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 اهلِل؟مص؟ ِمْن َبْیِت َعاِئَشَة، َفَقال
ُ

: َخَرَج َرُسول
َ

»... َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال

ْیَطاِن...«.
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
ُكْفِر ِمْن َهاُهَنا، ِمْن  َحْیُث َیْطل

ْ
ُس ال

ْ
َرأ
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یارت   حضرت سّیـد الشهداء؟ع؟در روِز اربعین:   ز

ِه.  ِّ اهلِل  َواْبِن َصِفّیِ الُم َعىل َصِفي يِبِه. الّسَ ج
َ

الُم َعىل َخليِل اهلِل  َون َوِلــّيِ اهلِل َوَحبيِبِه. الّسَ الُم َعىل   »الّسَ

ُهّمَ إّني أْشَهُد 
ّ
َعَبراِت. الل

ْ
باِت  َوَقتيِل  ال ُكُر

ْ
سيِر ال

َ
الُم عىل أ هيِد. الّسَ

َ
وِم الّش

ُ
ْظل ِ اْلَ َسْين الُم َعىل  اْلُ الّسَ

عاَدِة،  هاَدِة  َوَحَبْوَتُه ِبالّسَ
َ

ْكَرْمَتُه ِبالّش فاِئُز ِبَكراَمِتَك.  أ
ْ
َك ال َك َواْبُن َصِفّیِ َك  َوَصِفّیُ َوِلّیِ َك َواْبُن  َوِلّیُ ُه 

َ
أّن

ذاَدِة، َوأْعَطْیَتُه 
ْ
 ِمْن ال

ً
قاَدِة، َوذاِئدا

ْ
 ِمَن ال

ً
  ِمَن الّساَدِة،  َوقاِئدا

ً
دا َتُه َسّیِ

ْ
ِوالَدِة، َوَجَعل

ْ
َواْجَتَبْیَتُه ِبطيِب ال

 
َ

َبَذل َو ْصَح،  الّنُ َوَمَنَح  عاِء 
ُ

ِقَك ِمَن  األْوِصياِء. َفأْعَذَر ىِف الّد
ْ
ًة َعىل  َخل َتُه ُحّجَ

ْ
نِبياِء، َوَجَعل يَث األ  َموار

ْنيا، َوباَع 
ُ

ْتُه الّد ْیِه َمْن َغّرَ
َ
ِة، َوَقْد  َتواَزَر َعل

َ
ل ال

َ
ِة َوَحْیَرِة الّض

َ
هال َ ُمْهَجَتُه  فيَك ِلَیْسَتْنِقَذ  ِعباَدَك ِمَن اْلج

َوأْسَخَط  َهواُه،  َوأْسَخَطَك  ىِفي  َوَتـَرّدى  َوَتَغْطَرَس  ثَمِن األْوَكِس، 
َّ
ِبال آِخَرَتُه  ى  ِباألْرَذِل  األْدن،  َوَشر ُه 

َ
َحّظ

فيَك  الّناَر.  َفجاَهَدُهْم  ْسَتْوِجبينَ  اْلُ األْوزاِر  ـَة 
َ
ل َوَحَ فاِق  قاِق  َوالّنِ الّشِ  

َ
أْهل ِعباِدَك  ِمْن  َوأطاَع  َك،   َنِبّیَ

 
ً
ْم َعذابا ْبُ بیاًل َوَعّذِ  َو

ً
ْعنا

َ
ْم ل َعْنُ

ْ
ُهّمَ  َفال

ّ
مُيُه. الل  َحّت ُسِفَك ىِفي طاَعِتَك َدُمُه َواْسُتبيَح  َحر

ً
َتِسبا  ُمْ

ً
 صاِبرا

َك أمينُ اهلِل َواْبُن 
َ
ِد  األْوِصياِء. أْشَهُد أّن ْیَك َیا  ْبَن َسّیِ

َ
الُم َعل ْیَك َیا ْبَن َرُسوِل اهلِل. الّسَ

َ
الُم َعل .  الّسَ

ً
أليما

. َوأْشَهُد أّنَ اهلَل  ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، 
ً
 َشهيدا

ً
وما

ُ
 َمْظل

ً
  َوُمّتَ َفقيدا

ً
  َوَمَضْیَت َحيدا

ً
أميِنِه. ِعْشَت َسعيدا

َك َوَفْیَت ِبَعْهِد اهلِل َوجاَهْدَت ىِفي َسبيـِلِه َحّت  أتاَك 
َ
َك،  َوأْشَهُد أّن

َ
ٌب َمْن َقَتل َك،  َوُمَعّذِ

َ
َوُمْهِلٌك َمْن َخَذل

ُهّمَ 
ّ
َعْت ِبذِلَك  َفَرِضَیْت ِبِه. الل ّمًة َسِ

ُ
َعَن اهلُل أ

َ
َمَك.  َول

َ
َعَن اهلُل َمْن َظل

َ
َك. َول

َ
َعَن اهلُل َمْن َقَتل

َ
. َفل َیـقينُ

ْ
 ال

ُكْنَت  َك 
َ
ّمي  َیا  ْبَن َرُسوِل اهلِل. أْشَهُد أّن

ُ
ْن عاداُه . ِبأبي أْنَت َوا ْن واالُه َوَعُدّوٌ ِلَ ْشِهُدَك  أّني َوِلـّيٌ ِلَ

ُ
ِإّني أ

ّماُت  ِ
َ

ْدل اْلُ ِبْسَك 
ْ
َوَلْ  ُتل اِسها  ج

ْ
ِبأن ُة  اِهِلّیَ اْلج ْسَك  َلْ  ُتَنّجِ َرِة،  َطّهَ اْلُ ِة  َواألْرحاِم  الّشاِمنَ  ىِف األْصالِب 

ً
ُنورا

َبـّرُ 
ْ
َك  اْلماُم ال

َ
. َوأْشَهُد أّن ْؤِمنينَ ْسِلمينَ َوَمْعِقِل اْلُ َك ِمْن  َدعاِئِ  الّدیِن َوأْركاِن اْلُ

َ
ِمْن ِثياِبا. َوأْشَهُد أّن

َوُة  ُعْر
ْ
دى  َوال ُ ْقوى َوأْعالُم الْ َكِلَمُة الّتَ ِدَك 

ْ
َة ِمْن ُول ِئَّ . َوأْشَهُد أّنَ  األ ْهِدّيُ اِدي اْلَ

ْ
ِكّيُ ال ُّ  الّزَ ِضي ُّ الّرَ ِقي الّتَ

 ، ِبـإياِبُكْم، ُموِقٌن ِبَشراِیِع  ديني َوَخواتمِي َعَمىلي ْنيا. َوأْشَهُد أّني ِبُكْم ُمْؤِمٌن  َو
ُ

ُة عىل أْهِل الّد ّجَ ُوْثق، َواْلُ
ْ
 ال

َمَعُكْم ال  َعُكْم  َ َ
ُكْم. ف

َ
ل اهلُل  ٌة  َحّت  َیأَذَن 

َ
ُمَعّد ُكْم 

َ
ل تي  َوُنْصَر ِبٌع  ُمّتَ َوأْمري ألْمِرُكْم  ٌم 

ْ
ِسل ِبُكْم 

ْ
بي  ِلَقل

ْ
َوَقل

واِحُكْم  َوأْجساِدُكْم َوشاِهِدُكْم َوغاِئِبُكْم  َوظاِهِرُكْم َوباِطِنُكْم  ْیُكْم َوعىل أْر
َ
واُت اهلِل  َعل

َ
ُكْم َصل َمَع َعُدّوِ

عاِلينَ «. 
ْ
آمينَ َرّبَ ال

 »سالم بر ولی خدا و دوست او. سالم بر خلیل خدا و بندۀ نجیب او. سالم بر  بندۀ   برگزیدۀ خدا و فرزند 

کشتۀ  کرده بود و بر  که  گرفتاریها و  سختیها او را اسیر  برگزیده اش. سالم بر حسین مظلوِم شهید. سالم بر آن 

« تو و فرزند »ولّی« تو و برگزیدۀ تو و فرزند برگزیده ات  که او   »ولّیِ اشِك روان. خدایا! من براستی  گواهی می دهم 

گرامی ساختی و با سعادت،  مخصوصش داشتی و به  کرامت تو دست یافت. تو  او را با شهادت  که  به  بود 

کزادی او را برگزیدى و   او را سیدی از سیدها و رهبری از  رهبران، و دفاع کننده ای از دفاع کنندگان، قرارش  پا

که حجت تو بر خلقت هستند. او  نیز در  دادی و  میراثهاى پيمبران را به او  دادى و از اوصیائی قرارش دادی 
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یغ خیرخواهی  کرد  و جان خود را  کسی باقی نگذارد و بي در دعوت  مردم، جاى هیچ عذر و بهانه اى را براى 

که  کار به آنجا رسید  گرداب جهالت و نادانی و سرگردانٍی  گمراهی  برهاند. و  در راه تو داد تا بندگانت را از 

کامل و حظ خود را به بهایی  که بهرۀ  که دنیا  فریبشان داده بود به  گونه ای  علیه او افرادی همدست شدند 

ک ساختند  و   کردند و خدا را غضبنا ناچیز فروختند و  آخرتشان را درمقابل بهائی   اندك و بی مقدار  معامله 

کشاندند و تو  را به خشم آوردند  و پيامبر تو  را نیز. و از میان  بندگانت از افرادی اطاعت  خود را به نابودی 

گناه را بدوش می کشیدند و بدین  که  بارهاى سنگین   که اهل دو  دستگی و نفاق و از افرادی بودند  که  کردند 

که  خودش را از  کرد  گونه ای با آنان جهاد  گشته  بودند. آن حضرت، با شكیبائی به  جهت  مستوجب دوزخ 

یخت و  حریم مقدسش  شكسته شد.  ى تو ر میان رفته  در نزد خودت می دید تا آن زمان که خونش در راه پيرو

کن به  عذابی  دردناك. سالم بر تو اى فرزند رسول خدا.  کن به لعنتی سخت و عذابشان  خدایا آنان را لعنت 

امین خدایی. سعادتمند  فرزند  و  امین خدا  براستی  تو  گواهی  دهم  که  اوصیاء.  آقاى   فرزند  تو اى  بر  سالم 

که مظلوم و شهید بودی و از دست همگان رفته. و من  یستی و ستوده از دنیا رفتی  و در  گذشتی در حالی  ز

یت  که را  دست از یار که  خدابه آنچه وعده اش را به تو داده است ، قطعا وفا می کند و هر  گواهی  می دهم 

که  تو  گواهی می دهم  کرد. و  که به  کشتنت اقدام  کت می رساند  و عذاب می کند آن فردی را  کشید به  هال

که زمان رحلتت فرا رسید. خدا  لعنت کند کسی  بخوبی به عهد خدا وفا کردى  و در راه او  جهاد کردى تا آن 

که این خبر را  شنیدند و  کند مردمی  را  کرد و خدا لعنت  که به تو ستم  کند آن  کشت و  خدا لعنت  که تو را  را 

که  والیت او  را پذیرفته باشد ، هم باورم و  که من با هر  گواه می گیرم  بدان رضایت دادند. خدایا!  من تو را 

که  گواهی می دهم  که او را دشمن دارد.  پدرم  و  مادرم بفدایت اى فرزند رسول خدا!  دشمن آن فردی هستم 

که آلوده ات نكرد اوضاع زمان جاهلیت به  کیزه  تو نورى بودى در صلب  پدرانی بلند  مرتبه و رحمهایی  پا

ستونهاى  و  پایه هاى  دین  از  تو  که  می دهم  گواهی  و  چرکینش .  لباسهاى  از  برت  نكرد  در  و   آلودگیهایش 

و  پسندیده  و  تقوا  با  نیكوکار  تو  پيشواى  که  دهم  گواهی  و  ایمانی.  با  مردمان  پناهگاه   و  محكم  مسلمانان 

کیزه و راهنمایی هستی که بر هدایت خدایی. و  گواهی می دهم که همانا امامانی که از  فرزندان تو هستند،   پا

و  بر مردم دنیا هستند.  و  حجتهایی  الهی  و رشته هاى محكم  و  نشانه هاى هدایت   تقوى  روح و حقیقت 

کردارم ،  به شما ایمان ، و  به  بازگشتتان یقین دارم . و  که من با قوانین دینم و نیز با عواقب   گواهی می دهم 

یم  برایتان آماده است تا آنكه خدا ظهورتان را اجازه  کار شما  است و یار کارم پيرو  دلم تسلیم دل شما است  و 

دهد. پس با شمایم نه با  دشمنان  شما. درودهاى خدا بر شما و بر روانهاى شما و پيكرهایتان و حاضرتان و 

غائبتان  و  آشكارتان و نهانتان. آمین اى پروردگار جهانیان «.  

*****

کتاب خدا؟ج؟  که به پيامبر رحمت؟ص؟ انتقال یافته است، اختصاصی به آیات  دانش غیب الهی 
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»شاهد« و بر  گذشت، پيامبر رحمت؟ص؟ بر تمام آفریده های خدا؟ج؟  که پيش از این  گونه  ندارد و همان 

که:  تمام عالم و در همیشۀ عالم، »شهید« است و این خود به مفهوم آن است 

و  است  ناظر  آنها  بر  و  است  گاه  آ عالم«  »غیب  تمام  از  خدایش؟ج؟  خواست  به  »او؟ص؟ 

که توسط وحِی بی واسطه و وحِی با واسطه  از تمام دانش غیبی است  »شاهد«. این غیر 

»شهود«  و  »غیب«  نیز  رحمت؟ص؟  پیامبر  برای  یعنی  خود،  این  است.  شده  منتقل  او  به 

مفهومی ندارد«.

پیامبر  اواًل:  که  شد  دانسته  ِنيٍن< 
َ

ِبض ْيِب 
َ

غ
ْ
ل
ݗ
ا ى 

َ
ل

َ
ع َو 

ُ
ه ا 

َ
>َوم شریفۀ:  آیۀ  بر  مروری  راه  از  و  این  از  پيش 

گاه است و ثانیًا: پیامبر خدا؟ص؟ نسبت به »تمام غیب« بخیل نیست. هم چنین  خدا؟ص؟ از »تمام غیب« آ

گرفتاری اخالقی از  که محل اعطا باشد و معطی به دلیل  که: بخل در جایی مفهوم پیدا می کند  دانسته شد 

که باید  که: هر بحثی از غیب  کتاب خداست  کند. بر این اساس، این حكم الهِی این آیه از  اعطا خودداری 

گاه می سازد و  به دیگران انتقال یابد و با زندگی آنان ارتباط داشته باشد، پیامبر رحمت؟ص؟ دیگران را از آن آ

گاه نیز ساخته است. آ

گزارش شده  که توسط پيامبر رحمت؟ص؟ به مخاطبان منتقل شده و برای آیندگان  تمام دانش غیبی 

گر چنانچه آن چه در این موارد به دست رسیده، از دو لب مبارک خاتم پيامبران؟ص؟ صادر شده باشد -  - ا

آن  بودِن  »شهید«  و  »شاهد«  پایۀ  بر  که  دانشهایی  زیرا  شده  منتقل  او  به  وحی  راه  از  که  است  دانشهایی 

گذشتۀ ِاخبار آن حضرت ارتباط می یابد نه به  حضرت برای آن حضرت؟ص؟ حاصل شده است، همه به 

آیندۀ آن. 

که به آیندۀ نزدیک و  از میان این دانشها، در ادامۀ این مباحث، به بعضی از مواردی اشاره می شود 

کم در این نوشتار -  بالفاصله بعد از شهادت آن حضرت؟ص؟ ارتباط می یابد. عنوان این دانشها - دست 

که برای اتخاذ تصمیمهای مناسب، به مخاطبان انتقال داده شده است. »هشدار« است؛ هشدارهایی 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
س�ݑ

ی که ݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسىزݡٮݑ در�ب اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݢىݭݭݭݭݭݭی هاݢ �ب ی ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭ ݫ ݫ ݡىݫ
ه ای ݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣمو�د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز ک�ݑ

�ز

به  حضرت  آن  شدۀ  گزارش  سنت  در  باید  پيامبران؟ص؟،  خاتم  قرآنِی  غیر  غیبهای  با  آشنایی  برای 

قرآن به زمانی پس از شهادت یا رحلت  که جمع آورِی  جستجو و مطالعه پرداخت و این در حالی است 

که تمام قرآن در میان دو جلد  خاتم پيامبران؟ص؟ انتساب دارد و در مورد آن چنین ادعا و نیز پذیرفته شده 

جمع آوری شده است اما در مورد سّنت چنین ادعایی وجود ندارد. 
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کتابت آن وجود داشته، خیالی از  که برای ثبت و  گزارش شده با توجه به مسیری  که برای ما  سنتی 

که درست و نادرست های بسیاری را در خودش جای داده است. با  سّنت و سایه ای از آن است؛ سایه ای 

گسترده نیز می باشد.  این حال، همین سایۀ مبهم، بسیار 

که به والیت مولی امیر مؤمنان؟س؟ ایمان دارند، در خصوص آن چه پس  تكلیف ما به عنوان افرادی 

و  کودتا  که در خصوص  به بحثهایی  توجه  با  و  کنون  تا  یا  و  روشن است  للعالمین؟ص؟ رخ داده  از رحمة 

سقیفه صورت گرفته، روشن شده است و قرار نیز نیست که در این خصوص، تغیيری صورت بگیرد. آن چه 

در ادامه مالحظه می شود، برای اطمینان قلبِی بيشتر و برای آشنایی هر چه بيشتر با »ولّیِ مؤمنان«، یعنی با 

رسول رحمت؟ص؟ و با امیر ابرار؟س؟ و خاندان طاهرین؟مهع؟ آنان و با ویژگیهای آنان است. 

که به این والیتها ایمان نیاورده اند و به همین  بهرۀ دیگر این مباحث، هوشیار سازی افرادی است 

که در  کتابهایی ارائه شود  که مصادر و مدارک سخن از  سبب، در ادامۀ این مباحث، سعی بر آن شده است 

گزارش شده در این  میان عامه از پذیرش بيشتری برخوردار است. البته نباید از خاطرها به دور ماند که سنت 

وارد  گزندی  خیالی  سقیفۀ  پایه های  به  که  است  شده  گزارش  و  ساخته  گونه ای  به  و  دقت  نهایت  کتابها، در 

نشود.

هشدار خاتم پیامبران؟ص؟ 

1 : وجود و تکوین فتنه ای بزرگ و طلوع قرن شیطان

طانݤݤݤݤݤݤݤ �ی ݢݢنݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش رݢ
ݑ

واحی طلوع ݣݣݣݣݣ� ه و �ز �ز
ݑ ݧ

ݡݡٮ
یݤ مراکرز ݣݣݣݣڡݧز

ز
ݢ� ݢ ݢ ݢ ݨݨݨّ ݧ ݧ ال�ز : معرݧ

کرده اند، روایتهای بسیاری به چشم  که علمای عامه، از پيامبر رحمت؟ص؟ نقل و ثبت  در روایتهایی 

گروهی از مردم، برای براندازی و ایجاد فتنه و آشوب به  که بر اساس آنها پيامبر خدا؟ص؟ از اقدام  می خورد 

که از فتنه بودن خانۀ  صورت بی واسطه و با واسطه، خبر داده است. یک سری از این روایات، روایاتی است 

کز و از منبر پيامبر خدا؟ص؟ و از بروز این شاخ در  عایشه و خانۀ حفصه و نیز از طلوع شاخ شیطان از این مرا

جهت مشرق خبر داده است. 

که در آنها از طلوع شاخ شیطان از مناطقی از زمین و در مناطقی  کتابهای عامه روایاتی وجود دارد  در 

بارها، خانۀ  رحمت؟ص؟  پیامبر  روایتها آمده است،  این  بر اساس آن چه در  از زمین خبر داده شده است. 

عایشه، خانۀ حفصه، جهت مشرق و منبر خودش را به عنواِن محل بروز فتنه و محل طلوع شاخ شیطان در 

کرده است: آینده ای نزدیک، معرفی 
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خانۀ عایشه  و حفصه ، محل فتنه و خانۀ شیطان

کتابهای عامه روایتهای بسیاری آمده که خانۀ عایشه به عنواِن »محل طلوع شاخ شیطان« معرفی  در 

شده است:

ًثا _  : ُهَنا  الِفْتَنُة _ َثاَل
َ

َو َمْسَكِن َعاِئَشَة، َفَقال ْ َ
َشاَر ن

َ
؟مص؟ َخِطيًبا، َفأ ِبُّ : َقاَم الّنَ

َ
»َعْن َعْبِد اهلِل...  َقال

ْیَطاِن «.   
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
ِمْن َحْیُث َیْطل

گفت: پیامبر خدا؟مص؟ برای خطبه خواندن به پا ایستاد و به سمت  که او  »از عبد اهلل ... نقل است 

کرد و فرمود: فتنه این جاست_ سه مرتبه _ . از آنجا شاخ شیطان نمایان می شود«. محل زندگی عایشه اشاره 

که خانۀ  برای علمای عامه _ علمایی مانند بخاری و مسلم و... _ این مطلب، قابل قبول نیست 

گردد؛ توجیهی  عایشه به عنوان محل ظهور و بروز شاخ شیطان معرفی شود. پس، باید اصالح شود یا توجیه 

»َمْسَكن  جای  به  آنها  در  که  کرده  نقل  را  دیگری   _ روایتهای  بلكه  و   _ روایت  بخاری،  مقبول!  و  مناسب 

ِق«  آمده است:  عائَشَة«، عبارِت »ُیِشیُر ِإَل امَلْشِر

ِإّنَ  الِفْتَنَة  َها   :
َ

َفَقال ِق،  اَلْشِر ِإَل  ُیِشيُر  اهلِل؟مص؟   
َ

َرُسول ْیُت 
َ
َرأ  :

َ
َقال  ،  ... ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  »َعْن 

ْیَطاِن« .  2
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
َها ُهَنا، ِإّنَ الِفْتَنَة َهاُهَنا ِمْن َحْیُث َیْطل

گاه  که رسول خدا؟مص؟ به سمت مشرق اشاره می کند و می گوید: آ گوید: من دیدم  »عبد اهلل بن عمر 

که فتنه همین جاست. فتنه همین جاست. از اینجا شاخ شیطان طلوع می کند«. باشید 

به خوبی  کنندگانش حتمًا صحیح است_  به ادعای نقل  که   _ روایت  این  بودن در  آثار ساختگی 

نمایان است. 

ک« یعنی »آن جا« و »ها هنا« یعنی »همین جا«. با این وصف چگونه  »هنا« یعنی »این جا«، »هنا

کند و بگوید: »فتنه همین جاست« و مقصود او  که پیامبر رحمت؟ص؟ به سمت مشرق اشاره  ممکن است 

کنندگان این روایتها پرسید! کنندگان و از ثبت  »مشرق دور« باشد؟! این پرسش را باید از نقل 

کنار  که محل فتنه  که بر آن اساس، روشن می شود  کرده  گونۀ دیگری نیز نقل  بخاری این روایت را به 

منبر پیامبر رحمت؟ص؟ است:

ُن  ُع  َقْر
ُ
: الِفْتَنُة َهاُهَنا، الِفْتَنُة َها ُهَنا، ِمْن َحْیُث َیْطل

َ
ُه َقاَم ِإَل َجْنِب اِلْنَبِر، َفَقال

َ
ّن
َ
؟مص؟، أ ِبِّ »َعِن الّنَ
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ْمِس««.   
َ

ُن الّش : َقْر
َ

ْو َقال
َ
ْیَطاِن، أ

َ
الّش

کنار منبر ایستاد و فرمود: فتنه همین جاست. فتنه همین جاست.  که پیامبر خدا؟مص؟ در  »نقل است 

که شاخ خورشید طلوع می کند«. از این جا شاخ شیطان طلوع می کند یا فرمود 

ْمِس« حتی یک مفهوم 
َ

الّش ُن  »َقْر کره ای منتظم یا غیر منتظم و برای تعبیِر  کره است  خورشید یک 

راز  از  کار رفته  که این تعبیر بی مفهوم نیز در آن به  استعاری درستی وجود ندارد اما این روایت با وجود آن 

که فتنه ای در راه است  که پیامبر خدا؟ص؟ به این وسیله، خبر از آن داده  مهمی پرده بر می دارد و آن این است 

که محل این فتنه، روی منبر اوست. 

که: گفته پيداست  نا

که عامل فتنه خود اوست بلکه  »مقصود پیامبر رحمت؟ص؟ _ نستجیر باهلل _  این نیست 

که در نزدیکی او قرار دارند و این خبر برای هشدار به افرادی است  عامل فتنه افرادی هستند 

که این فتنه را درک می کنند«. 

کرده است:  مسلم بن حجاج نیسابوری این روایت را برای حفصه نیز مطرح 

ِفْتَنُة َهاُهَنا 
ْ
ِق: ال ْشِر َو اْلَ ْ َ

 ِبَیِدِه ن
َ

 اهلِل؟مص؟ َقاَم ِعْنَد َباِب َحْفَصَة، َفَقال
َ

ّنَ َرُسول
َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر، أ

 
ُ

َواَیِتِه: َقاَم َرُسول  ُعَبْیُد اهلِل ْبُن َسِعيٍد ىِف ِر
َ

ًثا. وَقال
َ

ْو َثال
َ
ِ أ َتْين ا َمّرَ َ ْیَطاِن. َقالَ

َ
ُن الّش ُع َقْر

ُ
 ِمْن َحْیُث َیْطل

اهلِل؟مص؟ ِعْنَد َباِب َعاِئَشَة«.  2

کنار دِر خانۀ حفصه ایستاد و با دستش به سمت مشرق  که رسول خدا؟مص؟ در  از ابن عمر نقل است 

گفت: فتنه همین جاست. از این جا شاخ شیطان طلوع می کند. این مطلب را دو یا سه بار فرمود. و عبید 

کنار خانۀ عایشه ایستاد«. که او؟مص؟ در  گفته است  اهلل بن سعید در روایتش 

که این  که ادعا شود  ِق« نیز واقعًا مفهوم درستی وجود ندارد مگر آن  ْشِر َ َو املْ ْ َ
 ِبَیِدِه ن

َ
برای تعبیِر »َفَقال

و  برای حفظ حرمت عایشه  که  نشان می دهد  تعابير  این  به هر حال،  و  استعاری است  تعبیر  تعبیر، یک 

حفصه، باید به هر وسیله ای متوسل شد!

شیطان«،  شاخ  ظهور  و  بروز  »محل  یا  فتنه«  »محل  عنواِن  به  نقطه  چهار  گذشت،  آنچه  اساِس  بر 

معرفی شده است: 
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»حجرۀ عایشه«.- 1

»منبر پیامبر خدا؟ص؟«.- 2

»حجرۀ حفصه«.- 3

»سمت مشرق«.- 4

بر اساس این چند روایت از این روایتها _ که در نزد عامه در نهایت صحت است _ تا اینجا چند نكته 

اثبات می شود: 

سه نقطۀ مهم برای فتنه و طلوع شاخ شیطان وجود دارد.- 1

حجرۀ عایشه و حفصه در جهت مشرق مسجد قرار دارد. - 2

کنار هم بوده است.- 3 این دو حجره در 

که پیامبر خدا؟ص؟  گذشت  گذشت و با تالشهای اعمال شده نمی شود از این واقعیت  با تمام آنچه 

کرده  کفر، معرفی  گونۀ ویژه ای به عنوان النۀ فتنه،  محل طلوع شاخ شیطان و محل بروز رأس  خانۀ عایشه را به 

است:

ُكْفِر ِمْن َهاُهَنا، ِمْن  َحْیُث 
ْ
ُس ال

ْ
: َرأ

َ
 اهلِل؟مص؟ ِمْن َبْیِت َعاِئَشَة، َفَقال

ُ
: َخَرَج َرُسول

َ
»َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال

َق«.    ْشِر ْیَطاِن. َیْعِن اْلَ
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
َیْطل

کفر از همین  گفت: رسول خدا؟مص؟ از خانۀ عایشه خارج شد و فرمود: رأس  که  »از ابن عمر نقل است 

جاست. از این جا شاخ شیطان ظاهر می شود. مقصود او جهت مشرق است«.

َق«، به خوبی دانسته می شود که قضیۀ مشرق و شرق و شاخ خورشید و... همه  ْشِر َ از عبارت »َیْعِن املْ

کامل راویان این روایتهاست و اال ممكن نیست پيامبر خدا؟ص؟ تعبیر »ها هنا« را برای  از درکهای ناقص یا 

کرده باشد!  اشاره به خیلی دور استفاده 

کفر« می شناخته و  که پیامبر خدا؟ص؟ نیز عایشه را به عنوان »رأس  این روایت همچنین نشان می دهد 

کرده است. معرفی 

که از سوی علمای عامه اعمال  آن چه در این روایتها و در شرح آنها آمده پرده از تالشهایی بر می دارد 

کرم؟ص؟ از خانۀ عایشه و نیز از خانۀ حفصه، همان جهت مشرق  شده تا آیندگان گمان کنند مقصود پيامبر ا

است اما بسیاری از این روایات، هرگز با این توجیه و یا با این تحریف، سازگاری ندارد. برای نمونه می توان 

که  گونه  کرده و همان  که جهِت »عراق« را به عنواِن جهِت »طلوِع شاخ شیطان« معرفی  کرد  به روایاتی اشاره 
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بر همگان روشن است، »عراق« در شمال مدینه قرار دارد نه در شرق آن:

ِفْتَنَة 
ْ
ِفْتَنَة َهاُهَنا، َها ِإّنَ ال

ْ
ِعَراَق: َها ِإّنَ ال

ْ
 اهلِل؟مص؟: ُیِشيُر ِبَیِدِه َیُؤّمُ ال

َ
ْیُت َرُسول

َ
: َرأ

َ
»َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال

ْیَطاِن«.   
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
اٍت _ ، ِمْن َحْیُث َیْطل َث َمّرَ

َ
َهاُهَنا _ َثال

که با دستش اشاره می کند و قصد عراق  گفت: من رسول خدا؟مص؟ را دیدم  که  »از ابن عمر نقل است 

که فتنه همین جاست. سه بار فرمود. از این جا شاخ  گاه باشید  که فتنه همین جاست. آ گاه باشید  را دارد: آ

شیطان طلوع می کند«.

کرده است:  که خاتم پيامبران؟ص؟ آن را نیز با این صفت، معرفی  »نجد« نیز نقطۀ دیگری است 

 :
َ

: َقال
َ

ِدَنا؟ َقال ْ ج
َ

ىِف ن وا: َو
ُ
: َقال

َ
ِنَنا. َقال ىِف مَيَ َنا ىِف َشاِمَنا َو

َ
! َباِرْك ل ُهّمَ

َّ
: الل

َ
: َقال

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال

ُع 
ُ
ا َیْطل ِبَ  َوالِفَتنُ َو

ُ
ل ِز اَل : ُهَناَك الّزَ

َ
: َقال

َ
ِدَنا؟ َقال ْ ج

َ
ىِف ن وا: َو

ُ
: َقال

َ
ِنَنا. َقال ىِف مَيَ َنا ىِف َشاِمَنا َو

َ
ُهّمَ َباِرْك ل

َّ
الل

ْیَطاِن«.  2
َ

ُن الّش َقْر

گفت: پيامبر خدا؟مص؟ چنین بر زبان آورد: خدایا! برای ما در شام ما و  که  »... از ابن عمر نقل است 

گفت: او فرمود: خدایا! برای ما در شام ما و در  گفتند: در »نجِد« ما نیز؟! ابن عمر  در یمن ما برکت را قرار ده. 

گفت: پيامبر خدا فرمود: در »نجد« زلزله ها و فتنه هایی  گفتند: در »نجد« ما نیز؟! او  یمن ما برکت را قرار ده. 

رخ می دهد و در آنجا شاخ شیطان طلوع می کند«. 

که با یكدیگر متفاوت است:  گفته شده  گاهی از سه چیز سخن  در تمام این روایتها از دو و 

فتنه.- 1

که در بعضی از روایتهای این بابها آمده است.- 2 وقوع زلزله و آشوب 

طلوع شاخ شیطان.- 3

»»فتنه« چیزی است، »زلزله و آشوب« چیز دیگری است و »طلوع شاخ شیطان« هم چیز 

سومی است. عبارِت »الِفْتَنُة َها ُهَنا«، خبر از وجود فتنه و یا تکویِن آن، در زمان اظهار این 

«، باز هم از وجود آشفتگی و آشوب، آن هم   َوالِفَتنُ
ُ

ل ِز اَل جمالت می دهد، عبارِت »ُهَناَك الّزَ

ْیَطاِن«، به امت پیامبر 
َ

الّش ُن  ُع  َقْر
ُ
»َیْطل در زماِن اظهار این جمالت خبر می دهد و عبارِت 

که در روایت ذکر شده  از محلی  آینده  که شاخ شیطان در  را می دهد  گاهی  آ این  خدا؟ص؟ 

است، طلوع می کند«. 

مسند أحمد مخرجا )0 / 390(.   
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»فتنه« در غالب این روایتها به صورت مفرد و به همراه »ال« استعمال شده است. این »ال« می تواند 

»ال تعریف« باشد و می تواند »ال جنس« باشد. در حالت اول، باید از فتنۀ مشخصی در این مناطق سراغ 

گرفت و در حالت دوم باید حكم کرد که تمام فتنه ها و یا هر فتنه ای در محلهای یاد شده وجود دارد. حالت 

دوم معقول نیست و در نتیجه باید مقصود از این فتنه، فتنۀ مشخصی باشد.

فتنۀ  این  که  است  این  بود  غافل  آن  از  نباید  روایتها  این  مطالعۀ  در  که  دیگری  مهم  بسیار  نكتۀ 

که در تمام این روایتها، این  گونه ای است  مشخص، با طلوع شاخ شیطان ارتباط نزدیکی دارد و این ارتباط به 

فتنۀ مشخص به طلوع شاخ شیطان منتهی شده است. 

»»منبر« پیامبر رحمت؟ص؟ نماد فرمانروایی و تسلط اوست. در زمان حیات پیامبر خدا هیچ 

کنار منبر او نیز هیچ فردی خطبه  فردی بر روی منبر او ننشسته و خطبه نخوانده و حتی در 

کرد«:  نخوانده بود اما به مجرد شهادت پیامبر اکرم؟ص؟، ابو بکر به این امر اقدام 

ـ.... ِمْن  ْوِت َرُسوِل اهلِل؟مص؟. َفَجاَء الّصِ َمُه ِبَ
َ
ْعل

َ
ْنِح، َفأ ـ.... ِإَل الّسُ »َذَهَب َساِلُم ْبُن ُعَبْیٍد َوَراَء الّصِ

َق 
َ

ّق َ َ
له َوت ِغَطاَء َعْن َوْجِهِه وقّبَ

ْ
ُه، َوَكَشَف ال

َ
 َرُسوِل اهلِل؟مص؟ منزل

َ
 َعىل

َ
َبُر، َفَدَخل َغُه اْلنَ

َ
َمْنِزِلِه ِحينَ َبل

ْم َوَفاَة َرُسوِل اهلِل؟مص؟«.    ُ نَ لَ ْنَبِر، وبّيَ ْم ِإَل َجاِنِب اْلِ اِس َفَخَطَبُ ُه قد ماَت، خرج ِإَل الّنَ
َ
ّن
َ
أ

که رسول خدا؟مص؟ مرده است. ابو بكر  »سالم بن عبید به دنبال ابو بكر در سنح رفت و به او خبر داد 

کناری زد  کرد، از منزلش آمد و بر رسول خدا؟مص؟ در منزلش وارد شد و روپوش او را به  یافت  وقتی خبر را در

کنار منبر خطبه خواند و برای مردم روشن  و او را بوسید و از مردن او مطمئن شد. او بعد از آن خارج شد و در 

که رسول خدا؟مص؟ مرده است«. کرد 

که مطرح شد، در بعضی از روایتهای فتنه و طلوع شاخ شیطان، پيامبر خدا؟ص؟ فتنه و  گونه  همان 

ی منبرش، نسبت داده است:  کنار و یا به رو طلوع این شاخ را به 

اَل ِإّنَ الِفْتَنَة َها ُهَنا _ 
َ
 اِلْنَبِر _ : أ

َ
 _ َوُهَو َعىل

ُ
 اهلِل؟مص؟ َیُقول

َ
ْعُت َرُسول : َسِ

َ
ّنَ َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر ... َقال

َ
»أ

ْیَطاِن«.  2 
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
ِق _ ِمْن َحْیُث َیْطل ُیِشيُر ِإَل اَلْشِر

گاه  که می فرمود: ״آ که رسول خدا؟مص؟ روی منبر بود از او شنیدم  گفت: در حالی  »عبد اهلل بن عمر 

که فتنه این جاست״ _ و اشاره به مشرق می کرد _  ״از این جا شاخ شیطان  طلوع می کند״«. باشید 

آنها، فتنه ای  در  مذکور  فتنۀ  که  دارد  تصریح  مطلب  این  به  روایات  از  دسته  این  که  گفته پيداست  نا

البدایة والنهایة ط إحیاء التراث )5 / 265(.   
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که به حکومت خاتم پیامبران؟ص؟ ارتباط دارد.  است 

که برای نابود سازی اثر این روایات و برای منحرف سازی افكار  پيش از این به این واقعیت اشاره شد 

ْمِس«، 
َ

 َمْطِلَع الّش
َ

ِق«، » اْسَتْقَبل کردن عبارتهایی ماننِد »ُیِشيُر ِإَل اَلْشِر که در آنهاست، با اضافه  از مطالبی 

که پیامبر خدا؟ص؟ به طلوع خورشید از مشرق و یا  کنند  گونه وانمود  که این  کرده اند  َق« و... تالش  ْشِر »َیعِن اْلَ

که در این روایات  کرده اما این ادعاها با عبارتهایی  به بروز فتنه از جانب مشرق _ آن هم از مشرق دور _ اشاره 

گونه سازگاری ندارد. کار رفته است هیچ  به 

در این روایات، بنا به ادعای راویان، پیامبر خدا؟ص؟ برای اشاره به مشرق _ آن هم مشرق دور _ از واژۀ 

که حتی  که او سید الفصحاء است و ممكن نیست فردی  »ها هنا« استفاده کرده است. این در حالی است 

ک« و »ها هنا« و »هنالک«  را نداند و  کمترین اطالعی از ضوابط لغت عرب داشته باشد، فرِق »هنا« و »هنا

به چنین استعمالی تن دهد! 

ک« یعنی »آن جا« و »ها هنا« یعنی »همین جا« و »هنالک« یعنی »آن جای  »هنا« یعنی »اینجا«، »هنا

کند و بگوید: »فتنه  که پیامبر رحمت؟ص؟ به سمت مشرق اشاره  دور«. با این وصف، چگونه ممکن است 

همین جاست« و مقصود او »مشرق دور« باشد؟!

یاد نیز هست  چنین چیزی ممكن نیست. ضمن آن که در بعضی از این روایات _ که تعداد آنها بسیار ز

که »ُیِشيُر ِإَل  ی دیده باشد  َق« و خواه راو ْشِر گفته باشد  »َیعِن اْلَ ی  _ چنین اشاره ای هم وجود ندارد؛ خواه راو

که  کرده باشد  ی خیال  ْمِس« و خواه راو
َ

 َمْطِلَع الّش
َ

» اْسَتْقَبل که  کرده باشد  ی برداشت  ِق« و خواه راو اَلْشِر

کرده است:  عراَق« و  خواه... و خواه. برای نمونه، مسلم در صحیحش چنین روایت 
ْ
»َیؤّمُ ال

ُن  ُع  َقْر
ُ
: الِفْتَنُة َهاُهَنا، الِفْتَنُة َهاُهَنا، ِمْن َحْیُث َیْطل

َ
ُه َقاَم ِإَل َجْنِب اِلْنَبِر، َفَقال

َ
ّن
َ
؟مص؟، أ ِبِّ »َعِن الّنَ

ْمِس«.   
َ

ُن الّش : َقْر
َ

ْو َقال
َ
ْیَطاِن، أ

َ
الّش

همین  فتنه  جاست.  همین  فتنه  فرمود:  و  ایستاد  منبر  کنار  در  او  که  است  نقل  خدا؟ص؟  پيامبر  »از 

که شاخ خورشید طلوع می کند«. جاست. از این جا شاخ شیطان طلوع می کند. یا فرمود 

که مالحظه می شود، در این روایت، هیچ یک از آن اشاره ها وجود ندارد. یعنی بر اساس  گونه  همان 

که پیامبر رحمت؟ص؟ آن را به عنوان محل ظهور و بروز فتنه و  این عبارتها، خوِد منبر رسول خدا، محلی است 

کرده است.  طلوع شاخ شیطان معرفی 

و روشن  بيشتری بحث می شود  با تفصیل  ْیَطاِن« 
َ

الّش ُن  ُع  َقْر
ُ
َیْطل َحْیُث  »ِمْن  تعبیِر  پيرامون  ادامه،  در 
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یدادی خبر می دهد اما پيش از آن  کدامین واقعه حكایت می کند و از چه رو که این ترکیب از  خواهد شد 

که: بحث، باید دانست 

کند، بر اساِس این روایات، آن واقعه در چهار و یا  که حکایت  »این ترکیب از هر واقعه ای 

 با یک »فتنه« 
ً
شش و یا هفت نقطه از زمین روی می دهد و آن واقعه در تمام آن نقاط، حتما

انتساب  زمانی  به  یعنی  خدا؟ص؟  خوِد پیامبر  زمان  به  جریانش  که  همراه است، »فتنه« ای 

که پیامبر رحمت این سخنان را مطرح می کرد«.  دارد 

گر این »فتنه« و این »فتنه« ها، در واقع از یک نوع باشد و »طلوع شاخ شیطان« نیز در هر یک از  حال ا

این روایتها به یک معنی نباشد، باید حكم کرد که آن »فتنه« یا آن »فتنه« ها در ارتباط با منبر خاتم پیامبران؟ص؟ 

کند.  که در همین ارتباط طلوع  پدید آمده بود و »شاخ شیطان« هم قرار بود 

برای  ابتدا  اولیۀ روایات فتنه و طلوع شاخ شیطان، مردم مدینه بودند و این روایات، در  مخاطباِن 

هشداِر آنان صادر شده بود. به این جهت، مشرق و مغرب و شمال و جنوبی که در این روایات مطرح است، 

مشرق و مغرب و شمال و جنوب مدینه است نه هیچ شهر و سرزمیِن دیگری. بدین ترتیب و بر این پایه، باید 

که:  کرد  حكم 

»شاخ  حرکت  جهت  نیز  و  زلزله«  و  »آشوب  حرکت  جهت  نیز  و  »فتنه«  حرکت  »جهت 

شیطان«، از طرِف خارج از مدینه و به طرف مدینه است«.

که:  کرد  با عنایت به این واقعیت، باید هم چنین حكم 

»منشأ »فتنه« یا »فتنه« هایی که در این روایات مطرح است  و نیز مبدأ حرکت »شاِخ شیطان«، 

»نجد« و »عراق« است و »خانۀ عایشه« و »خانۀ حفصه« نیز در این فتنه و در این حرکت، 

دخیل است و در نهایت، این حرکت، به منبر خاتم پیامبران؟ص؟ و مسجد الّنبی یعنی به جایی 

که نشانۀ قدرت و تسلط و فرمانروایی پیامبر رحمت؟ص؟ است«.  منتهی می شود 

1 : وجود و تکوین فتنه ای بزرگ و طلوع قرن شیطان

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤ

�ݑ
اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ز ر و �ز رݡک و ݣݣݣک�ز

ش
کر �

ݨݨݨݨش ݧ ݧ �ب : حرکݡٮݑ ݣݣݣݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣلسݧ

چند  با  شیطان«،  شاخ  »طلوع  می کند،  بحث  شیطان«  شاخ  »طلوع  از  و  »فتنه«  از  که  روایاتی  در 

ْیَطاِن«، 
َ

ُن الّش ُع  َقْر
ُ
ْیَطاِن«، »َحْیُث َیْطل

َ
ُن الّش ُع  َقْر

ُ
عبارِت متفاوت مطرح شده است. عبارتهای: »ِمْن َحْیُث َیْطل
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ْیَطاِن«، چهار نمونه از این عبارتهاست. 
َ

ُن الّش ُع  َقْر
ُ
ْیَطاِن« و »ِبا َیْطل

َ
ُن الّش ُع  َقْر

ُ
»ِمْنا َیْطل

 از همان مکان طلوع می کند. بر اساس عبارت 
ً
که »شاخ شیطان«، دقیقا عبارِت اّول، تصریح می کند 

دوم، چنان مکانی، مكان طلوِع »شاخ شیطان« است. عبارت سوم به طلوع »شاخ شیطان«، از آن مکان، 

تصریح می کند و بر اساس عبارت چهارم، طلوع »شاخ شیطان«،  در چنان مکانی، صورت می پذیرد. آنچه 

خبر  آینده  در  شیطان  طلوِع شاخ  از  که  ْیَطاِن« است 
َ

الّش ُن  ُع  َقْر
ُ
»َیْطل این عبارتها مشترک است، عبارِت  در 

می دهد. 

گاه شدن از این مطلب که چرا پيامبر رحمت؟ص؟ در رساندِن این خبر به مردم، این همه اصرار  برای آ

ُن  ُع  َقْر
ُ
»َیْطل که این تعبیر به چه واقعه ای اشاره می کند، الزم است تعبیر  که روشن شود  برای آن  و  داشت 

ْیَطاِن« با دقت بيشتری مورد بررسی قرار بگیرد.
َ

الّش

ُع« 
ُ
ْیَطان«. »َیْطل

َ
ُع«، » َقْرن« و »الّش

ُ
ْیَطاِن« از سه واژه تشكیل شده است: »َیْطل

َ
ُن الّش ُع  َقْر

ُ
ترکیِب »َیْطل

یعنی ״طلوع می کند״، یكی از معانِی»َقْرن«، ״شاخ״ است و »شيطان« هم موجود معروف و شناخته شده ای 

است. 

»شیطان«، در برابِر »رحمان« و »حزِب او« در برابر »حزب اهلل« و در مقابلۀ همیشگِی با آن، قرار دارد و 

یكی از مهمترین ویژگیهای این موجود، پنهان بودن اوست: 

ُه 
�نَّ ِهَما �إِ �تِ

آ
ُهَما َسْو� َ ِر�ی اَسُهَما ِل�یُ َ ُهَما ِل�ب ُع َع�نْ ِ رن

�نْ َ هتِ �ی
�نَّ َ �ب

ْ
ل

ݗ
ْم ِم�نَ �

ُ
ك ْ َو�ی َ �ب

أَ
� َ َر�ب �نْ

أَ
َطا�نُ َكَما � �یْ

َّ ل�ش
ݗ
ُم �

ُ
ك

�نَّ �نَ �تِ
�نْ َ ا �ی

َ
َدَم ل

آ
ی � �نِ

َ ا�ب َ >�ی
   .> و�نَ ِم�نُ وأْ ُ ا �ی

َ
�نَ ل �ی �نِ

َّ
اَء ِلل َ ْوِل�ی

أَ
�نَ � اِط�ی َ �ی

َّ ل�ش
ݗ
ا � َ �ن

ْ
َعل َ ا �ب

َ �نّ ْو�نَُهْم �إِ َر ا �تَ
َ
ُ ل �ش ُه ِم�نْ َ��یْ

ُ
ل �ی �بِ

َر�ُكْم ُهَو َو�تَ َ �ی

کرد  که او پدر و مادر شما را از بهشت بيرون  گونه  »ای فرزندان آدم! شیطان شما را مفتون نسازد همان 

و لباسهای آن دو را از تنشان بيرون می کند تا به آن دو زشتیهای آنان را نشان دهد. او و لشکریانش شما را 

می بینند از همان جایی که شما آنان را نمی بینید. ما شیاطین را اولیای افرادی قرار دادیم که ایمان نمی آورند«.

کاری دارد و همان  کفر و ظلم و آشوب و فتنه است، اصرار به پنهان بودن و به پنهان  که نماد  شیطان 

که مالحظه می شود نه تنها پنهان بودن و اصرار به پنهان کاری، صفت خود شیطان است بلکه صفت  گونه 

گر چه بنو آدم، شیطان را نمی بینند او و قبیلۀ  که ا »قبیلۀ« شیطان نیز هست. این آیه هم چنین نشان می دهد 

یر نظر دارند.  او به خوبی تمام اعمال بنو آدم را ز

گر چنانچه این تعبیر، یک تعبیر واقعی باشد  یكی از معانِی »قرن الشیطان«، »شاخ شیطان« است و ا

گر چنانچه در واقِع امر هم، شیطان دارای شاخ باشد و شاخ شیطان هم برای مخاطباِن فرمایش پیامبر  یعنی ا

سورۀ اعراف/27.   
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رحمت؟ص؟ قابل رؤیت باشد، با دیده شدن شاخ شیطان، در واقع، خوِد شیطان هم دیده شده و با طلوع این 

ْیَطاِن« 
َ

ُن الّش ُع  َقْر
ُ
کرده است. در نتیجه باید به برابری دو تعبیِر »َیْطل شاخ، در حقیقت، خود شیطان هم طلوع 

که این دو تعبیر با یكدیگر بسیار متفاوت است. کرد؛ حال آن  ْیَطاِن«، حکم 
َ

ُع  الّش
ُ
و »َیْطل

که: کرد  به دلیِل تفاوت بين این دو تعبیر، باید حكم 

یا  و  نیست  »شاخ«  »قرن«،  از  مقصود  و  است  مجازی  تعبیر  یک  الشیطان«  »قرن  »تعبیر 

دیگری  موجودهای  آن،  از  مقصود  بلکه  نیست  فیزیکی«  »شاِخ  یک  »شاخ«،  از  مقصود 

که به شیطان نسبت داده می شوند«.  است 

که خورشید طلوع  که از نماز خواندن در زمانی  در میان روایتهای عامه، روایتهای بسیاری وجود دارد 

که خورشید به میان آسمان می آید نهی می کند. در این روایتها از همراهی »قرن الشیطان«  می کند تا زمانی 

گفته شده است: با »خورشید« در هنگاِم »طلوع خورشید«، سخن 

ُع 
ُ
ا َتْطل َ ا، َفِإّنَ َبَ و ْمِس، َواَل ُغُر

َ
وَع الّش

ُ
ِتُكْم ُطل

َ
ْوا ِبَصال ّرَ َ َ

 اهلِل؟مص؟: اَل ت
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

»َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال
ْیَطاِن«.   

َ
َن الّش ِبَقْر

گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود: در وقت طلوع و غروب خورشید، قصد نماز  که  »از ابن عمر نقل است 

که خورشید با دو شاخ شیطان طلوع می کند«. خواندن نكنید زیرا 

که در این باب  که در این روایت آمده و نیز در تمام روایتهایی  ْیَطاِن« 
َ

َن الّش ُع ِبَقْر
ُ
ا َتْطل َ در عبارِت »ِإّنَ

کننده »خورشید« است نه »شاخ شیطان«؛ خواه  وارد شده، بر خالف روایتهای »طلوع شاخ شیطان«، طلوع 

کند و خواه مانند روایتهای دیگری از این باب،  مانند این روایت، خورشید به همراه دو شاخ شیطان طلوع 

کند.  خورشید از میان دو شاخ شیطان طلوع 

کوه و  در تمام این روایات، تعبیر »قرنی الشیطان« یک تعبیر مجازی است؛ خواه مجاز از دو قلۀ یک 

که این تعبیر، یک تعبیر حقیقی باشد، باید شاخ  گروه و اتباع شیطان باشد. در صورتی  یا مجاز از حزب و 

 جا به جا شود!
ً
شیطان نیز به همراه خورشید، دائما

کتابهای روایی  الّشیطان«، در  »قرنا  یا  الّشیطان«  »قرن  که در موضوع  روایتهایی  و تمام  روایات  این 

عامه نقل و ثبت شده است، به خوبی بر این واقعیت داللت دارد که »قرن شیطان« جزیی از »جسِم شیطان« 

نیست.

از  باشد، جزئی  که  مفهومی  هر  به  »قرن«  که  این معناست  به  »جسم شیطان«،  از  »قرن«  بودن  جدا 

صحیح مسلم ) / 567(.   
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قبیلۀ شیطان و یا بخشی از حزب شیطان به حساب می آید. 

که  کتاب خدا، از »امت« و »قوم« و »گروه« با تعبیر »قرن« یاد شده است  که در  این در حالی است 

این خود، داللت روشنی بر صحت و درستی برداشت یاد شده دارد: 

ِ�ّسُ 
ْر�نٍ َهْل �تُ

ُهْم ِم�نْ �تَ
َ
ل �بْ

ا �تَ َ �ن
ْ

ك
َ
ْهل

أَ
ْم �

َ
� * َوك

ً
ّد

ُ
ْوًما ل

ِه �تَ َر �بِ �نِ �نْ �نَ َو�تُ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ل
ݗ
ِه � َر �بِ ِ

ّ �ش �بَ
َك ِل�تُ ِلَ�ا�نِ اُه �بِ َ ْر�ن َ�َّ َما �ی

�نَّ اإِ
َ >�ن

   .>� رنً
ْ

ُهْم ِرك
َ
ْ�َمُع ل

ْو �تَ
أَ
َحٍد �

أَ
ُهْم ِم�نْ � ِم�نْ

که تو به وسیلۀ آن متقیان را بشارت دهی و قومی  »پس ما فقط آن را بر زبان تو سهلش ساختیم تا آن 

سخت دشمن را انذار نمایی و چه بسیار از اقوامی که ما قبل از شما آنان را نابود ساختیم. آیا احدی را از آنان 

می یابی یا صدای خفیفی را از آنان می شنوی«؟! 

که از این آیه دانسته می شود، »قرن«، به یک »گروه« یا یک »قوم« یا یک »حزب«  گونه  البته همان 

کارآزمودگی باالیی برخوردار باشند.  که از قدرت و  گفته نمی شود. با این تعبیر از اقوامی یاد می شود  عادی 

رفته  کار  به  به همین مفهوم  بارها  و  بارها  کتاب خدا  نیز در  واژه  این  و  »قرون« است  »قرن«،  جمع 

است:

ِلَك 
َك�نَ و�  ِم�نُ وأْ ِل�یُ و�  َكا�نُ َوَما  ا�تِ  َ �ن ِ

�یّ �بَ
ْ
ل
ݗ
ا �بِ ُهْم 

ُ
ُرُسل اَء�تُْهْم  َ َوحب ُمو� 

َ
ل طنَ ا  ّمَ

َ
ل ْم 

ُ
ِلك �بْ

�تَ ِم�نْ   َ
ون رُ

ُ
ق

ْ
ل

ݗ
ا ا  َ �ن

ْ
ك

َ
ْهل

أَ
�  �ْ �تَ

َ
>َول

2  .> �نَ ِرِم�ی ْ ُم�ب
ْ
ل
ݗ
ْوَم � �تَ

ْ
ل
ݗ
ِی � رن

ْ �ب
�نَ

کردند و رسوالن آنان با بينات  که آنان ستم  »و ما قبل از شما اقوام بسیاری را نابود ساختیم در زمانی 

گونه به اقوام مجرم، پاداش می دهیم«. به نزدشان رفتند و آنان ایمان نمی آوردند. ما این 

کتاب خداست، شاید بتوان این مطلب را به تمام شارحان این بخش  که آیاتی از  عالوه بر این آیات، 

کرده اند.  که آنان، همگی »قرن شیطان« را به امت و حزب او تفسیر  از فرمایش پیامبر خدا؟ص؟ نیز نسبت داد 

برای نمونه:

ُبُه«.  3 ُتُه َوِحْز ْی: أّمَ
َ
ْیَطاِن، أ

َ
ُن الّش ُع َقْر

ُ
ِبَنْجٍد َیْطل ی: و

َ
ا״، أ ِبَ ُه: ״َو

ُ
»َقْول

ْیَطاِن«، یعنی »امت و حزب شیطان««. 
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
ِبنْجٍد«. »َیْطل ِبا«، یعنی »َو گفتۀ او: »َو »این 

هم چنین:

سورۀ مریم/ 97و 98.    
سورۀ یونس/3 .   2
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 َوْقِتِه وَزماِنِه وأْعواُنُه«.   
ُ

ُبُه َوأهل ْی ِحْز
َ
ْیَطاِن أ

َ
ُن الّش »َقْر

ْیَطاِن«، یعنی حزب شیطان و اهل وقت و زمان او و یعنی یاران او«.
َ

ُن الّش »»َقْر

که:    ، به خوبی نشان می دهد 
ْم<

ُ
ه

َ
َرْون

َ
ا ت

َ
 ل

ُ
ْيث

َ
 ح

ْ
 ِمن

ُ
ه

ُ
ِبیل

َ
َو َوق

ُ
ْم ه

ُ
َراك

َ
 ی

ُ
ه

َّ
عبارِت >ِإن

»قبیله و حزب و قوم و لشکریان شیطان نیز مانند خود شیطان مخفی هستند«. 

»ظهور لشکریان پنهان شیطان« و یعنی  »طلوع قرن شیطان« یعنی  »طلوع می کند« و  ُع« یعنی 
ُ
»َیْطل

کافر«. کفر« و یعنی »حرکت لشکریان  »حرکت لشکریان شیطان« و یعنی »حرکت لشکریان 

کتاب، بابی با  در صحیح بخاری هم به صورتی ضمنی به این مطلب تصریح شده است. در این 

که روایِت »طلوع قرن شیطان از شرق«، در همان باب ثبت  ِإْبِليَس َوُجُنوِدِه«  3 وجود دارد  عنوان »ٰباُب ِصَفِة 

شده است. 

بدین ترتیب:

کنی که به عنوان محلهای طلوع قرن شیطان در کالم خاتم پیامبران؟ص؟ مشخص  »تمام اما

کفر است«.  شده در واقع، محلهای حرکت و استقرار لشکریان 

در خطبۀ حضرت زهرای مرضیه حضرت فاطمۀ صدیقه؟اهع؟ دختر پيامبر رحمت؟ص؟ نیز تعبیری به 

کفر و  »حرکت لشکر  »طلوع قرن شیطان« به معنای  که   که به خوبی به این مطلب اشاره می کند  کار رفته 

شرک« است: 

ُمشِركينَ َقَذَف أخاُه 
ْ
ْیطاِن، أْو َفَغَرْت فاِغَرٌة ِلل

َ
ُن الّش َم َقْر َ ج

َ
ْطَفأَها اهلُل، أْو ن

َ
َحْرِب أ

ْ
ما أْوَقُدوا ناًرا ِلل

َّ
»ُكل

ِبا ِبَسْیِفِه«.  4 َ ِصِه، وُیْطِفئَ عاِدَیَة لَ  ِصماَخها ِبأْخَ
َ
واِتا، َفال َیْنَكِفئُ َحّتٰ َیَطأ َ ىٖف لَ

شاِخ  که  گاه  هر  و  می کرد  خاموش  را  آن  توانا  خداوند  می افروختند  جنگ  برای  آتشی  که  زمان  »هر 

گلویی برای مشرکان در می آمد،  پدرم ، برادرش )= حضرت امیر  که صدای از  شیطان نمایان می شد یا آن 

مؤمنان علی بن ابی طالب؟ع؟( را در لهیب برافروختۀ آن آتش می افكند و او نیز از آن آتش، دست نمی کشید 

که بالهای سلحشوران جنگی را با پای خود لگدمال می کرد و آتش شعله ورشان را با شمشیر خود  مگر آن 

تنویر الحوالك شرح موطأ مالك )2/ 245(.   
سورۀ اعراف/27.  2

صحیح البخاری )4/  2 (.  3
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خاموش می ساخت«.

ݢن شیطان 1 : وجود و تکوین فتنه ای بزرگ و طلوع قرݢ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
نݤݤݤݤݤݤݤݤ

طاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ی کر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش
ر حرک�ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلسش رای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݑصو�ی عا�ه �ب �بان ݣݣݣݣاݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ��ݑ �ب :  �ز

لشکر  یک  حرکت  و  خروج  از  ْیَطاِن«، همیشه 
َ

الّش ُن  ُع  َقْر
ُ
»َیْطل عبارِت  که  با روشن شدن این مطلب 

کاماًل شیطانی خبر می دهد، این مطلب معین و مشخص می شود که پیامبر رحمت؟ص؟ برای اظهار این اخبار 

کرده است.  گاه سازی امتش از این خطرها، از زبان استعاره استفاده  غیبی و برای آ

که به طور طبیعی برای  کتابهای عامه نقل و تكرار شده  اخباِر »طلوع قرن شیطان«، به اندازه ای در 

کتابهای آنان، بهایی قائل است،  کتابهای آنان و روایات نقل شده در  که برای  غیر امامیه و برای هر فردی 

کلمات از دهان مبارک خاتم پيامبران ؟ص؟ خارج شده است.  که این  این یقین را ایجاد می کند 

که در غیر این صورت،  کتابها همین استعاری بودِن آنهاست  البته شاید رمز بقای این روایتها در این 

کتابها یافت شود، انتظار بی جایی بود.  که اثری از آثار این روایتها در این  انتظار این 

که در آنها پيامبر  کرده اند، روایات بسیاری وجود دارد  کتابهایشان نقل  که عامه در  در میان روایاتی 

کرده است.  خدا؟ص؟ »یمن« و »شام« را اواًل به خودشان نسبت داده و ثانیًا برای مبارک ساختِن آنها دعا 

برای نمونه: 

 :
َ

: َقال
َ

ِدَنا؟ َقال ْ ج
َ

ىِف ن وا: َو
ُ
: َقال

َ
ِنَنا. َقال ىِف مَيَ َنا ىِف َشاِمَنا، َو

َ
ُهّمَ َباِرْك ل

َّ
: الل

َ
: َقال

َ
»...َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال

ُع 
ُ
ا َیْطل ِبَ ، َو  َوالِفَتنُ

ُ
ل ِز اَل : ُهَناَك الّزَ

َ
: َقال

َ
ِدَنا؟ َقال ْ ج

َ
ىِف ن وا: َو

ُ
: َقال

َ
ِنَنا. َقال ىِف مَيَ َنا ىِف َشاِمَنا َو

َ
ُهّمَ َباِرْك ل

َّ
الل

ْیَطاِن«.   
َ

ُن الّش َقْر

گفت: پيامبر خدا؟مص؟ چنین بر زبان آورد: خدایا! برای ما در شام ما و  که  »... از ابن عمر نقل است 

گفت: او فرمود: خدایا! برای ما در شام ما و در  گفتند: در »نجِد« ما نیز؟! ابن عمر  در یمن ما برکت را قرار ده. 

گفت: پيامبر خدا فرمود: در »نجد« زلزله ها و فتنه هایی  گفتند: در »نجد« ما نیز؟! او  یمن ما برکت را قرار ده. 

رخ می دهد و از آنجا شاخ شیطان طلوع می کند«. 

عالوه بر »یمن« و »شام«، همین تقاضا برای »مدینه« نیز شده است:

ىِف  َنا 
َ
ل َباِرْك  ُهّمَ 

َّ
الل  :

ُ
َیُقول اهلِل؟مص؟   

َ
َرُسول ْعُت  َسِ  :

ُ
َیُقول ُعَمَر  اْبَن  ْعُت  َسِ َحْرٍب،  ْبِن  ِبْشِر  َعْن   ...«

صحیح البخاری )2/ 33(.   
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ُع 
ُ
: ِمْن َهاُهَنا َیْطل

َ
ْمِس _ َفَقال

َ
 َمْطِلَع الّش

َ
َّ اْسَتْقَبل ُ

ِنَنا، َوَشاِمَنا. _ ث مَيَ َنا، َو ىِف َصاِعَنا، َوُمّدِ َمِديَنِتَنا، َو
   .» ِفَتنُ

ْ
 َوال

ُ
ل ِز اَل ْیَطاِن، ِمْن َهاُهَنا الّزَ

َ
ُن الّش َقْر

که  که می گفت: از رسول خدا؟مص؟ شنیدم  از ابن عمر شنیدم  که  »... از بشر بن حرب نقل است 

می فرمود: خدایا مدینۀ ما را برای ما مبارک ساز و در صاع ما و در »ُمّدِ ما« و در یمن ما و در شام ما برکت را 

کرد _ و فرمود: از همین جا قرن شیطان طلوع می کند. از همین جا زلزله ها  قرار ده. _ او سپس به جهت مشرق رو 

و فتنه هاست«.

ک،  کلمات حتمًا و قطعاً  از دهان خاتم پيامبران؟ص؟ صادر شده یعنی با این مال ک عامه، این  با مال

پیامبر رحمت؟ص؟ خودش مدینه را به مسلمانان، شام را به آنان و یمن را نیز به مسلمانان نسبت داده و نیز او 

یزان را از خدا خواسته است.  خودش برای این سه شهر، برکت و خیر ر

کم برای شام، نمی تواند جز به اوالد  که ساخت این فضیلِت بزرگ، دسِت  گفته پيداست  البته نا

هند و ابو سفیان و تابعانشان، به افراد دیگری انتساب داشته باشد! 

و در وقت  به شام نسبت داده شده است  و  یمن  به  این فضایل  نادرست،  یا  به هر حال، درست 

گر چه  صدور احتمالِی این روایتها از پيامبر خدا؟ص؟، اسالم بر هیچ یک از این دو شهر سایه نینداخته بود ا

گر این  یده بودند. یعنی ا این احتمال وجود دارد که در وقت صدوِر احتمالی این روایتها،  یمنیان به اسالم گرو

 او با در نظر داشتِن آیندۀ این دو شهر برای آنها 
ً
سخنان از دهان مبارک پیامبر خدا؟ص؟ خارج شده باشد، حتما

کرده است.  _ و به ویژه برای شام _ دعا 

که پیامبر خدا؟ص؟ از ذکر نام این دو شهر، جهِت آنها را  احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این است 

که با این عبارتها، او برای شمال و جنوب مدینه دعا و  کرده باشد. یعنی احتمال این موضوع می رود  قصد 

کرده باشد. تقاضای برکت 

کتابها برای درستی این برداشت وجود دارد و آن، روایت دیگری از همین  شاهد بزرگی نیز در همین 

کرده و پيامبر خدا؟ص؟ به او پاسخ داده  ی، همین پرسش را برای »جهت مشرق«  که در آنها راو روایتهاست 

است:

 
َ

. َفَقال َتْينِ ِنَنا، َمّرَ مَيَ َنا ىِف َشاِمَنا و
َ
ُهّمَ َباِرْك ل

َّ
: الل

َ
 اهلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
»... َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، أ

َبا ِتْسَعُة  ْیَطاِن و
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
 اهلِل؟مص؟: ِمْن ُهَناِلَك  2 َیْطل

ُ
 َرُسول

َ
 اهلِل؟ َفَقال

َ
ىِف َمْشِرِقَنا َیا َرُسول : َو

ٌ
َرُجل

مسند أحمد مخرجا )0 / 259(.   
که او  ی روایت، دیگر این موضوع را به پيامبر خدا؟ص؟ نسبت نداده  که در این روایت، راو خاطر نشان می سازد   2

کرده است. برای اشاره به مكانی بسیار دور، از واژۀ »هاهنا« استفاده 



غالمرضاصادقیفرد20 هشدارهایغیبیبرایبعدازشهادتپیامبر؟ص؟ منزلآقایمهندسسیدمهدیموسوی

ّرِ«.   
َ

ْعَشاِر الّش
َ
أ

گفت: پيامبر خدا؟مص؟ چنین بر زبان آورد: خدایا! برای ما در شام ما و  که  »... از ابن عمر نقل است 

پيامبر  نیز؟!  ما«  »مشرِق  در  و  خدا!  رسول  ای  گفت:  مردی  فرمودند.  بار  دو  ده.  قرار  را  برکت  ما  یمن  در 

خدا؟مص؟ فرمود: قرن شیطان از آن جا طلوع می کند و در آنجا ُنه دهم شر، مستقر است«. 

که مالحظه می شود، برای »یمن«، برای »شام« و برای »مدینه«  گونه  در این دسته از روایات همان 

تقاضای برکت شده و برای »نجد«، برای »عراق« و برای »جهت مشرق«، چنین درخواستی نشده و به جای 

که این مکانها، محل بروز فتنه و محل طلوع شاخ شیطان است.  آن، خبر از این مطلب داده شده 

واقع است، نجد در قسمت  قرار دارد، شام در شمال غربی مدینه  یمن در قسمت جنوبی مدینه 

شمال و شمال شرقی و شرق و جنوب شرقی مدینه قرار دارد و عراق نیز در قسمت شمال شرقی مدینه واقع 

است. 

کفر موعود، شمال، شمال  بدین ترتیب و بر این اساس، اردوگاه و محل حرکت لشکر شیطانی و لشکِر 

شرقی و مشرق مدینه است. 

1 : وجود و تکوین فتنه ای بزرگ و طلوع قرن شیطان

هݤݤݤݤݤݤݤݤݤ �ز
ݑ ݨݨݨݧ ݧ ݧ

ݡى
ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨز کو�ی

طاݢنݤ و �ݑ �ی ݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش ِ ݫ ݫ ݫ ݢݢنݫ ݢ رݢ
ݑ

ِ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣطلوع �
ّ

ه ، محل �ز د : عوالی مدٮی

بر پایۀ لغت، »عالیه« به قسمتهای مرتفع و »سافله« به قسمتهای پست و پایين گفته می شود. به طور 

کوهستانِی  کوه و هم دره وجود داشته باشد، به قسمتهای  گر در یک آبادی از آبادیهای انسانی، هم  طبیعی، ا

گفته می شود. در مورد مدینه، نیز موضوع باید به همین ترتیب  آن، »عالیه« و به دره و یا دشتهای آن، »سافله« 

گونه نیست! گویا این  باشد اما 

که در آن، پيامبر رحمت  کرده  مسلم بن حجاج نیسابوری روایتی را از عایشه از پيامبر خدا؟ص؟ نقل 

کرده است:  از خرمای »عالیه« تعریف 

ُبْكَرِة«.  2
ْ
 ال

َ
ل ّوَ

َ
َیاٌق _ أ ا ِتْر َ ْو ِإّنَ

َ
َعاِلَیِة ِشَفاًء _ أ

ْ
: ِإّنَ ىِف َعْجَوِة ال

َ
 اهلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
»َعْن َعاِئَشَة، أ

»از عایشه نقل است که رسول خدا؟مص؟ فرمود: در خرمای عجوۀ منطقۀ عالیه در آغاز صبح، شفاست. 

مسند أحمد مخرجا )9/ 458(.   
صحیح مسلم )3 / 9 6 (.  2
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که خرمای عجوه، سم زدای بدن است«.  یا فرمود 

که چه خرمایی برای بدن نافع است، به شرح منطقۀ  که معلوم شود  شارحان صحیح مسلم برای آن 

ی چنین آورده است:  »عالیه« پرداخته اند. برای نمونه، نوو

ِة ِمَن 
َ
اِفل ِو الّسَ

َ
َد أ ا َیىِل نج يا ِمّ

ْ
ُعل

ْ
ِديَنِة ال ِعَماَراِت ِمْن ِجَهِة اْلَ

ْ
ى َوال ُقَر

ْ
َواِئِط َوال َكاَن ِمَن اْلَ َعاِلَیُة َما 

ْ
»َوال

ِديَنِة«.    اِنَیٌة ِمَن اْلَ َ َ
ْبَعُدَها ث

َ
ْمَیاٍل َوأ

َ
َثُة أ

َ
َعاِلَیِة َثال

ْ
ْدَن ال

َ
َقاِض: َوأ

ْ
 ال

َ
اَمَة. َقال ا َیىِل ِتَ ى ِمَّ ْخَر

ُ
َهِة اأْل اْلجِ

که در قسمت باالی مدینه در جایی قرار  گفته می شود  »״عالیه״ به باغستانها و آبادیها و ساختمانهایی 

که  می شود  منتهی  جایی  به  یعنی  ״سافله״  قسمت  به  دیگر  طرف  از  یا  و  می شود  ختم  ״نجد״  به  که  دارد 

دورترین  فاصلۀ  و  مایل  سه  مدینه  تا  ״عالیه״،  قسمِت  نزدیکترین  فاصلۀ  گوید:  قاضی  دارد.  قرار  ״تهامه״ 

قسمت آن تا مدینه، هشت مایل است«. 

از آن، پرداخته شده  تعیين مقصود  و  واژه  این  تعریف  به  نیز  یخ جغرافیا  تار و  کتابهای جغرافیا  در 

است:  

ِمَن  ٍد  ْ ج
َ

ن ِجَهِة  ِمْن  كاَن  ما   
َّ

ِلُكل اسٌم  عاِلَیُة: 
ْ
وال واْمَرأٌة عاِلَیٌة.   عاٍل 

ٌ
َرُجل عال، 

ْ
ال تأنيُث  »الَعاِلَیُة: 

ُة. 
َ
كاَن دوَن ٰذِلَك ِمْن ِجَهِة ِتاَمَة َفِهَی الّساِفل عاِلَیُة، وما 

ْ
ديَنِة ِمْن ُقراها وَعٰماِئِرها إٰل ِتاَمَة َفِهَی ال اْلَ

ًدا وأشَرُفها َمْوِضًعا. وهی بالٌد واِسَعٌة«.  2
َ
جاِز أْعالها َبل  أبو َمْنصوٍر: عاِلَیُة اْلِ

َ
قال

کاربرد از این واژه است. و »عالیه« اسمی  »״عالیه״ مؤنث عالی است. »رجٌل عاٍل« و »اْمَرأٌة عاِلَیٌة« دو 

که در سمت ״نجد״ تا ״تهامه״ قرار دارد و به قسمتهای  برای تمام قسمتهای آباد و ساختمانهای ״مدینه״ است 

پایين تر از این در سمِت تهامه،  »سافله« گفته می شود. ابو منصور گفت: »عالیۀ حجاز« به قسمتهای شریف 

و پر ارزش آن اطالق می شود و سرزمینهای وسیعی را در بر می گیرد«.

کتابها، »عوالی مدینه« را از طرِف »نجد« آدرس داده اند. بر  که مالحظه می شود، در این  گونه  همان 

یخ جغرافیا به تعریف این واژه و تعیين مقصود از آن، پرداخته شده  کتابهای جغرافیا و تار همین مبنا در 

است:  

عاِلَیُة«.  3
ْ
ديَنِة ِمْن ُقراها وَعٰماِئِرها إٰل ِتاَمَة َفِهَی ال ٍد ِمَن اْلَ ْ ج

َ
كاَن ِمْن ِجَهِة ن  ما 

َّ
عاِلَیُة: اسٌم ِلُكل

ْ
»ال

که در سمت ״نجد״ تا ״تهامه״  »»عالیه« اسمی برای تمام قسمتهای آباد و ساختمانهای ״مدینه״ است 

ی علی مسلم )4  / 3(. شرح النوو   
معجم البلدان )4 /  7(.  2
معجم البلدان )4 /  7(.  3



غالمرضاصادقیفرد22 هشدارهایغیبیبرایبعدازشهادتپیامبر؟ص؟ منزلآقایمهندسسیدمهدیموسوی

قرار دارد«.

این که »نجد« در کدام قسمِت مدینه قرار دارد و از چه موقعیتی در جغرافیای مدینه برخوردار است، 

که  فعاًل موضوع بحث نیست. در این مقطع از بحث، آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است 

»عوالی مدینه« به »نجد« ختم می شود. 

قرن  طلوع  »نجد«، »محل  آنها،  بر اساس  که  روایتهای بسیاری وجود دارد  روایی عامه  کتابهای  در 

شیطان« است خواه »نجد« در شرق مدینه جای داشته باشد و خواه در شمال آن، خواه در جنوب و خواه در 

غرب مدینه واقع شده باشد. برای نمونه: 

 :
َ

: َقال
َ

ِدَنا؟ َقال ْ ج
َ

ىِف ن وا: َو
ُ
: َقال

َ
ِنَنا. َقال ىِف مَيَ َنا ىِف َشاِمَنا، َو

َ
ُهّمَ َباِرْك ل

َّ
: الل

َ
: َقال

َ
»...َعِن اْبِن ُعَمَر، َقال

ُع 
ُ
ا َیْطل ِبَ ، َو  َوالِفَتنُ

ُ
ل ِز اَل : ُهَناَك الّزَ

َ
: َقال

َ
ِدَنا؟ َقال ْ ج

َ
ىِف ن وا: َو

ُ
: َقال

َ
ِنَنا َقال ىِف مَيَ َنا ىِف َشاِمَنا َو

َ
ُهّمَ َباِرْك ل

َّ
الل

ْیَطاِن«.   
َ

ُن الّش َقْر

گفت: پيامبر خدا؟مص؟ چنین بر زبان آورد: خدایا! برای ما در شام ما و  که  »... از ابن عمر نقل است 

گفت: او فرمود: خدایا! برای ما در شام ما و در  گفتند: در »نجِد« ما نیز؟! ابن عمر  در یمن ما برکت را قرار ده. 

گفت: پيامبر خدا فرمود: در »نجد« زلزله ها و فتنه هایی  گفتند: در »نجد« ما نیز؟! او  یمن ما برکت را قرار ده. 

است و از آنجا شاخ شیطان طلوع می کند«. 

ْیَطاِن«، اردوگاه و نقطۀ حرکِت لشکر شیطان را مشخص 
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
پيش از این روشن شد که تعبیِر »َیْطل

کفار و مشرکان و منافقان تشكیل می شود.  که از  می کند؛ لشكری 

که لشکر  »اردو زدن چنین لشکری در »نجد« و حرکت آن از این مکان، به معنای آن است 

کفار و منافقان و مشرکان، از عوالی مدینه به سمت مدینه حرکت می کند«. 

که »نجد«، از شماِل دوِر  با مروری بر موقعیت جغرافیایی »نجد« نسبت به مدینه، مالحظه می شود 

مدینه به سمت شمال شرقِ آن و از آن جا به سمت شرق و جنوب شرقی مدینه امتداد می یابد و نیز دانسته 

تجّمِع  نقاط، محل  این  قرار دارد.  و شمال شرقِی مدینه  »نجد« در شمال  و مهِم  اعظم  که بخش  می شود 

یهودیان و منافقان است. 

که همانند  که پيش از این به آن اشاره شد، روایاتی وجود دارد  گونه  در میان همین روایات، همان 

ی منبر پيامبر خدا؟ص؟، به جهت شرق و همانند روایات  روایت مربوط به خانۀ عایشه، به خانۀ حفصه، به رو

کرده است  مربوط به نجد، »عراق« را نیز به عنواِن مرکز فتنه و اردوگاه لشكر شیطان و محل حرکت آن معرفی 

صحیح البخاری )2/ 33(.   
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اما بر خالف »نجد«، »عراق« فقط در شمال و قدری در شمال شرق مدینه قرار دارد: 

ِفْتَنُة، 
ْ
ِفْتَنُة َهاُهنا ال

ْ
ِعَراِق _ : ال

ْ
َو ال ْ َ

 اهلِل؟مص؟ _ وُهو ُیِشيُر ن
َ

ْعُت َرُسول : َسِ
َ

ِبیِه، َقال
َ
»...َعْن َساِلٍم، َعْن أ

ْیَطاُن َقرَنْیِه«.    
َ

ِمْن َحْیُث ُیْطِلُع الّش

که به سمت  که او در حالی  گفت: از رسول خدا؟مص؟ شنیدم  که  »... از سالم از پدرش نقل است 

عراق اشاره می کرد، می گفت: فتنه همین جاست. از همین جا دو شاخ شیطان طلوع می کند«.

که برای »شام« و برای »یمن« طلب برکت شده و  همین ویژگی در حالی برای »عراق« مطرح شده 

پيامبر خدا؟ص؟ این دو شهر را به خودش و به خودشان نسبت داده است:

ا ِمَراًرا.  َ ِنَنا. َفَقالَ َنا ىِف َشاِمَنا، اللُهّمَ َباِرْك ىِف مَيَ
َ
: اللُهّمَ َباِرْك ل

َ
؟مص؟ َقال ِبَّ ّنَ الّنَ

َ
»... َعِن اْبِن ُعَمَر، أ

ا  ِبَ ، َو ِفَتنَ
ْ
، َوال

َ
ل ِز اَل ا الّزَ : ِإّنَ ِبَ

َ
ىِف ِعَراِقَنا؟ َقال  اهلِل! َو

َ
وا: َیا َرُسول

ُ
اِبَعِة، َقال ِو الّرَ

َ
اِلَثِة أ

َ
َكاَن ىِف الّث ا  ّمَ

َ
َفل

ْیَطاِن«.  2
َ

ُن الّش ُع َقْر
ُ
َیْطل

که پيامبر خدا؟مص؟ فرمود: خدایا! »شاِم« ما را برای ما مبارک ساز! خدایا!  »... از ابن عمر نقل است 

گفتند: ای  »یمِن« ما را پر برکت قرار ده! او این مطلب را چند بار فرمود و وقتی به بار سوم یا چهارم رسید، 

رسول خدا!  »عراِق« ما را نیز؟! او فرمود: در »عراق« زلزله ها و فتنه هایی واقع است و در آنجا شاخ شیطان طلوع 

می کند«. 

که: این دسته از روایات به خوبی روشن می کند 

»عوالی مدینه« در شمال مدینه قرار دارد.	 

»عوالی مدینه«، محل وقوع فتنه ها و زلزله هایی علیه خاتم پیامبران؟ص؟ و علیه دین اوست و لشکر شیطان 	 

در این منطقه، تشکیل می شود و از این منطقه، به سمت مدینه حرکت می کند.

مسند البزار = البحر الزخار )2 / 273(.   
المعجم الكبیر للطبرانی )2 / 384(.  2


