشویم که احتماالًبادها و حوادث طبیعی ی از یاهنهگو در روایات ظهور به

 الرِّیحَ) (،الْقِبْلَةِ قِبَلِ مِنْ رَاءُصَفْ رِیحٌ) ؛تادر بعضی از آنها عبار .، نیستهاریزگردمسئله و  سالیخشکزمین، 

 آمده است.  (لسَّمَاءَا تُجَلِّلُ حُمْرَةٍ وَ) ،(السَّمَاءِ فِی الْحُمْرَةُ تَظْهَرَ)(، الْحَمْرَاءَ

 شویممی آشنا روایات این از تعدادی با ادامه در: 

 : ندفرمود حضرت بود؟ خواهد وقتچه امور این :پرسید )ص( خدا رسولاز فارسی  سلمان .1ح

 فِي مْأَصْوَاتُكُ عَلَتْ وَ مُنْكَرَاتِكُمْ أَظْهَرْتُمْ وَ كُمْزَكَاتَ قَطَعْتُمْ وَ قُرَّاؤُكُمْ ذَهَبَتْ وَ عُلَمَاؤُكُمْ قَلَّتْ إِذَا سَلْمَانُ يَا»

 وَ فَاكِهَتَكُمْ الْغِيبَةَ وَ حَدِيثَكُمْ الْكَذِبَ وَ مْأَقْدَامِكُ تَحْتَ الْعِلْمَ وَ رُءُوسِكُمْ فَوْقَ االدُّنْيَ جَعَلْتُمُ وَ مَسَاجِدِكُمْ

 وَ يْكُمْلَعَ اللَّعْنَةُ تَنْزِلُ ذَلِكَ فَعِنْدَ كَبِيرَكُمْ كُمْصَغِيرُ يُوَقِّرُ لَا وَ صَغِيرَكُمْ كَبِيرُكُمْ يَرْحَمُ لَا وَ غَنِيمَتَكُمْ الْحَرَامَ

 أَوْ مْرَاءَالْحَ الرِّيحَ تَوَقَّعُوا الْخِصَالَ هَذِهِ أُوتِيتُمْ إِذَافَ بِأَلْسِنَتِكُمْ لَفْظاً بَيْنَكُمْ الدِّينُ بَقِيَ وَ بَيْنَكُمْ بَأْسُكُمْ يُجْعَلُ

 باًعَذا عَلَيْكُمْ يَبْعَثَ أَنْ عَلى الْقادِرُ هُوَ قُلْ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابِ فِي ذَلِكَ تَصْدِيقُ وَ بِالْحِجَارَةِ قَذْفاً أَوْ مَسْخاً

 الْآياتِ نُصَرِّفُ كَيْفَ انْظُرْ بَعْضٍ بَأْسَ كُمْبَعْضَ يُذِيقَ وَ شِيَعاً يَلْبِسَكُمْ أَوْ أَرْجُلِكُمْ تَحْتِ مِنْ أَوْ فَوْقِكُمْ مِنْ

 «يَفْقَهُونَ لَعَلَّهُمْ

 را منکراتو  نمودید، قطع را دادن زکاترفتند، و  شما قاریان و شدند کم شما علماى وقتى! سلمان ای»

 پاهاى زیر را علمو  ،بردید خود سر باالى را دنیاو  گردید، بلند خود مساجد در را صداهاو  ساختید، آشکار

 دانستید، یمتغن را حرام و شیرین خود براى را غیبتو  دادید، قرار خود حدیث را گفتن دروغو  ،نهلدید خود

 شما بر لعنت هنگامآن در. نکند تعظیم بزرگتان به شما کوچک و رحم خود کوچک به شما بزرگ وقتى

 .ماندنمى باقى چیزى شما هاىزبان در نامى جز دین از و ،شودمى واقعبر شما  شدید هایجنگ و نازل

 منتظر سنگ باریدن به یا و شدن مسخ ،سرخ باد وزیدن به وقت آن شد، داده شما به هاخصلت این کهوقتى

 قادر تعالى، خداى بگو ایشان به) :است جلّ و عزّ خداى کتاب در آیه این من، سخن این مصدّق .باشید

 به و کند باهم مخالف طایفه چند را شما یا و بفرستد عذابى شما پاى زیر سمت از یا شما سر باالى از است

 کهاین براى گردانیممى را عالمات آیات ببین چگونه کن نگاه. را دیگر بعضى جنگ شدّت شما از بعضى

 23.«(برگردند هدایت شاهراه به ضاللت بیراهه از کهاین تا بفهمند، و شوند متنبّه ایشان

 است: گفته عَلِی( حسن )بْنُ: نویسدمی سلیلى قول از خود فتن در طاووس بن سید .2نق

                                                           
 مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قِیلَ الْبَلَاءُ بِهَا لَّحَ خَصْلَةً عَشْرَةَ خَمْسَ أُمَّتِي عَمِلَتْ إِذَا» :ص هِاللَّ رَسُولُ قَالَ 263ص ؛ 52ج ؛ األنوار بحار 23

 جَفَا وَ صَدِیقَهُ بَرَّ وَ هُأُمَّ عَقَّ وَ زَوْجَتَهُ الرَّجُلُ أَطَاعَ وَ مَغْرَماً الزَّكَاةُ وَ مَغْنَماً الْأَمَانَةُ وَ دُوَلًا الْمَغَانِمُ كَانَتِ إِذَا قَالَ هِيَ

 خَذُوااتَّ وَ الْحَرِیرَ لَبِسُوا وَ الْمَسَاجِدِ فِي الْأَصْوَاتُ فَعَتِارْتَ وَ شَرِّهِ مَخَافَةَ أَكْرَمَهُ الْقَوْمُ وَ أَرْذَلَهُمْ الْقَوْمِ زَعِیمُ كَانَ وَ أَبَاهُ

 .«الْمَسْخُ أَوِ الْخَسْفُ أَوِ الْحَمْرَاءُ الرِّیحُ ثَلَاثَةٌ ذَلِكَ عِنْدَ بْفَلْیُرْتَقَ أَوَّلَهَا الْأُمَّةِ هَذِهِ رُآخِ لَعَنَ وَ بِالْمَعَازِفِ ضَرَبُوا وَ الْقَیْنَاتِ
 304ص ؛ 6ج ؛ األنوار بحار
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 لَكَهَ: قَالَ ثُمَّ نَازِلٍ، غَمٍّ مِنْ كَمْ وَ سْتَحَلَّةٍمُ حُرْمَةٍ مِنْ كَمْ وَ بَاكِيَةٍ عَيْنٍ مِنْ فَكَمْ السَّيْفُ، وَقَعَ السَّيْفُ وَقَعَ»

 يَصِيرَ ىتَّحَ لَيْلَتَيْنِ وَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ فَتَدُومُ بْلَةِ،الْقِ قِبَلِ مِنْ صَفْرَاءُ رِيحٌ تَجِيئُكُمْ: قَالَ ثُمَّ الضَّعِيفُ، هَلَكَ الضَّعِيفُ

 نَمِ مُتَوَالِيَاتٍ آيَاتٍ تَوَقَّعُوا ثُمَّ الْبَصْرَةِ، قُغَرَ يَكُونُ بَعْدَهُ وَ ،ءِالْمُضِي النَّهَارِ مِثْلَ الصُّفْرَةِ شِدَّةِ مِنْ اللَّيْلُ

 مَاءِالسَّ مِنَ صَوْتٌ وَ دَائِمٌ رِيحٌ ثُمَّ الصَّفْرَاءُ، حُيالرِّ ثُمَّ الصَّوَاعِقُ،: الْآيَاتِ فَأَوَّلُ الْخَرَزِ، كَنَظْمِ مَنْظُومَاتٍ السَّمَاءِ

 بُيُوتُهُمْ فَتَكُونُ زَلَازِلُ، بِالْأَهْوَازِ وَ ائِبُ،عَجَ بِالْكُوفَةِ تَكُونُ وَ كَثِيرٌ، هَلَاكٌ بِوَاسِطَ يَكُونُ وَ خَلْقٌ، فِيهِ يَمُوتُ

 «.ينَةٍمَدِ إِلَى مَدِينَةٍ مِنْ أَحَدٌ يَخْرُجُ فَلَا السُّبُلُ، تَنْقَطِعُ ثُمَّ قُبُورَهُمْ،

 که حرام چقدر. شد خواهد دیده که گریان چشمهاى چقدر شود،مى کشیده شمشیر شودمى کشیده شمشیر)

 هالک ضعیف شودمى هالک ضعیف: گفت آنگاه شد، خواهد پیدا که اندوه و غم چقدر شودمى حالل

 داشت خواهد ادامه شب دو و روز سه که میوزد شما براى قبله طرف از زردى باد: گوید آن از بعد. شودمى

 انتظار در آن از بعد شودمى غرق بصره سپس ،شد خواهد روشن روز چون زردى شدت از شب که بطورى

 ریخت، خواهد فرو شود پاره آن نخ که اىمهره و تسبیح دانه چون که باشید آسمان از پى در پى عالئمى

 خلقى آن بواسطه که آسمان از صوتى و دائمى باد سپس زردى باد آن از بعد است اعقهص عالئم آن اول

 اهواز در و عجائبى کوفه در و شد خواهد زیادى هالکت( عراق در است شهرى) واسط شهر در مرد، خواهند

 شهرى از ىاحد و میشوند مسدود راههاى آنگاه شودمى قبرستان آنها هاىخانه که افتدمى اتفاق هائىزلزله

 24.شد( نخواهد خارج بشهرى

 است: گفته ینچن زوراء خرابی مورد در عباس ابن نویسد،می سلیلی کتاب قول از طاووس بن سید .3ح

 يرَخَنَازِ وَ ةًقِرَدَ مُسِخُوا قَدْ فَيَجِدُونَهُمْ ائِهِمْ،عُلَمَ إِلَى فَيَفْزَعُونَ النَّاسُ، يُنْكِرُهَا بِالزَّوْرَاءِ حَمْرَاءُ رِيحٌ تَهِيجُ»

 . «أَعْيُنُهُمْ تَزْرَقُ وَ وُجُوهُهُمْ تَسْوَدُّ

 که میبیند و برندمى پناه خود بعلماى پس اندندیده را آن موقع آن تا وزید که خواهد زوراء در قرمزى باد)

 شده کبود چشمانشان و سیا صورتهاشان و اندآمده و خوک در میمون بشکل آدمیت شکل از همه آنها

 2۵.ت(اس

                                                           
 مذکور حسن همان 372 شماره حدیث در ورمذک حسن احتماال: ... الْحَسَنُ قَالَ ثُمَّ: فِیهِ یَقُولُ -372 -253ص ؛ بالفتن التعریف فی بالمنن التشریف 24

 بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَلِیٍّ نُبْ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٌ، احَدَّثَنَ: قَالَ الْوَهَّابِ، عَبْدِ بْنُ عُمَرُ حَدَّثَنَا: قَالَ -371 است، 371 شماره روایت در

 :قَالَ السَّلَامُ، عَلَیْهِمُ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عِمْرَانَ

 410ح 73 الباب 283ص ؛ بالفتن التعریف فی بالمنن التشریف 25

 وَ نَصْبٍ وَ وَةٍعَدَا أَهْلُ لَنَا هُمْ سِجِسْتَانَ تُدْعَى مَدِینَةٍ أَهْلُ وَ»است:  در حدیثی از مسلم بن خالد از امام صادق)ع( آمده

 أَعْدَاءُ هُمْ الرَّيَّ تُدْعَى مَدِینَةٍ أَهْلُ وَ قَارُونَ وَ هَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ عَلَى مَا الْعَذَابِ مِنَ عَلَیْهِمْ الْخَلِیقَةِ وَ الْخَلْقِ شَرُّ هُمْ

 عَذَابُ لَهُمْ وَ مَغْنَماً مَالَهُمْ وَ جِهَاداً ص اللَّهِ رَسُولِ بَیْتِ هْلِأَ حَرْبَ یَرَوْنَ بَیْتِهِ أَهْلِ أَعْدَاءُ وَ رَسُولِهِ أَعْدَاءُ وَ اللَّهِ

 دشمن و هستند ما دشمن آنان نامند سیستانش که شهرى مردم و) ؛«مُقِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِي الْخِزْيِ

 رى که شهرى مردم و. باد ایشان بر است آماده قارون و هامان و فرعون راىب که عذابى و اند،خلق بدترین آنان و آشکار

 و میدانند جهاد را پیغمبر خاندان با جنگ که رسولند خاندان دشمنان و خدا رسول دشمنان و خدا دشمنان آنان گوینداش

www.maktabbook.sarayetarikh.ir



22 .... ....................................................................................................... ظهور عصر اقلیمی تغیّرات   

                                                           

 آنهاست برای و آخرت و دنیا زندگى در( کننده خوار) الْخِزْی عذاب آنهاست برای و میشمارند، جنگى غنیمت را مالشان

  278ص ؛ 5ج ؛ األنوار بحار. ((پایدار) مُقِیم عذاب

عون و هامان و قارون( عذاب فر هامان ،فرعون) عذاببه  است شده اشاره سیستانعذاب اهالی  درمورددر روایت فوق 

. میشود ها خانه و حصولم خراب سبب کهاست  سال از مقاطعی در آسا سیل شدید بارانهای ریزش و سالی خشك همان

، یَذَّكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ الثَّمَراتِ مِنَ قْصٍنَ وَ بِالسِّنِینَ فِرْعَوْنَ آلَ أَخَذْنا لَقَدْ وَ سوره اعراف مبفرماید: 130خداوند متعال در آیه 

، ا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضفْنفَخَسَسوره قصص میفرماید:  81بود، خداوند در آیه  وخاك زمین در فرورفتنوامّا عذاب قارون 

  خاك و ریزگرد است. طوفان که مثال آن برای اهل سیستان همان

 «جِهَاداً ص اللَّهِ رَسُولِ تِبَیْ أَهْلِ حَرْبَ یَرَوْنَ»: است شده گفته یرِبعضی از اهالی شهر  مورد در خالد بن مسلمدر روایت 

 فتوای صدور و تکذیب بواسطه که،علمایشانبزرگان و  ازاست  ری یلااه تبعیت کُورِ بعضی از دهنده نشان عبارت این

 «مَغْنَماً مَالَهُمْ وَ»: ستا شده گفته روایت در همچنین ،میکنند فرض اهلل سبیل فی جهاد را او با جنگیدن ری هلعلیه او ا جهاد

بخود نسبت  راکات و خمس و غیره، از جمله صدقات و ز است داده قرار بیت اهل اختیار در خداوند که اموالی یعنی

: است شده یانب چنین ری اهل عذاب درمورد، و نیست پذیر امکان دینی علماء همکاری بدون قائدتااین عمل  کهمیدهند 

  «مُقِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ» ، «الْخِزْيِ عَذَابُ ولَهُمْ»

 برداشته آنها از که، بود یونس ومق مورد در بارفته است؛ کریم دوبار مورد استفاده قرار گر قرآن در (الْخِزْيِ عَذَابُ) -1

 نعمت و ناز در مدتی عاد قوم است آمده قرآن در ،آمد فرود عاد قوم بر که است خزی عذاب دیگری و ،توبه بواسطه شد

 کردند، استفاده دیگران ماراستث و استعمار و ستم و ظلم برای قدرتشان از و شدند غفلت و غرور مست ولی بردند،می سر به

 روشن و اندرز و پند رد که کوششی و تالش همه آن با هود پیامبرشان دعوت هنگام به و نمودند پا بر را پرستیبت آئین

 کردن خاموش هب بلکه نکردند توجهی کمترین تنها نه داشت ایشان به نسبت حجت اتمام و آنان افکار و اندیشه ساختن

 همچون او اما د،ترساندن خدایان خشم از را وی زمانی و دادند نسبت سفاهت و جنون به را او گاهی. برخاستند او ندای

 را نفر زاره چهار حدود در گروهی توانست انجام سر و کرد، ایستادگی زورمند و مغرور قوم این خشم مقابل در کوه

 بسیار و شدید وفانط سرانجام. دماندنباقی خود عناد و لجاجت بر دیگران اما بخواند، حق آئین به و کرده پاکسازی

 همچون را اجسادشان و کوبید، هم در را قصرهایشان که شد مسلط آنها بر روز هشت و شب هفت مدت به ایکوبنده

 و برد بیرون آنان میان از ترپیش را راستین مؤمنان هود. ساخت پراکنده اطراف به و کرد سوار باد امواج بر پائیزی برگهای

 . گشت خودکامگان و جباران همه برای عبرتی درس نوشتشان سر و ندگانیز و داد، نجات

 لَعَذابُ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي الْخِزْيِ ذابَعَ لِنُذیقَهُمْ نَحِساتٍ أَیَّامٍ في صَرْصَراً ریحاً عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلْناخداوند متعال میفرماید: 

 دنیا زندگى در تا دیمفرستا برآنان شوم روزهایى در سرد و سخت تندبادى سرانجام)؛ نَیُنْصَرُو ال هُمْ وَ أَخْزى الْآخِرَةِ

 .(شد نخواهند رىیا[  روز آن در]  آنان و است ترکننده رسوا آخرت تردیدعذاببى و ، بچشانیم آنان به را خوارى عذاب
 16فصلت 

 الْخِزْيِ عَذابَ :فرمایدمى که جلّ و عزّ خداى فرمایش :کردم عرض السّالم علیه صادق امام به»: گوید بصیر ابوهمچنین، 

 تررسواکننده ننگى کدام ربصی ابا اى: فرمود پس چیست؟ دنیا در آور خوارى عذاب الْآخِرَةِ لَعَذابُ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي

 گریبانها اشخانواده اهناگ باشد خود عیال و اهل میان در و برادران کنار در و خود اطاق در و خانه در مرد که است این از

 قبل: کردم رضع شد، مسخ اکنون هم فالنى: شود گفته چیست؟ این: بگویند مردم و آورند، بر فریاد و زنند چاك او بر

 378ص ؛ نعمانى غیبت.  «آن از قبل بلکه نه: فرمود آن؟ از پس یا است)ع( قائم قیام از
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 : فرمود علی)ع( امیرالمؤمنین: گوید[ أشهلیّ معاذ بن] سعد بن عمرو .4ح

 أَهْلِ عَلَى الْعَرْشِ حَمَلَةِ دُمُوعُ تِلْكَ وَ لسَّمَاءِا فِي الْحُمْرَةُ تَظْهَرَ وَ الدُّنْيَا عَيْنُ تُفْقَأَ حَتَّى الْقِيَامَةُ تَقُومُ لَا»

 «.وَلَدِي مِنْ بِرَاءٍ هُمْ وَ لِوَلَدِي يَدْعُونَ لَهُمْ خَالقَ ال عِصَابَةٌ فِيهِمْ يَظْهَرَ حَتَّى الْأَرْضِ

 ناشى آن و شود پدیدار آسمان در سرخى و آید بیرون کاسه از دنیا چشم اینکه تا شد نخواهد پا بر قیامت)

 در دارند،ن دین از چندانى بهره که جماعتى تا ریزدمى زمین اهل بر که است عرش حامالن اشکهاى از

 26.بیزارند( فرزندم از خودشان که صورتى در کنند دعوت فرزندم براى و شوند پیدا مردم میان

 : فرمودمى که کرده صادق)ع( روایت جوزی از امام منذر .۵ح

 غْدَادَبِبَ خَسْفٍ وَ السَّمَاءَ تُجَلِّلُ حُمْرَةٍ وَ سَّمَاءِال فِي تَظْهَرُ بِنَارٍ مَعَاصِيهِمْ عَنْ ع الْقَائِمِ قِيَامِ قَبْلَ النَّاسُ يُزْجَرُ»

 الَ خَوْفٌ الْعِرَاقِ أَهْلِ شُمُولِ وَ أَهْلِهَا فِي قَعُيَ فَنَاءٍ وَ دُورِهَا خَرَابِ وَ بِهَا تُسْفَكُ دِمَاءٍ وَ الْبَصْرَةِ بِبَلَدِ خَسْفٍ وَ

 «.قَرَارٌ مَعَهُ لَهُمْ يَكُونُ

 و شودمی ظاهر آسمان در که آتشى بوسیله شانگناهان از( ع)قائم قیام از قبل مردم شوندمی بازداشته)

 و بصره در زمین رفتن فرو و بغداد، در زمین رفتن فرو( بوسیله همچنین) و پوشاند،مى را آسمان که سرخى

 پدید آنجا مردم بین در که نابودى و شهر، آن هاىخانه خرابى و شود،مى ریخته بصره در که ىهایخون

 2۷.(ماند نخواهد باقی آنها برای آرامشی که بطورى گیردمی راف را عراق اهل که ترسى و آید،ىم

کنم؛ درروایات سرخ شدن آسمان نشانه میاشاره  قرمز شدن رنگ آسمان، به نکاتیحادثه عجیب درمورد 

مورد ع( درامام باقر) غضب پروردگار، و عذاب الهی است.، و غصب شدن حقش کشته شدن حجت خداگناه، 

 قَاتِلُ وَ زِنًا وَلَدَ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى قَاتِلُ كَانَ»لیهما السالم( فرمودند: )ع زکریا و حسین بن علیحضرت یحیی بن

ولد الزنا )قاتل یحیی بن زکریا و حسین بنعلی هر دو  ؛«لَهُمَا إِلَّا السَّمَاءُ تَحْمَرَّ لَمْ وَ زِنًا وَلَدَ ع عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ

                                                           

یاد  مدت طوالنی و پایدار های هفتن و ها سختی بعنوان آن از وقرار گرفته  استفادهورد م بسیار قرآن در( مُقِیمٌ عَذابٌ) -2

  شده است، امیرالمومنین)ع( در رابطه با شهر رِی در آخرالزمان فرمودند:

اءُ الفِتْنَةُ وَبِهَا بِأَهْلِهَا، افْتُتِنَتْ مَدِینَةٌ فإنَّها الرَّيُّ وأَمَّا»  نِ،الزَّمَا آخرِ في الدَّیْلَمِ یَدِ على إالّ خَرابهَا كُونُیَ وال ة،مُقیمَ الصَّمَـّ

 الجَبَلِ بابِ عَلى وَلَیُصِیبُنَّ خَلَقَهُمْ، نْمَ إالَّ یُحْصیهِم ال كَثیرٌ خَلْقٌ الزَّمانِ آخِرِ في الجَبَلِ بابِ عَلَى بِالرَّيِّ ولَیُقْتَلَنَّ

 في فَیَبْقى نَبيّ، اسمِ على اسمُهُ عَظِیمٌ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَلَیُحاصَـرَنَّ الخِالفَةَ، یَدَّعي كُلّ هَاشِمٍ بَني كُبَـرَاءِ مِنْ ثَمانِیَةً

 ؛«یمٌعَظِ وَباَلءٌ وَجَهْدٌ قَحْطٌ السُّفْیَانيّ والیَةِ في يِّالرَّ أَهْلَ وَلَیُصِیبَنَّ فَیُقْتَلُ، ذَلِكَ بَعْدَ یُوَْخَذُ ثُمَّ یَوْمَاً أَرْبَعِینَ الحِصَارِ

 و خفته ندارد شنوا گوش که ای فتنه( شهر) آن در و میگیرد، قرار فتنه مورد اهالیش بوسیله که است شهری آن رِی اما و)

 مردمان آخرالزمان در هکو بردروازة رِی در و نیست،  دَیْلَّم دست به جز آخرالزمان در( ری) شهر این ویرانی است، پایدار

 بزرگان از تن هشت بر کوه، دروازة بر( دَیْلَّمیان) شوند، می کشته نداند کسی یدگارشانآفر جز را شمارشان که بسیاری

 محاصره ری در است پیامبری نام مطابق نامش که بزرگ مردی یابند، می دست هستند رهبری مدّعی کدام هر که هاشم بنی

 رِی اهل به یسفیان والیت دوران در هک بتحقیق شود، می کشته و دستگیر سپس ماند، می حالت این در روز چهل و شده

 81 -78 ص 2 ج: الفتوح .(شد خواهد وارد بزرگ بالئی و بسیار مشقت و قحطی
  10 باب 5 ح 147ص ؛ النص ؛ للنعمانی الغیبة 26

 378ص ؛ 2ج ؛ العباد على اهلل حجج معرفة فی اإلرشاد 27
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نیز نقل شده  از کعب االحبار، شان((بودند و آسمان برنگ سرخ در نیامد مگر برای آن دو )بعد از کشته شدن

 الْفَسَادُ فُتِحَ إِنَّمَا»: حجت خدا بروی زمین است کشته شدنانه گفته است سرخ رنگ شدن آسمان نش که

 السَّمَاءَ يُؤْذِنُ وَ السَّمَاوَاتِ أَبْوَابُ قَتْلِهِ يَوْمَ يُفْتَحُ أَنَّهُ تَعْلَمُونَ لَا وَ أَ ع سَيْنِالْحُ بِقَتْلِ خُتِمَ وَ آدَمَ بْنِ هَابِيلَ بِقَتْلِ

اد با قتل )فس ؛«حُسَيْناً تَبْكِي السَّمَاءَ أَنَّ فَاعْلَمُوا ارْتَفَعَتْ قَدِ السَّمَاءِ فِي الْحُمْرَةَ رَأَيْتُمُ فَإِذَا دَماً فَتَبْكِي بِالْبُكَاءِ

دانید که در روز قتل هابیل فرزند آدم شروع و با )به اوج خود رسید در( قتل حسین )ع( ختم شد. آیا نمی

پس هرگاه سرخی شود که بگرید، آسمان اجازه داده میش.د و به ها گشوده میحسین )ع( درهای آسمان

 28.(کنددر آسمان پدیدار شد، بدانید که آن برای حسین)ع( گریه می

، بلکه نیستدوران ظهور در  خداجسمانی حجت  ن در آخرالزمان لزوماً بمعنی کشته شدنآسما سرخی

از طرفی دیگر در آید، و کشتن ایشان بحساب میپایمال کردن حق امام مهدی)ع( نیز خود نوعی گناه 

خود  و دعوت کندظهور می)ع(  موعودیمانیاول مهدی، ایشانع( رسول )زمان امامروایات ذکر شده قبل از 

لذا با آشکار شدن سرخی آسمان در آخرالزمان خواهیم فهمید     29نماید،آغاز میبحق و صراط مستقیم  را

                                                           
 315ص ؛ 45ج ؛ األنوار بحار . روایت دوم:132ص ؛ 2ج ؛ العباد على اهلل حجج معرفة فی اإلرشادروایت اول:  28

 رسول. بیاور دواتى و کاغذ الحسن ابا اى: فرمود( ع)على به، شد واقع ایشان رحلت که شبى همان در( ص) خدا رسول 29

 اثْنَا يبَعْدِ سَیكُونُ نَّهُإِ عَلِي یا» :فرمود که رسید جابدین تا، نوشتمى( ع)على و کرد امالء را خود وصیت( ص)اکرم

 لِّمْهَالْیسَ وَ(: قَالَ أَنْ إِلَى الْحَدِیثَ سَاقَ وَ. )الْإِمَامِ شَرَعَ الِاثْنَي أَوَّلُ عَلِي یا فَأَنْتَ، مَهْدِیاً عَشَرَ اثْنَا بَعْدَهُمْ مَنْ وَ إِمَاماً عَشَرَ

 إِذَافَ، )مَهْدِیاً عَشَرَ اثْنَا بَعْدِهِ مِنْ یكُونُ ثُمَّ مَاماًإِ عَشَرَ اثْنَا كَفَذَلِ، مُحَمَّدٍآلِ مِنْ الْمُسْتَحْفَظِ دمحم ابْنِهِ إِلَى الْحَسَنُ

 دُأَحْمَ وَ اللَّهِ عَبْدُ هُوَ وَ، أَبِي اسْمِ وَ، كَاسْمِي اسْمٌ؛ يأَسَامِ ثَلَاثَةُ لَهُ، الْمَهْدِیینَ أَوَّلِ ابْنِهِ إِلَى فَلْیسَلِّمْهَا(، الْوَفَاةُ حَضَرَتْهُ

. مهدى دوازده ایشان از بعد و باشندمى امام دوازده من از بعد! على یا) ؛«الْمُؤْمِنِینَ أَوَّلُ هُوَ وَ، الْمَهْدِي الثَّالِثُ الِاسْمُ وَ

 آن برسد عسکری حسن فاتو چون و: فرمود کهاین تا کشید درازا به حدیث و. باشىمى امام دوازده اوّلین على یا تو پس

. اندامام دوازده انایش و، کند تسلیم است محمّدآل جمله از و شریعت مستحفظ که( د م ح م) فرزندش هب را( خالفت)

 اوّلین که رزندشف به را( خالفت) امر(، دریافت اجل را او که وقتى پس. )بود خواهند مهدى دوازده ایشان از بعد سپس

، احمد و عبداهلل هانآ و است من پدر نام دیگرش نام و، من منا مانند نامش یك، است نام سه او براى، بسپارد است مهدیین

 .148ص؛  53ج؛  األنوار بحار و 150ص للطوسی الغیبة (.است مؤمنان اوّلین او و، است مهدى او سوّم نام و

 وصیفشت( ع)ائمه که. است(، السالم علیهما) العسکریالحسنبن محمد فرزند، أحمد همان، ظهورزمان در مؤمناناوّلین

 جانب از ایفرستاده، موعودیمانی همان او که اندگفته و، اندبرشمرده را فردیش هایویژگی و سکونتمحل و، اندکرده

 رَایةُ هِي، الْیمَانِي رَایةِ مِنْ أَهْدَى رَایةٌ الرَّایاتِ فِي لَیسَ وَ» :فرمایدمی(، ع)باقر امام کهچنانآن. است( ع)مهدی امام

 الْیمَانِي خَرَجَ إِذَا وَ، مُسْلِمٍ كُلِّ وَ النَّاسِ ىعَلَ السِّلَاحِ بَیعَ حُرِّمَ الْیمَانِي خَرَجَ فَإِذَا. صَاحِبِكُمْ إِلَى یدْعُو نَّهُلِأَ؛ هُدًى

 عُویدْ لِأَنَّهُ؛ النَّارِ أَهْلِ مِنْ فَهُوَ ذَلِكَ فَعَلَ مَنْفَ، عَلَیهِ یلْتَوِي أَنْ لِمُسْلِمٍ یحِلُّ لَا وَ، هُدًى رَایةُ رَایتَهُ فَإِنَّ، إِلَیهِ فَانْهَضْ

؛ است هدایت پرچم آن و، نیست انىیم پرچم از تریافته هدایت پرچمى هاپرچم در و)؛ «مُسْتَقِیمٍ طَرِیقٍ إِلى وَ الْحَقِّ إِلَى

 خروج یمانى اگر و، ودشمى حرام اسلحه فروختن کرد خروج یمانى اگر و. کندمی دعوت صاحبتان به را شما که چون

 کسى اگر و، دکنن سرپیچى او از مسلمانان نیست جایز و، است هدایت پرچم پرچمش همانا که، او سوی به خیز بپا کرد

 .256ص؛  النص؛  للنعمانی الغیبة (.کندمى دعوت راست راه به و حق به او که زیرا؛ شودمى جهنم اهل از دهد انجام را کاراین
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 ،آسمان به سرخی گرایده و بعلت پایمال شدن حق ایشان است کهکه رسول امام مهدی)ع( ظهور نموده 

، عالمغضب پروردگار یب ایشان و ست به مردم بجهت تکذنشانه و هشدار اخود واقعه در آن زمان این 

 بوسیله گناهانشان از( ع)قائم قیام از قبل مردم شوندمی )بازداشتهفرمودند:  (ع)صادق امامگونه که همان

 گیردمی فرا را عراق اهل که ترسىو ...،  ،پوشاندمى را آسمان که سرخى و شودمی ظاهر آسمان در که آتشى

از آنجا که این عالمت بطور ویژه برای اهل عراق ذکر ماند(.  نخواهد باقی آنها برای آرامشی که بطورى

کند و مردم آنجا با او بمخالفت میعراق ظهور در  خواهیم فهمید که رسول امام مهدی)ع(شده است، 

مردم بویژه  وشود خداوند متعال بر این عمل آنها خشمگین میکنند؛ لذا خیزند و حقش را غصب میبرمی

 ترساند شاید که هدایت شده و بازگردند. های عذاب خود میا با نشانهاهل عراق ر

هم در خود  یهاینشانه ،ظهور سرخی در آسمان عالوه براینکه یک امر مادی استتوان گفت از اینرو می

ی و سیاسی حاکم بر یله بزرگان دینآن ظهور رسول امام مهدی)ع( و غصب خالفت او بوس کهنهفته دارد 

در صورتی که این روند ادامه داشته  وقوع عذاباحتمال  ای است برای ما ازنشانههمچنین  و، است جامعه

 3۰ .فزایندشان بر فسق و تمردشان نسبت به او بیباشد، و مردم و برگان

                                                           
 فقط : )آیامضمون این باکانادا  از سویفی در جواب نوره: 520 کتاب جواب المنیر، سؤالجلد ششم قیلی در العشیخ ناظم 30

اما  .رَسُولًا نَبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبِینَ كُنَّا وَمَا: فرمایدمی متعال نویسد: خداوند( می؟؟هستند الهی عذاب مستحق عراق اهل

 و داده قرار سخرتم مورد و تکذیب را او اما فرستاد اهلش سوی به را خود ستادةفر و وصی( ع) مهدی امام همانا، عراق

 را پاکشان پیکر و ساندندر قتل به را انصارش و کردند ویران را هایشحسینیه و دادند فرمان قتلش به بلکه ساختند متواری

 منافقینی توسط هاانزند در برخی و شد ردو اشکاشانه و خانواده از آنان از برخی و کردند مثله، ممکن شکل بدترین به

 یهمه که بینیمی اکنون شما و شدندمی مجازات شکل بدترین به، کردند سفید را ملعون صدام روی نخوت و ظلم در که

 کشتار و قتل در یّتشانموفق بلکه آمدند شادمانی و وجد به( ع) مهدی امام انصار با، زورا حکومتِ قبیحِ فعل از عراق مردم

؟! نیست کافی عراق اهل بر، الهی عذابِ آغازِ برای امر این آیا. گفتندمی تبریك یکدیگر به را( ع) مهدی امام انصار

 سویشان به امامی اههرگ زیرا؛ یافت فزونی عراق در اولیاء قبرهای بلکه ندادند یاری را امامی و پیامبر هرگز که مردمی

 فقر و هابیماری و طبیعی یبالها شاهد شكبی شما، کشورها دیگر اما و لخ.ا... کشتندمی و کرده خوار را او آیدمی

 این و است ترمهلك و تربزرگ شكبی است پیش در که عذابی و... هستی آنها در مرج و هرج و هادرگیری و اقتصادی

 گرفتارش که است ترکوچك عذاب این بلکه نشده نازل عراق بر بزرگ عذاب تاکنون و والغیر بوده عذاب مقدمة همان

 از و)؛ یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ االَكْبرِ الْعَذَابِ ونَدُ االَدْني الْعَذَابِ مِّنَ لَنُذِیقَنَّهُم وَ: فرمایدمی خداوند که طورهمان، هستند

 بریممی هپنا او احتس به الهی غضب از (.کنند رجوع خود به شاید تا چشانیممی آنان به بزرگ عذاب غیر کوچك عذاب

 دعاء. التماس و دهد توفیق خیری هر به را شما خداوند و بگذرد تقصیرمان و گناهان از خواهیممی خداوند از و

 فرمایند:سید احمدالحسن )ع( وصی و فرستاده امام مهدی )ع( می :51 سؤال، کتاب اول همان جلد در

 ورضیتم دیمقراطیتها واقروا وهادنوها أمریكا بعواات الذین كبراءكم اتبعتم العراق أهل یا لي كنتم القوم بئس»

 بتنصیب كافرین أعقابكم على وانقلبتم( ع) علي المؤمنین أمیر نحى لمن العذر وأعطیتم الظالمین بسقیفة أخیراً

 ودنیاه ماله یزده لم من اتبعتم،  العفنة للدنیا طلباً الحقة الدعوة هذه وحاربتم،  وتعالى سبحانه وحاكمیته اهلل

 أدعوكم وأنا مني تنقمون وما( ص) محمد اهلل رسول جدي وحاربوا سفیان أبا مكة أهل اتبع كما خسارا إال
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 زمین شدن گرم با شدید هاي بارش ارتباط -3

 گرفتن دتش که ادهد نشان جهان سراسر در هواشناسی ایستگاه 8۰۰۰ از دریافتی هایداده بررسی

 هایبارش اتفاق میزان که دهدمی نشان تحقیق این ، نتایجاست ارتباط در جهان دمای افزایش با هابارش

 شدت بر هم درصد هفت شودمی اضافه زمین دمای به که درجه یک هر ازای در و است افزایش روبه شدید

 سانتیگراد درجه ۵ ات 3 میزان به جهانی متوسط دمای افزایش فرض با ترتیب این به .شودمی افزوده هابارش

 هم شدید هایندگیبار روند ادامه با. داشت را شدیدی بسیار هایبارش انتظار توانمی ،21 قرن پایان تا

 سیریگرم هایکشور در هم شدید هایبارندگی در افزایش بیشترین. رودمی بیشتری هایسیل وقوع انتظار

 با ندارند را الیاب این با مواجهه آمادگی و فقیرند بسیار کشورها این مردم که جایی آن از و دهدمی رخ

 .هستند روبرو ویرانگر تهدیدی

                                                           

 أمة في اإلصالح لطلب إال خرجت ما،  وأهله الباطل ولنبذ( ع) المهدي اإلمام األعظم اهلل ولولي اهلل لكتاب

 الضاللة أئمة اتبعتم فإن( ع) سینالح جدي خرج كما( ع) المهدي اإلمام أبي وبأمر( ص) اهلل رسول جدي

 ابن وأعانوا القاضي وشریح الجوشن ذي بن وشمر ربعي بن شبث الضاللة فقهاء واتبعوا آبائكم فعل فقدیماً

 وأنا هلل وأنا شجى الحلق وفي قذى العین لفي وان( ع) علي بن الحسین قتل على( اهلل لعنهم) ویزید زیاد

 اسخروا ثم. ...  العظیم العلي باهلل إال قوة وال حول وال ینقلبون منقلب يأ ظلموا الذین وسیعلم راجعون إلیه

 حارب من الیوم یُلعن كما التالون وسیلعنكم عبیطا دما وستحلبونها أسالفكم سنة تخطئون فال كثیرا واضحكوا

 .«شیئا العلم ینفعكم ال عندما غدا الرابح من وستعلمون منه وسخر( ص) محمد

 آمریکا دموکراسی و کنیدمی تبعیت کنندمی پیروی آمریکا از که بزرگانتان از شما عراق اهل ای دهستی قومی بد )چه

 را زدند کنار مقامش از را  امیرالمؤمنین کهکسانی عذر و شدید راضی ظالمان حکومت به و کنیدمی تایید را

 بخاطر حق دعوت این با. شدید کافر دخداون حکومت به و برگشتید بودید آمده که راهی همان از و دانستید موجه

 نداشت چیزی ضرر جز او دنیای و مال که کردید پیروی کسی از جنگیدید آلودچرك دنیای این و مادیات

 کنیدمی  دشمنی من با چه برای. جنگیدند( ص)اهلل  رسول جدم با و کردند پیروی ابوسفیان از مکه اهل کههمانطوری

 برای من ، کنممی دعوت باطل اهل و باطل رد و  مهدی حضرت خدا ولی و خدا ابکت به را شما من کهحالی در

 از اگر پس کرد. قیام  حسین کههمانطوری ام آمده  مهدی امام پدرم بفرمان و اهلل رسول جدم امت اصالح

 شمربن ربعی، بن ثشب مثل گمراهانی از و دادند انجام شما پدران که است کاری همان این کنید تبعیت گمراه رهبران

 حسین امام کشتن برای( باد آنان بر خداوند لعنت که) یزید و زیاد ابن به و کردند پیروی قاضی شریح و الجوشن، ذی

 ستم و ظلم که آنان و. )راجعون إلیه وأنا هلل انا است. گلو در بغض و چشم در اشك کهبدرستی و کردند کمك 

 باهلل إال قوة وال حول وال (کنندمی بازگشت انتقامی دوزخ و کیفرگاهی هچ به که دانست خواهند زودی به کردند

 ثمره زودی به و!! نگذارید؟ پا زیر را خود گذشتگان سنت بخندید، بسیار و کنید مسخره شما پس. ... العظیم العلی

 کهکسانی امروز هکهمانطوری فرستاد، خواهند لعنت شما به وآیندگان کرد، خواهید برداشت جاری هایخون آنرا

 کسی چه که فهمید خواهید وفردا گیرندمی قرار لعنت مورد کردند مسخره را واو جنگیدند )ص( محمّد حضرت با

   51 /سوال ق هـ 1426/  األول جمادی( األول الجزء)األثیر عبر المنیر الجواب .داشت( نخواهد شما براى سودی علمتان که زمانی است برده سود
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، خشکسالی سال چندین از بعد، پیدرپی و شدید هایباران نزول، ظهورعصر در اقلیم تغییر تاثیراتِ جمله از

 بارش دیگر دارد وجود سالیخشک چون هک اینست علمی غیر و غلط باور یک .است ظهورمنطقه دربویژه 

 خشک خاک که زمانی در حجیم و شدید بارش هنگام به سیل وقوع احتمال اتفاقا. آمد نخواهد سیل و شدید

 بازه یک در شده ذخیره آب موجودی یا خاک رطوبت یا بارش افت یعنی سالیخشک. بود خواهد بیشتر است

 وجود نیز سالیخشک اما باشیم داشته سیل توانیم می بنابراین. معین زمانی میانگین به نسبت معین زمانی

 تُمْطَرُوا أَنْ السَّنَةُ وَلَكِنِ، تُمْطَرُوا لَا بِأَنْ السَّنَةُ لَيْسَتِ» :ندفرمود نقل شده که (ص) خدا رسول از .باشد داشته

 که است آن خشکسالی بلکه، نشوید باریده باران که نیست آن سالی)خشک؛ «شَيْئًا الْأَرْضُ تُنْبِتُ وَلَا،  وَتُمْطَرُوا

 31نرویاند(. چیزی زمین و شوید باریده و باریده

 اند از جمله:، اشاره کردههای شدید دوران ظهور و نزدیک به قیام قائمبه باران متعددی روایات 

 :فرمودند که شده نقل( ص) خدا رسول از بحاراالنوار کتاب در .1ح

 «.النَّباتِ قِلَّةُ و المَطَرِ كَثرَةُ و، االُمَناءِ ةُقِلَّ و االُمَراءِ كَثرَةُ و، الفُقَهاءِ قِلَّةُ و القُرّاءِ كَثرَةُ ةِالسّاعَ أشراطِ مِن»

 فراوانند فرمانروایان. اندک فقیهان و بسیارند خوانان قرآن که است این، ساعت )قیام قائم( هاى نشانه از)

 32.(رویند مى اندک گیاهان اما، باردمى بسیار باران .اندک امانتدار و امین مردمان و

 :کتب اهل سنت از رسول خدا )ص( نقل شده در .2ح

 .«شيئًا األرض تثبت والً، عامًا مطرا الناس يُمْطر حَتَّى السَّاعَةً تَقُومُ الَ»

 33.(نرویاند چیزی زمین و شود باریده فراگیر بارانی مردم بر که آن مگر، شودنمی برپا( قائم قیام) ساعت)

 :کتب اهل سنت از رسول خدا )ص( نقل شده در .3ح

 .«الشَّعْرِ بُيُوتُ إِال مِنْهُ يُكِنُّ ال رِالْمَدَ بُيُوتُ مِنْهُ يُكِنُّ ال مَطَرًا النَّاسُ يُمْطَرَ حَتَّى السَّاعَةُ تَقُومُ ال»

 و، دارنده آن نباشدنگه گلی هایخانه که دببار بارانی مردم بر که آن مگر، شودنمی برپا( قائم قیام) ساعت)

 34.((چادری)های مویی از آن در امان بود جز با خانه

 ود:فرم سَوْرَةَ نام به شخصى باقر)ع( به امام است، نقل الدرجات بصائر کتاب در .4ح

 امَ قَالَ الصَّعْبُ مَا وَ قُلْتُ قَالَ الصَّعْبَ احِبِكُمُصَلِ ذَخَرَ وَ الذَّلُولَ فَاخْتَارَ السَّحَابَيْنِ خُيِّرَ قَدْ الْقَرْنَيْنِ ذَا إِنَّ»

 الْأَسْبَابِ فِي يَرْقَى وَ السَّحَابَ سَيَرْكَبُ نَّهُإِ أَمَا يَرْكَبَهُ فَصَاحِبُكُمْ بَرْقٌ أَوْ صَاعِقَةٌ وَ رَعْدٌ فِيهِ سَحَابٍ مِنْ كَانَ

 «.خَرَابَانِ اثْنَانِ وَ عَوَامِرُ خَمْسٌ السَّبْعِ الْأَرَضِينَ وَ السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ أَسْبَابِ

                                                           
 (.2904: )الحدیث: ممسل صحیح  31

 .183ح، 7 باب، الحکم و المواعظ أبواب، 163ص؛ 74ج؛  األنوار بحار 32
 437ص .1799: الحدیث رقم حماد؛ بن لنعیم الفتن 33

 437ص .1799: الحدیث رقم حماد؛ بن لنعیم الفتن 34
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 براى سخت ابر و برگزید رام ابر او. برگزیند را رام و سخت ابر دو از یکى که گردید مخیّر القرنین ذو)

 آذرخش و برق و رعد آن در که ابرهایى: فرمود حضرت چیست؟ سخت ابر: پرسید سوره. شد ذخیره صاحبتان

 آن با و شودمى ابر بر سوار او شکبى. است سوار آن بر شما صاحب بود، چنین ابرى رگاهه. باشد صاعقه و

 عدد پنج که هایىزمین همان پیماید؛مى را گانههفت هاىزمین و هاآسمان و رودمى باال آسمان سوى به

 3۵.(است ویران دیگر دوتاى و مسکونى آن

 فرمود:( ع)صادق امام گوید یَحْیَى أَبِی .۵ح

 لَوِ وَ رَعْدٌ لَا وَ بَرْقٌ فِيهِ لَيْسَ مَا هُوَ وَ الذَّلُولَ رَفَاخْتَا الصَّعْبَ وَ الذَّلُولَ السَّحَابَيْنِ الْقَرْنَيْنِ ذَا خَيَّرَ اللَّهَ إِنَّ»

 «.ع لِلْقَائِمِ[ ادَّخَرَهُ] اذخره اللَّهَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَهُ يَكُنْ لَمْ الصَّعْبَ اخْتَارَ

 است ابرى آن و برگزید را رام ابر او. کرد مخیّر رام و سخت ابر دو بین انتخاب در را القرنین ذو ند،خداو)

 خداوند، زیرا نداشت؛ را آن از استفاده اجازه گزید،برمى را سخت ابر اگر و نداشت وجود برق و رعد آن در که

 36.(است کرده قائم)ع( ذخیره براى را سخت ابر

                                                           
 409ص ؛ النص ؛( ص) محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر 35
اند مسال آن ربط دادهبشقاب پرنده و ااند و آن را به عمل اقدام بشرح دو حدیث فوق کردهمصدر همان، بعضی از علما بی 36

 میبریمنار هم پیبا چینش روایات در ک ولکناند، به صراحت به آن اعتراف نکرده آبروی خود درجامعههرچند که از بیم 

ران ظهور سخن معصوم با دیگر عوالم در دودر مورد وضعیت بد آب و هوائی و رشد معنوی و ارتباط این دو روایت که 

وارد شده است  جالبست بدانید شبیه به همین روایت درمورد حضرت علی)ع( نیز ، نه موجودات فضایی وامثالهم.میگوید

 تَحْتِهَا فِي امَ وَ الْأَرْضِ فِي امَ مَلَكَ ع عَلِیّاً إِنَّ) را از امام باقر)ع( نقل میکند: این روایت 15صاحب بصائر در ابتدا باب 

 مُلْكُ الذَّلُولِ فِي وَ الْأَرْضِ تَحْتَ مَا لْكُمُ الصَّعْبِ فِي كَانَ وَ الصَّعْبَ فَاخْتَارَ الذَّلُولُ وَ الصَّعْبُ السَّحَابَانِ لَهُ فَعُرِضَتْ

(. پس مشخص عَوَامِرَ أَرْبَعَ وَ خَرَابٍ ثَلَاثَ دَفَوَجَ ینَأَرَضِ سَبْعُ بِهِ فَدَارَتْ الذَّلُولِ عَلَى الصَّعْبَ اخْتَارَ وَ الْأَرْضِ فَوْقَ مَا

عصوم درعین واحد ه بکار برده شده در روایت ربطی به بشقاب پرنده و سفینه های فضائی ندارد، چراکه میمیشود که تشب

 و کرات دیگر نیز امام و حجت است. که در زمین حجت است در عوالم

 التي أي السفلیة العوالم في متجلي هو بجسد متصل روح كل أنّ»صالح فرمودند: ن)ع( در کتاب عبد سید احمدالحس

 دارد قرار آن از ترپایین که هاییعالم یعنی سُفلی عوالم در است بدنی به که متصل روحی، هر) ؛«ظلمة وأكثر دونه هي

 هو فحسب، األرض أهل على حجة لیس الحجة»همچنین فرمودند:  دارد(. تجلّی است، برخوردار بیشتری ظلمت از و

 الجسماني العالم في والخلق العوالم، بقیة في وهكذا فیه، والخلق الجسماني العالم على حجة الجسماني العالم في

 است آن مخلوقات و جسمانی عالم بر حجت جسمانی عالم در او نیست؛ زمین اهل حجت فقط حجت،)؛ «فقط أنتم لستم

 لیست المسألة»و همچنین فرمودند:  نیستید(. شما فقط جسمانی عالم مخلوقات دیگر ویس از. عوالم دیگر در طور همین و

 بلکه نیست منحصر بینیدمی که آنچه و شما به فقط مسئله) ؛«ترون ال وما ترون بما مكلفون نحن ترون، وما أنتم فقط

درمورد موجودات جواب المنیر،  453وال س در ونیزداریم(.  تکلیف بینیدنمی که آنچه و بینیدمی که چه هر قِبال در ما

 إن األرضیة بأعیننا نراه أن یمكن وبعضها األخرى، الكواكب في المخلوقات من جداً كثیر یوجد» فرمودند: ،فضائی

 وبعض بأعیننا، إدراكها یمكننا التي والكثافة اللون مستوى عن لخروجه رؤیته یمكن ال وبعضها أیدینا، بین تواجد

 في والجن لإلنس رسالً اهلل بعث كما تماماً ویبشروهم لینذروهم رسالً فیهم اهلل ویبعث مكلفون المخلوقات هذه

 مشاهده زمینی چشمان با توانیممی را هاآن از بعضی و دارند، وجود دیگر هایسیاره در زیادی هایآفریده) ؛«األرض هذه
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 در چون: شدهنقل )ص( رم از پیغمبر اک ،)ع(نیمؤمنالاز آباء خود از امیر)ع( ام هادى ام ازدر حدیثى  .6ح

 که داشت در هارچ و رکن چهار و بود لؤلؤ از که اىقبّه به کردم نظر رسیدم چهارم آسمان به معراج شب

 ندیدم؟ چهارم آسمان در نآ از نیکوتر که است اىقبّه چه این: گفتم جبرئیل به بودند سبز استبرق از آنها همه

 وَ مُحَمَّداً يَنْتَظِرُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عِبَادُ افِيهَ يَجْتَمِعُ قُمُّ لَهَا يُقَالُ مَدِينَةٍ صُورَةُ هَذِهِ مُحَمَّدٌ حَبِيبِي فَقَالَ»

 دٍمُحَمَّ بْنَ عَلِيَّ فَسَأَلْتُ قَالَ الْمَكَارِهُ وَ حْزَانُأَالْ وَ الْهَمُّ وَ الْغَمُّ عَلَيْهِمُ يَجْرِي الْحِسَابِ وَ لِلْقِيَامَةِ شَفَاعَتَهُ

 .«لْأَرْضِا وَجْهِ عَلَى الْمَاءُ ظَهَرَ إِذَا قَالَ الْفَرَجَ يَنْتَظِرُونَ مَتَى ع الْعَسْكَرِيَّ

شود که در آن گفته مى« قم»گفت: اى حبیب من محمّد! این صورت شهرى است که به آن جبرئیل )

شفاعت او در قیامت و روز حساب هستند بر آنها امیدوار بمحمّد و  منتظرآیند و مؤمن خدا گرد مى بندگان

 یبن محمد العسکر یها وارد شود راوى گفت: از امام علها و ناراحتىهمّ و غم و اندوه و رنجها و سختى

 3۷.(ظاهر شودین فرمود: هرگاه آب بر روى زم ت؟وقت انتظار فرج خواهند داش)ع( پرسیدم: چه

 آب هرگاهدر توضیح این عبارت ) تیب در کالم اهل نشیآفر یها یشگفتی صاحب کتاب رضا کوشار

 نویسد:شود( می ظاهر زمین روى بر

                                                           

 با بتوانیم که غِلطتی و رنگ چون کرد، مشاهده تواننمی را هاآن از بعضی و کنند، پیدا حضور ما میان اگر البته کنیم،

 فرستدمی فرستادگانی آنان میان در خداوند و هستند مکلف هاآفریده این از بعضی ندارد، و وجود درآنان ببینیم مانچشمان

 زمین(. این در جن و انسان برای خداوند توسط هاییفرستاده فرستادن مانند دقیقاً دهد، بشارت و انذار هاآن به تا

 روایات ذیل: بزرگ مصلح آن پیروزى راه، 148صفحه  ،(عج)مهدی جهانی حکومت کتاب، در شیرازی مکارم اما ناصر

 سفر آنها با بتوان که تندنیس اى وسیله معمولى ابرهاى زیرا ;نیست معمولى ابر این ابر، از منظور مسلماً) :مینویسد شده ذکر

 بلکه ;بروند باالتر آن از توانند نمى و دارند ناچیزى فاصله زمین با و حرکتند در زمین نزدیك جوّ در آنها ;کرد فضایى

 همانند غرّشى رسد، ىم نظر به ابر از فشرده اى توده صورت به آسمان در که است السّیرى سریع العاده فوق وسیله به اشاره

 ;شکافد مى خود هالعاد فوق نیروى با را آسمان دل حرکت، هنگام به و ;دارد برق و صاعقه همچون شدّتى و قدرت و رعد،

 مدرن مافوق هوسیل یك ترتیب، این به و .کند حرکت آسمان از اى نقطه هر به تواند مى و رود، مى پیش به همچنان و

 امروز که فضایى ورآ سرسام و سریع وسایل و پرنده بشقابهاى میان در تنها ;نداریم کنونى وسایل در را آن شبیه که است

 هر به ولى ;باشد اشتهد شباهت شاید دارد، علمى و واقعى جنبه حد چه تا دانیم نمى و زبانهاست سر بر آنها از هایىداستان

 در صنعتى دگر عقب موضوع که دریافت توان مى اجمال بطور باال حدیث از حال، هر به .نیست هم پرنده بشقاب صورت

 ها زمینه مهه در تکامل باید آن موازات به که است میان در اى العاده خارق تپیشرف از سخن بعکس بلکه نیست، کار

 انتها  .(گیرد صورت
 207ص ؛ 57ج ؛ األنوار بحار 37

 به. گیرد فرا را آریایی لكمما سیل ناگاه )به :است آمده، نیز زرتشتیان اَوِسْتا کتاب ایران: در در سیالب و پیاپی هایباران

 شناس ستاره و پیشگو، سنُوسْتْرْاَدَمُوشکند(.  هم در آریایی ممالك ناگاه به .درآید آریایی ممالك به دشمن لشکر ناگاه

 .ایستند نمی باز نایرا در جنگ و گرسنگی، )باران :است داده خبر ایران در پیوسته بارانی بارش از فرانسوی نیز مشهور

 نشانه .یابند می پایان اج همان در، بودند شده آغاز فرانسه در که کارهایی آن .آورد می در زانو به را پادشاه بزرگ ایمانی

 .70 رباعی، 1 سانتوری . و371 ص، 1 ج، ها یَشْت تنگناست(. در که کسی سرنوشت برای رازآلود ای
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30 .... ....................................................................................................... ظهور عصر اقلیمی تغیّرات   

 حضرت ظهور های شانهن از کیی ،«الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَى الْمَاءُ ظَهَرَ إِذَا»: فرمودند( ع)عسگری حسن امام)

 جهان زمینهای از بسیاری که شود می آن سبب امر، این و بیاید باال ینزم بر آب که است آن( ع)مهدی

 آمردن باال اثر بر که شد پخش سراسری اخبار در خبر این 2۰۰2 سال اوائل در اتفاقا و رود، می فرو آب بزیر

 رد ایرلند بنام یکشور دیگر و رفت خواهد فرو آب بزیر کامال آینده، سال دهها در ایرلند کشور دریاها

 قطب یخهای جیتدری شدن ذوب و زمین کره شدن گرم اثر بر اینها تمام و داشت، نخواهد وجود جغرافیا

 .باشد( می جنوب قطب و شمال

 : سدینویمدر توضیح همین عبارت الخالص  ومیکتاب  صاحب مانیکامل سل

کوفه است، که  هاىمنظور از روان شدن آب بر روى زمین، طغیان آب فرات و روان شدن آن در کوچه)

 .(رنگین شدن زمین را با خون ستمگران به دنبال دارد

هر دو وجه  ،(شود ظاهر زمین روى بر آب هرگاه) :نماید آن است که عبارتاما آنچه بنظر صحیح می

 قطب در هایخ ذوب روند شود، ترگرم هوا چهاین خاطر که هره بخاص و عام را شامل می شود؛ وجه عام: 

 شود، استفاده ایرایانه سازیشبیه از که نیست نیازی موضوع این درک برای. گرفت خواهد یبیشتر شتاب

 هاییخچال اعظم بخش زود یا دیر که داشت انتظار باید پذیرد،می سلیمی عقل هر که است موضوعی این

 به هم یخی صفحات حرارت، هدرج افزایش با. شود هااقیانوس روانه هایشانآب نهایت در و آب زمین، کره

 بیشتری حجم شود،می رمگ وقتی آب دیگرطرف از. کرد خواهند شدن ذوب به شروع ناپذیریجبران شکل

 شاید یا هاقرن عنیی شد؛ خواهد مشخص درازمدت در گرمایش کامل اثرات این وجود با. کندمی اشغال را

 اگر که باشید تهداش حد همین در تنها .دهند نشان را خودشان اثرات همه که است الزم آن از بیش حتی

 و رفت خواهند آب زیر به رجزای و پست ساحلی نواحی از بسیاری شود، ترگرم گرادسانتی درجه2 تنها زمین

 توافق پاریس در انجهانی که بود دلیل همین به درست. شد خواهند محو گیتیصفحه از همیشه برای احتماالً

 آن و بگیرند را مینز گرمایش جلوی تا بگذارند جلو دیگر قدم یک و گیرند رکا به را تالششان همه کردند،

 .کنند مهار صنعتی پیش سطوح باالی گرادسانتی درجه 1٫۵ از بیش حد در را

قیام قائم در سال های نزدیک به ظهور کنند در مناطق این دلیل که روایات اشاره میه وجه خاص: باما 

شود، های کوفه جاری میای که آب فرات در کوچهگردد، به گونهراوان میو آب ف شودمیسیل جاری  )ع(

 38 .)روایاتی در این زمینه بیان خواهد شد( .رودزیر آب فرو هبنیز شهر بصره  ممکن است و حتی

                                                           
 رىت مطرة وعشرین أربع السماء تمطر وأن ع، قیامه سنة في الكوفة یمأل فیضان» :فرمودند( ع)احمدالحسن سید 38

 در) ؛«األشجار في الثمار تفسد أن وورد النخل في التمر یفسد وأن. ع قیامه سنة في األرض في وبركاتها آثارها

 در برکاتش و ارآث و میشود بارندگی بار 24 آسمان ازو همچنین  ، گیرد می را کوفهدو باران شدید  ع مهدی قیام سال

 درختان روی بر ها میوهآمده که  روایاتاز  بعضی در و یشودم فاسد نخل روی بر خرما که ای بگونه ، میشود مشاهده زمین

 قیامه و ظهوره عالمات آخر کتاب سرگردان ذکر .(میشود فاسد
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 : کندمی روایت( ع)صادق امام از الغیبة در طوسی شیخ .۷ح

 .«الْكُوفَةِ أَزِقَّةَ يَدْخُلَ حَتَّى الْفُرَاتُ يَنْشَقُّ الْفَتْحِ سَنَةَ أَوْ عَامَ»

 39.(هاى کوفه گرددکوچهکه آب داخل در سال فتح فرات شکافته شود تا این)

 داللت که حادثه زدیکترینن: پرسیدم( ع)امیرالمؤمنین از شده نقل عباسابن از، المستقیم صراط در .8ح

 :فرمودند، شده اشک پُرَز حضرت چشمان هنگام آن در؟ چیست کندمی( ع)مهدی ظهور به

 .«الْقَائِمِ لِلِقَاءِ نَاشِيعَتُ فَلْيَتَهَيَّأْ الْكُوفَةِ أَزِقَّةَ فَبَلَغَ الْفُرَاتِ فِي بَثْقٌ فَتِقَ إِذَا»

یان ما آماده مالقات قائم هاى کوفه برسد شیعآب به کوچه وهرگاه زیادى آب شکافى در فرات ایجاد کرد، )

 4۰.(شوند

 :کندمی روایت( ع)العابدین زین امام از مالحم در اووسط بن سید. 9ح

 تَوَقَّعُوافَ، التَّتَرُ بَغْدَادَ مَلَكَتْ وَ، الْمَدَرِ وَ لْأَحْجَارِا فِي بِالْحِجَازِ النَّارُ ظَهَرَتِ وَ، الْمَطَرُ وَ السَّيْلُ نَجَفَكُمُ مَلَأَ إِذَا»

 .«الْمُنْتَظَرِ الْقَائِمِ ظُهُورَ

 بغداد بر تاتار و، شد نمایان حجاز هاریگ و هاسنگ در آتش و، شد باران و سیل از پر نجفتان هک آنگاه)

 41.(باشید منتظَر قائم ظهور منتظِر، شد مسلط

 : کندبصیر از امام صادق)ع( نقل می أبی. 1۰ح

 .«ذَلِكَ فِي تَشُكُّوا فَلَا النَّخْلِ فِي التَّمْرُ( و مارُالثِّ فيها) يَفْسُدُ( المطر كثيرة) غَيْدَاقَةً لَسَنَةً الْقَائِمِ قُدَّامَ إِنَّ»

ها روى درخت فاسد میوه کهاست  پرباران یآن سالو  خواهد بود غیداقیهقائم سال  (قیام) پیشاپیشدر )

 42.(تردید نداشته باشید شود، در وقوع این نشانهباه مىشوند، خرما در روى نخل تمى

 سال چند قائم: کردم عرض( ع)صادق امام به: گوید خثعمی عبدالکریم، مفید شیخ إرشاد کتاب در .11ح

  :فرمود؟ کندمی حکومت

 فَيَكُونُ سِنِيكُمْ مِنْ سِنِينَ عَشْرِ مِقْدَارَ نِيهِسِ مِنْ السَّنَةُ تَكُونَ حَتَّى اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامُ لَهُ تَطُولُ سِنِينَ سَبْعَ»

 مِنْ أَيامٍ عَشْرَةَ وَ الْآخِرَةِ جُمَادَى النَّاسُ طِرَمُ الْقَائِمِ قِيامُ آنَ إِذَا وَ، هَذِهِ سِنِيكُمْ مِنْ سَنَةً سَبْعِينَ مُلْكِهِ سِنُو

 إِلَيهِمْ أَنْظُرُ أَنِّيكَ وَ، قُبُورِهِمْ فِي أَبْدَانَهُمْ وَ نِينَالْمُؤْمِ لُحُومَ بِهِ اللَّهُ فَينْبُتُ، مِثْلَهُ الْخَلَائِقُ تَرَ لَمْ مَطَراً رَجَبٍ

 .«التُّرَابِ مِنَ شُعُورَهُمْ ينْفُضُونَ جُهَينَةَ قِبَلِ مِنْ مُقْبِلِينَ

                                                           
 456ح 451:  صفحه  1:  جلد    الطوسی الشیخ:  نویسنده الغیبة 39
 هرگاه»: یعنى ،است جریان سرعت و آب زیادى معنى به ثبق .258:  صفحه ، 2:  جلد ،( یونس بن علی العاملی،) المستقیم الصراط 40

 .«گردد کوفه هاىکوچه داخل که کند طغیان و شود زیاد چنان فرات آب

 .369:  صفحه،  1:  جلد( ، طاووس بن السید) بالفتن التعریف فی بالمنن التشریف 41

 450ح 449:  صفحه  1:  جلد    الطوسی الشیخ:  نویسنده غیبةال 42
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 نتیجه در. باشد شما سال ده برابر آن سال هر که آنجا تا داشت خواهد درازى شبان و روزها که سال )هفت

 ماه در، شود نزدیک قائم قیام که آنگاه و. بود خواهد شما سال هفتاد اندازه به او حکومت هاىسال

 ندیده را آن مانند زمان آن تا که ریزد فرو مردم سر بر بارانى چنان، رجب ماه از روز ده و الثانیجمادى

 که حالی در نگرممی آنها به گویا، برویاند قبرهایشان در را مؤمنان بدن گوشت خداوند آن دنبالبه. باشند

 43.آیند(می پیش جُهَینه طرف از نندتکامی سرشان موهای از را خاک

                                                           
   …: قال( ع) اهلل عبد أبی عن الخثعمی الکریم عبد روى. 381ص؛  2ج؛  العباد على اهلل حجج معرفة فی إلرشاد 43

 سابقه ترپیش که بزرگی هاینشانه، افتندمی اتفاق ظهور عصر در که گویدمی سخن آفاقیّ هاینشانه از( ع)صادق امام

 این در حضرت چنانچه؛ بود واهدخ ما کنونی سال ده با برابر قائم داریحکومت دوران در سال هر که جابدان تا اندنداشته

 دشوار سختُ بسیار ما برای نیز تصورش که دهدمی خبر اقلیمی تغیّرات از، باشد نگفته سخن کنایه با روایت از قسمت

 هاییسرزمین به را ظهورمنطقه وبیابانی خشك هایسرزمین از قسمتی که هستند وسیع حدی تا بعضاً که تغیّراتی، است

 وَ قَطْرَهَا السَّمَاءُ لَأَنْزَلَتِ قَائِمُنَا قَامَ دْقَ لَوْ وَ»: فرمایدمی( ع)علی حضرت کهچنانآن. کنندمی تبدیل، وخرم رسبزس

 ما قائم چون) ؛«النَّبَات عَلَى اإِلَّ قَدَمَیْهَا تَضَعُ ولَا الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ بَیْنَ الْمَرْأَةُ تَمْشِي حَتَّى، ...، نَبَاتَهَا الْأَرْضُ لَأَخْرَجَتِ

 هرجا و رفت خواهد ادهپی شام و عراق میان زن یك که اىگونه به، ...، برویاند گیاه زمین و ببارد باران آسمان، کند قیام

 (.باشد گیاه و سرسبز همه، گذارد قدم

 آرامی به بلکه ادد نخواهد رخ یکباره به جهان و منطقه وهوای آب سطح در وسیعی اقلیمیِّ تغیّراتِ چنین که است واضح

متعال  خدای .بود خواهد شاهدهم قابل ما اطراف در و( ع)قائم قیام از پیش نیز آن تاثیرات لذا، افتدمی اتفاق زمان مور به و

 در و آفاق را در خود )بزودی آیات ؛الْحَقُ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ فِي وَ الْآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُرِیهِمْ: فرمایدمی

ها ما را نشانه و خدای متعال آیات مطابق فرمایش .است( گردد که او حقاینکه برای ایشان روشن تا شان بنمایانیم،نفوس

ین های که خود دو نوع هستند: آفاقی و انفسی. در یکی از اکنند، نشانهخداوند راهنمایی می خلیفه از تبعیت و شناخت به

بارانی بر سر مردم  های جمادی و رجب چنانگونه که امام صادق)ع( فرمودند در بین ماههای آفاقی هماننشانه

 الْقَائِمِ یامُقِ آنَ إِذَا» که در روایت خواندیم:چنانباشد. آن نشده دیده مانند آن زمان آن تا که ریزدمی ظهور( فرو)منطقه

 در شود، نزدیك قائم قیام که )زمانی ؛«مِثْلَهُ الْخَلَائِقُ تَرَ لَمْ مَطَراً رَجَبٍ مِنْ أَیامٍ عَشْرَةَ وَ رَةِالْآخِ جُمَادَى النَّاسُ مُطِرَ

 باشند(. ندیده را آن انندم زمان آن تا که ریزد فرو مردم سر بر بارانى چنان رجب، ماه از روز ده و الثانیجمادى ماه

 برای بود خواهد ایهنشان که همچنان(، ع) اولمهدی حق شدن آشکار برای بود هدخوا اینشانه واقعه این زمان آن در

 تاویل( ع)صادق ماما فرمایش در قبر در خفته مومنان اینرو از، حق دین نصرت و جهاد برای آمادگی جهت( ع)قائم یاران

 حق شدن آشکار با و زمان رمرو هب ولی، برندمی بسر سخت روزگاری در که پنهان هایگنج آن؛ قائم یاران به شودمی

 بر گوشت شده گفته روایت در بتمثیل کهچنانآن گرددمی برطرف هایشانسختی و شوندمی آشکار نیز آنان، اولمهدی

 بر گوشت بارندگی آن واسطهبه خداوند) ؛«قُبُورِهِمْ يفِ أَبْدَانَهُمْ وَ الْمُؤْمِنِینَ لُحُومَ بِهِ اللَّهُ فَینْبُتُ»: رویدمی هایشانتن

 (.برویاند اندخفته قبرهایشان در که مؤمنانی بدن

 امام روایت ادامه در که چرا، آنان بمثل رجعت به است ایاشاره قبر در خفته مومنان تن بر گوشت رویش دیگرسوی از

 نگرممی آنها به گویا) ؛«التُّرَابِ مِنَ شُعُورَهُمْ فُضُونَینْ جُهَینَةَ قِبَلِ مِنْ مُقْبِلِینَ إِلَیهِمْ أَنْظُرُ كَأَنِّي وَ»: فرمایدمی( ع)صادق

 سرگذشت کردن تشبیه با( ع) امام گویی(. آیندمی پیش جُهَینه جانب از تکانندمی سرشان موهای از را خاك که درحالی

 ایمان( ع)مهدی امام رسول به آخرالزمان سخت شرایط در که گویدمی سخن افرادی اولین از جُهَینه قبیله با( ع)قائم یاران
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 : کردهاز سعید بن جبیر نقل شیخ طوسی بسند مذکور در کتاب الغیبه  .12نق

 .«بَرَكَتُهَا وَ أَثَرُهَا رَىيُ مَطْرَةً عِشْرِينَ وَ أَرْبَعاً تَمْطُرُ الْمَهْدِيُّ فِيهَا يَقُومُ الَّتِي السَّنَةُ»

به چشم جا بارد که اثر و برکت آن در همهمى (رحمت)و چهار باران  کند بیستمى امیدر سالى که مهدى ق)

 44.(خوردمى

 : نویسدمی ظهور عالئم درمورد مناقب هشتم جلد در آشوب شهر ابن .13نق

 بَعْدِ مِنْ الْأَرْضُ هَابِ فَتُحْيا، رَجَبٍ مِنْ امٍأَي عَشَرَةِ وَ الْآخِرَةِ جُمَادَى فِي مُتَّصِلَةً مَطْرَةً عِشْرُونَ وَ أَرْبَعَةٌ وَ»

 .«عَاهَةٍ كُلُّ ذَلِكَ بَعْدَ تَزُولُ وَ، بَرَكَاتُهَا تُعْرَفُ وَ، مَوْتِهَا

 شودمی باعث که داد خواهد روی رجب از روز ده و جمادىالثانی ماه در درپىپى بارندگى چهار و بیست)

 بین از بالها و درد تمام آن از بعد، سازد نمایان را خود هاىبرکت و شود زنده دیگرباری مردن از پس زمین

 4۵.(رفت خواهد

و که به اختصار  ، روایات زیادی وارد شده استو غرق شدن آن در آب بصره هالکت اهلاما در مورد * 

 کنم: ارتباط و پیوسته روایات با هم به تعدادی از آنها اشره میبجهت 

گوید ن میاز نشانه های ظهور و خروج سفیانی سخدر قسمتی از سخنانش به حباب راهب  )ع( امام علی

 سفاک) سفح اهل از مردى )خداوند: شمارد می هالکت اهل بصره بر او رادوران  و از جمله عالئم و وقایع

 را آن آنکه مگر شودنمى وارد شهرى هیچ به او و کند،مى مسلط زوراء جباران بر را( خونریزى و باکبى و

 شودمى بصره وارد سپس ،... گردد،مى بر آنها بسوى دیگر باری سپس کشد،مى را آن مردم و کندمى خراب

 هالکت نشانه کند،مى نابود را مردمش و رساندمى قتل به را آن ساکنین و سازدمى ویران بیابد که خانه هر و

 گردد(. بنا آن رد جامعى مسجد و گردد، آباد( بصره اطراف شهرکهای) بصره الْخَرِبَةُ که است موقعى بصره

                                                           

 افرادی اولین نیز جُهَینه قبیله که چرا؛ کنندمی مهاجرت بکوفه او از حمایت در و دهندمی نصرت را حق دین و آورندمی

 جوارهم خزرج و اوس االصلِقحطانی قبایل با و، کردند مهاجرت حجاز به و گذشتند صحرا از اسالم از قبل که بودند

 خارج نشینی صحرا از آنگاه. گرویدند اسالم به مقاومت بدون، دیگر قبایل از زودتر خدا رسول ظهور با پسس، شدند

 .دادند یاری را( ص) خدا رسول مدینهبه مهاجرت با و شدند

، برندمی ربس غیبتدوران هایجهالت در آنان، است اسالم اول در جهینه قبیله همچون نیز( ع)قائم یاران اولین سرگذشت

 متحمل مسیر این در آنان، شوندمی خارج سرگردانی از او به ایمان با و، کندمی ظهور( ع)مهدی امام رسول اینکه تا

 که دارد هاینشانه آنان جنبش، آیندمی در بحرکت خراسان جانب از سیاه هایپرچم اینکه تا، شوندمی بسیار هایسختی

 که است رویداد این از بعد، است ظهورمنطقه در رجب و جمادی هایماه درپیپی و شدید هایباران نزول آنها از یکی

 و بالها اینکه گو، رویدمی هایشانبدن بر گوشت و آیدمی بسر قبر در خفته مومنان آن طالقان هایگنج بر هاسختی

، تکانندمی را نآ و است ستهنش سرشان موهای بر که است بوده وخاکی گرد همچون روزگار آن در هایشانگرفتاری

 .«تُّرَابِال مِنَ شُعُورَهُمْ ینْفُضُونَ»: فرمایدمی و کرده تمثیل( ع) صادق امام که گونههمان
 443:  صفحه  1:  جلد    الطوسی الشیخ:  نویسنده الغیبة 44

 .370:  صفحه،  1:  جلد( ، طاووس بن السید) بالفتن التعریف فی بالمنن التشریف 45
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 دهد، روی دوبار بصره شهر شدن غرقهالکت اهل بصره با غرق شدن آن شهر همراه باشد و  دارد احتمال

و  غرق شدن اهل بصره  ؛ در روایتی که اشاره به هالکت(ع)قائم خروج از پس دیگری و خروج از قبل یکبار

 :ندفرمود باسع خطاب به ابننقل شده که )ع( در آب دارد، از امیرالمومنین 

 نَّهُنَّكَأَ مُتَتَابِعَاتٌ آيَاتٌ تَجِيئُكُمْ وَ النَّاسِ، يْنَبَ الْفُجُورُ وَ الْجَوْرُ فَيَفْشُو الْخَلِيفَةِ، قُتِلَ الْأَعْرَابِ هُجُومِ عِنْدَ وَ»

 تُهُأَمَارَ وَ سُفْيَانَ، أَبِي آلِ خُرُوجَ فَتَوَقَّعُوا كُمْيْعَلَ الَّذِي الْخَلِيفَةُ قُتِلَ فَإِذَا فَتَتَابَعْنَ، انْقَطَعْنَ مَنْظُومَاتٌ نِظَامٌ

 بِسُوقِهَا آخَرَانِ خَسْفَانِ وَ بِأَرْجَائِهَا، وَ هَابِكَلَّائِ خَسْفٌ بِالْبَصْرَةِ يُخْسَفُ مِصْرَ هَلَاكِ عِنْدَ وَ مِصْرَ، هَلَاكِ عِنْدَ

 هَاضَوَاحِيَ سَكَنَ مَنْ إِلَّا الْمَاءِ مِنَ يَنْجُ لَمْ فِالسَّيْ مِنَ نَجَا فَمَنْ الْمَاءِ، انُطُوفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُمَّ جَامِعِهَا، مَسْجِدِ وَ

 «.بَاطِنَهَا تَرَكَ وَ

 پشت بیرقهائى و شد، خواهد فاش مردم بین فجور و ظلم و شود،مى کشته خلیفه اعراب، در زمان هجوم)

 نمایند بریزش شروع متوالیاً آن هاىدانه و باشد شده قطع آن نخ که تسبیحى هاىدانه نظیر دیگر یک سر

 را سُفْیَان أَبِی آلِ خروج انتظار شد کشته میکند حکم شما بر که خلیفه آن که موقعى پس آیند، شما نزد

 اهل هالکت موقع در و است مصر اهل هالکسُفْیَانَ  )سفیانی(  أَبِی نشانه آغار حکومت آلِ باشید، داشته

 آب طوفان دچار آن از بعد و افتد،مى اتفاق بصره مسجد و بازار در دیگر زلزله دو و میرود، فرو هبصر مصر

 اطراف در که کسى مگر یافت، نخواهد نجات طوفان از کند پیدا نجات شمشیر دم از که کسى شد، خواهند

 46.نماید( ترک را آن وسط و کند سکنا بصره

بعد از قیام  بصره شهر غرق شدن اشاره به، روایتی که بصائر درالکتاب مختصر الدین حلی در عزّ شیخ و

  کند:نقل میالمخزون به معروف ای خطبهدر)ع(  امیرالمومنیناز  ،دارد)ع( قائم

رَةِ أَرْضَ الْهِجْ[ الْفَقَارِ وَ الْمِخْصَرَةِ، حَتَّى يَنْزِلَ وَ يَسِيرُ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ بِرَايَةِ الْهُدَى، وَ السَّيْفِ ذو ]ذِي»

 يَسِيرُ وَأَوَّلِ، وَ يَهْدِمُ مَا دُونَهُ مِنْ دُورِ الْجَبَابِرَةِ مَرَّتَيْنِ وَ هِيَ الْكُوفَةُ، فَيَهْدِمُ مَسْجِدَهَا وَ يَبْنِيهِ عَلَى بِنَائِهِ الْ

فْرَةً ى ع، فَيَعْزِمُ عَلَيْهِ فَيَزْفِرُ فِي الْبَصْرَةِ زَا مُوسَعَلَى بَحْرِهَا، وَ مَعَهُ التَّابُوتُ، وَ عَصَ إِلَى الْبَصْرَةِ حَتَّى يُشْرِفَ

 .«ةِ عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِفِينَفَتَصِيرُ بَحْراً لُجِّيّاً، لَا يَبْقَى فِيهَا غَيْرُ مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ السَّ

 اینکه تا فتد،اُ براه است او با ةالْمِخْصَرَ و ذُوالْفَقَار شمشیر که حالی در هدایت پرچم با اکبر صدیق سپس)

 های خانه و ، کند بنا اول بناء مانند را آن و کند خراب را کوفه مسجد و شود کوفه وارد دوم مرتبه برای

 اینکه تا بصره بطرف میرود کرده حرکت و ،کند خراباست ستمکار مردم های خانه آن که را مسجد اطراف

 به سپس دارد، بهمراه را موسی عصای و سکینه تابوت که است حالی در این و ؛میرسد بصره دریای به

 مواجی دریا مانند و گیرد فرا آب را بصره ناگهان و شود بلند وحشتناک صدائی آنجا در و شود وارد بصره

 4۷.(آب روی بر کشتی سینه مانند آنهم مسجدی از غیر نگذارد باقی آن در که(یهایموج) شود
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 از پس یکى هک داشت خواهند پیش در سختى بسیار حوادث بصره مردم! ارُودج ابن امیرالمومنین علی)ع( فرمودند: اى

 دیگر حادثه بکشند، را همدیگر شوند مسلّط برخى بر برخى: که است این آن حادثه یك پیوست، خواهد وقوع به دیگرى

 مردانشان و دیگران، نصیب اموالشان و ویران، منازلشان خراب، ایشان شهر آن اثر در که آید وجود به اىفتنه: که است این

 أَنْ مِنْهَا است، آورتبه و عجیب ندازها چهها آن داستان که واى اى گردند، قربانى و سروسامانبى و اسیر زنانشان و کشته،

 دجّالی است، چشم یك اَکبَرِ دجّال فتنه بصره ردیگ حادثه ،الْیُمْنَى الْعَیْنُ الْمَمْسُوخُ الْأَعْوَرُ الْأَكْبَرُ الدَّجَّالُ بِهَا یَسْتَحِلَّ

 روى رب که انگورى دانهونچ خون، پاره همانند دیگرش چشم و ندارد اىحدقه و وشکاف است ناقص راستش چشم که

 شهادت فیض به و شده کشته «ابلّه» در که کسانى تعداد به بصره مردم از گروهى دارد، برآمدگى باشد گرفته قرار آب

 هایشان نهسی در هایشان انجیل ،یَهْرُبُ نْمَ یَهْرُبُ وَ یُقْتَلُ مَنْ یُقْتَلُ صُدُورِهِمْ فِي أَنَاجِیلُهُمْ نمایند، پیروى او از رسیدند

 قَذَفَ ثُمَّ رَجَفَ مَّثُ ،قرار است فرار کنند فراری دهند که را کسانی و قرار است کشته شوند میکشند که را کسانی است،

 آن مانند و سنگ باریدن سپس لرزه، زمین سپس ،الْغَرَقُ هُوَ وَ الْأَحْمَرُ الْمَوْتُ ثُمَّ الْأَغْبَرُ الْجُوعُ ثُمَّ مُسِخَ ثُمَّ خُسِفَ ثُمَّ

 و قحطى پسس شدن، مسخ سپس( ساختمانها و عمارتها شدن خراب یا) زمین به رفتن فرو سپس( آسمان از بال نزول یا)

 اش فعلى نام جز به بصره! مُنْذِر اى است، «غرق» همان( سرخ مرگ و) بود خواهد سرخ مرگ سپس و شدید، گرسنگى

 و تَدْمُرُ و الْخُرَیْبَةُ: نامها آن جمله از ندارد، آگاهی عُلَمَاء جز کسی آن از که دارد دیگرهم نام سه های اولین کتاب در

 199ح 4باب 253ص ؛ 32ج ؛ األنوار بحار .است( شده زیرورو معناى به) الْمُؤْتَفِکَةُ

 الرایات و النود ديلول ترفع و»ا اهل بصره پس از خروج فرمودند: درمورد نحو رفتار قائم)ع( ب )ع(امیرالمومنین همچنین

 متفرقه یچمهاپر فرزندم برای) ؛«یوربها و الكوفة یعمر و یخربها و البصرة إلى یأتي و الحرمات و األقطار في یفرقها و

 بصره بسوی او مناطق مختلف در محرمات بسر می بردند، در که درحالی می شود، برافراشته نزدیك و دور مناطق ای از

 133ص ؛ 2ج ؛ الناصب إلزام. (نماید آباد را اطرافش و کوفه و نماید خراب را آن ومی آید 
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 بحث نتیجه

سرسبز بیابانیست  مناطقی که االنروزگاری ، همیشه بر روی زمین وجود داشته وّی و اقلیمیرات جتغیّ

 است، خود گرفتهرات با پیشرفت علم و صنعتی شدن دوران ما سرعت بیشتری بتغیّاین ، اما و خرم بوده

 معضلک به ی واز حالت عادی و طبیعی خود خارج شده  تغیّراتبار این است که این تأسفنکته 

ای ی شده بگونهسریع اقلیم تغیّراتای سبب سریع گازهای گلخانه افزایششده است،  تبدیلمحیطی زیست

 هایگازات این شود، و از طرفی تاثیرهای بیشتری بواسطه گرما بوجود آمده خشک میکه ساالنه سرزمین

های طوفان از حد، باعت گرمای بیش )که مصداقی از مصادیق دخان در روایات ظهور است( ایگلخانه

  موقع، گردیده است.مهیب، بارانهای شدید و بی

این ، افتنداتفاق می د که دیگر عالئم ظهور نیزندهکه تمام اتفاقات زمانی روی می ایننکته قابل تامل 

ده امام مهدی)ع( و حضور وصی و فرستا، دهنده فرا رسیدن عصر ظهور  نشانخود عالئم  و همبستگیتقارن 

فرستد که در روایات از او سازی میامام زمان )عج( پیش از خود رسولی جهت زمینه ما است، چرا که در بین

 شود،میجامعه مواجه ، نام برده شده است؛ ولکن با انکار بزرگان سیاسی و دینی اول و یمانیبعنوان مهدی

و بجهت تادیب انواع  شودیدر چنین شرایطی است که عالئم آفاقی و انفسی برای تبیین حق او نمایان م

و جنانچه بر فسق و  ،شودنازل می، ظهورمردم منطقهبویژه ، بالیای طبیعی و غیره طبیعی بر مردم جهان

 تمرد خود بیفزایند بر شدت آن افزوده خواهد شد.

 ،ر استعواملی متغیّه جوی و اقلیمی دالیل طبیعی دارد؛ اما شدت و ضعف آن بسته ب تغیّراتهرچند که 

ن آورند ونیکوکار نچه مردم ایماو چنا ،یابددر زمان دعوت انبیاء و تکذیب رسوالن افزایش می تغیّراتاین 

های سمانی و حرکتبواسطه اجرام آ تغیّراتواب رحمت خود را با رفع موانع حتی شده با ایجاد گردند خداوند اب

 پیش و بعد را یت جوی و اقلیمی جهانوضع ،روایات شاید بدین جهت است کهآورد؛ میدرونی زمین فراهم 

: ددن)ع( فرموقائم درمورد دوران پیش از قیام رسول خدا)ص(  .اند، بیان کردهال متفاوت)ع( کامم ئاق قیاماز 

ز آسمانی شود، پس نه از زمین چیزی بروید و نه ا)باران کم می؛ «تُنْزِل سَمَاءَ لَا وَ تُنْبِتُ، أَرْضَ فَلَا الْمَطَرُ، يَقِلُّ وَ»

از آن حضرت نقل شده که )ع( قائم از قیام  های عصر بعدورد ویژگیاز طرفی دیگر در م چیزی فرو ریزد(،

 تَدَّخِرُ لَا وَ مِدْرَاراً عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ يُرْسَلُ الْفَاجِرُ وَ الْبَرُّ قَطُّ مِثْلَهُ يَتَنَعَّمُوا لَمْ نَعِيماً زَمَانِهِ فِي أُمَّتِي يَتَنَعَّمُ»: فرمودند

 نیافته دست زمانى هیچ در که یابندمى دست نعمتهایى به من امت او زمان در) ؛«نَبَاتِهَا مِنْ شَيْئاً الْأَرْضُ

 پنهان را خود هاىرویّدنی از چیزى زمین و پیاپی ببارد آنان بر آسمان. بدکار و نیکوکار( چه افراد همه. )باشند

 48(.ندارد
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ظهور افزایش نِقَمِ الهی و کمبود باران نشانه عدم ایمان وتقوا اکثریت مردم به رسول  بله اینگونه درعصر

)ع(، ایشاناکثریت مردم به  و باران نشانه ایمان وتقواالهی امام مهدی)ع( است، و برعکس افزایش نِعَمِ 

 لَعَلَّهُمْ وَالضَّرَّاءِ بِالْبَأْسَاءِ أَهْلَهَا أَخَذْنَا إِلَّا يٍّنَّبِ مِّن قَرْيَةٍ فِي أَرْسَلْنَا وَمَا فرماید: خداوند متعال می گونه کههمان

 وَهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُم وَالسَّرَّاءُ الضَّرَّاءُ آبَاءَنَا مَسَّ قَدْ وَّقَالُوا عَفَوا حَتَّى الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةِ مَكَانَ بَدَّلْنَا ثُمَّ * يَضَّرَّعُونَ

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى * رُونَيَشْعُ لَا

پس از تکذیب آن مگر آنکه اهلش را ] نفرستادیم پیامبری آبادی و شهر هیچ در ما و) ؛بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

 این که هنگامی]سپس  *! کنند تضرع و بازگردند شاید؛ ساختیم گرفتار خسارتها و ناراحتیها [ بهپیامبر

 ولکنفزونى یافتند ، قرار دادیم تا ، رفاه وفراوانى نعمتبه جاى آن مصایب، [نگذاشت اثر آنان در هشدارها

 باو ربطى به رویارویى ما تى و سختى و رنج و بیمارى رسید ]طور طبیعى تهیدسبه گفتند : به پدران ما هم

 مجازات و) گرفتیم( اعمالشان سبب به) ناگهان را آنها، شد چنین چون؛ پس [یامبران و خشم خدا نداشتپ

 پیشه پرهیزکارى و آوردندمى ایمان هاآبادى و شهرها اهل اگر و * .فهمیدندنمی که حالی در(، کردیم

[ را پیامبران والهى آیات] ولى گشودیم،مى آنان بر را زمین و آسمان از برکاتى[ درهاىِ]اً یقین کردند،مى

 49 گرفتیم(.[ سخت عذابى به] شدندمى مرتکب همواره که اعمالى کیفر به را آنان هم ما کردند، تکذیب

 ندکنم، که فرمودنین علی)ع( نقل میاز امیرالموپرمعنا روایتی  ،خاتمه در: 

 يُنَزِّلُ نَابِ وَ الْكَلِبَ الزَّمَانَ اللَّهُ يَدْفَعُ بِنَا وَ يُثْبِتُ بِنَا وَ يَشَاءُ مَا يَمْحُو بِنَا وَ اللَّهُ يَخْتِمُ بِنَا وَ اللَّهُ يَفْتَحُ ابِنَ» 

 قَائِمُنَا قَامَ قَدْ لَوْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حَبَسَهُ مُنْذُ مَاءٍ نْمِ قَطْرَةً السَّمَاءُ أَنْزَلَتِ مَا الْغَرُورُ بِاللَّهِ يَغُرَّنَّكُمْ ال فَ الْغَيْثَ

 وَ عُالسِّبَا اصْطَلَحَتِ وَ الْعِبَادِ قُلُوبِ مِنْ حْنَاءُالشَّ لَذَهَبَتِ وَ نَبَاتَهَا الْأَرْضُ لَأَخْرَجَتِ وَ قَطْرَهَا السَّمَاءُ لَأَنْزَلَتِ

 لَا ازَبِيلُهَ رَأْسِهَا عَلَى وَ النَّبَاتِ عَلَى إِلَّا مَيْهَاقَدَ تَضَعُ لَا الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ بَيْنَ ةُالْمَرْأَ تَمْشِي حَتَّى الْبَهَائِمُ

 .«تَخَافُهُ لَا وَ سَبُعٌ يُهَيِّجُهَا

که ما آنچه را که بخواهد ثابت گرداند و آنچه را  بواسطهکند، خداوند به ما افتتاح نمود و به ما هم ختم می)

، به دست ما باران گردد سپرى هاکامیتشنه و هاسختی روزگار( ما حکومت) ما دست بخواهد محو نماید، به

ند نزول آب را فریب ندهند که پشیمان میشوید، آن زمان که خداوشما را بخدا مغرور پس  ،نازل گردد

 باران (باید چنانکه) آسمان ،دنمای قیام ما قائم ، و چوندونازل نشاز آسمان ای آب محبوس گرداند قطره

 آشتی برقرار اهلی و حیوان وحشی میان و شود، زدوده بندگان هاىدل از ، وکینهرویاندب گیاه زمین و اردبب

 گذارد، قدم هرجا و دید نخواهد آسیبى و رفت خواهد پیاده شام و عراق میان زن یک که اىگونهبه شود؛

حیوان وحشی )درنده خوی انسانی  نه گذارده را زنبیلی سرش روى بر در حالی که باشد، گیاه و سبزه همه

 ۵۰.از او بترساند( نه و منظور است( به او هجوم آورد

ُيَعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ أَمْرِهِ عَلَى غَالِبٌ وَاللَّه  

                                                           
 . 96 تا 94ات آی اعراف سوره، کریم قرآن 49
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العالیمن رب اهلل الحمد

شکاری 1439۵1القعدهذی1،صادق

***

1

www.maktabbook.sarayetarikh.ir

http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=36295
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=36255
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=36255
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=36380
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=36187
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=34899
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=34895
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=34897
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=34893
http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=36169&p=87123#post87123

