
 

 

 
 
 
 

 هشی مشووورق موعودنامه علمی _ پژو فصو   16/9/1397تاریخ دریافت: 
  1397 زمستان، 48ازدهم، شماره دوسال   19/10/1397تاریخ پذیرش: 

 یمنابع اسالم ات ویدر روا« هلل ةعیالب»شعار  یتبارشناس
 1خدامراد سلیمیان

 چکیده
ان یشووواین بوواور در فرهنووگ سووترگ پیمنوودتر ت بووه عنوووان ارزشیمهوودو هآموووز

که برخی  یا ژهیو یها بیرکاصطالحات و ت، دارای وا گان،  معصوم است 
کرده است. یخاظ پ ییمعنا، ن باوریهماهنگ معارف ا  دا 

که شعار ین پژوهش تالش شده تا با پاسخ به ایدر ا کوه  «البیعوة هلل»ن پرسش 
بووودان توجوووه  ؟جع؟یظهوووور مهووود یها نشوووانه هن روزهوووا فوووراوان در مقولووویوووا

، دسوت جوه بوه منوابع درآن بوا تو یریکارگ به چه معناستر سرآغاز به، شود می
 اعتبار نق  شده استر ر با چه اندازهیاتیکجا بوده استر در چه روا

افتووه و بوور حسووب یانتقووادی سووامان ی، لوویتحلی _ فین نوشووتار بووا روش توصوویووا
ق از نووع یون و از لحواظ هودف تحقیادیوپوژوهش از نووع بن هجویا نتیآورد  دست
کتشواف بوه  یفویکی _ کمو یپژوهشو، موورد اسوتناد یهوا و بوه لحواظ نووع داده یا
که یآ یشمار م را برای  یمهدو یها آموزه هموجود در منظوم ی  وا گانیتحل»د 

 .«داند سته مییبا یها امر ن آموزهیفهم  رف ا
کوه امتیووهای نوو در ا افتوهید یوتر بی کمتوور یوواز ایون بررسوی  ن پوژوهش اسوت و در 

به « هلل ةعیالب»دهد شعار  نشان می، توان سرا  داشت از آن می شینوشتاری پ
  نیاز معصوووم یر سووینیدر هوو ؟جع؟یپوورچم امووام مهوود هعنوووان نگاشووت

 ات آمده است.ی  در برخی روایجبرئ ینق  نشده است و فقت به عنوان ندا
کلیدی:  واژگان 
 . یپرچم مهد، ام مهدییق، ظهور، تیمهدو، البیعة هلل

                                                        
 .(kh.salimian@isca.ac.irقم ) یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیاستاد .1
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 مقدمه
کارشناسوانیوبن دانش یبررسوو  یتبارشناسو، منودی از هور دانوش وسته در بهرهیپ  یوا گوان هان و 

وران و  شیکووه انوود ییتووا جووا هسووت؛ای برخوووردار بوووده و  ژهیووگوواه ویاصووطالحات آن دانووش از جا
ک، دهیوواهتمووام ورز، ن مهوومیووهمووواره بووه ا، زیوون ینوویدانشوومندان علوووم د فقووه »بوور  یدات فراوانوویووتأ

 اند. نموده «نیالحد
گفووت در م د مییووترد یب ژه بووه خوواطر یو بووه، _ تیمباحوون مهوودو، نووییای دهوو ان آموزهیووتوووان 

گ یآور یها و رو آموزه یگستردگ کوه توجوه  یفراوانو یتیصصو یهواوا ه یدارا_  ر به آنیفرا اسوت 
 ن دارد.یادیبن یدر آن نقش یدانش ه  چرخیدر تکم، آن یشناس  به تبار
که امروزه از آن به عنووان «هللة عیالب»ب یترک، ن اصطالحاتیاز ا یکی شوعار پورچم اموام  است 
گواه اد مییوهنگام ظهوور  ؟جع؟یمهد قورار  یانحرافو یهوا انیجر یز برخویوآو ز دسوتیون یشوود و 

کلمه  یا ش از هر سین اشارهیگرفته است. پ  رسد. مناسب به نظر می« عتیب»کوتاه به 

 «یعتب» یشناس  واژه
و  «عیورش بیف و پوذجایا»و  «د و فروشیخر»: یع( به معنا ی شه )فیاز ر یعرب هوا « عتیب»

کف دست راست از طرف در اصطالح: برهم ز یوسوتد اسوت. و ن و ان دادیون معامله به نشانه پایزدن 
کووه شوید بوه وسویگفتوه مو یبوه هور عمو  و رفتووار خوود را از شووید  یبوردار آن فرمووان هلیشوود 

، ریووان ؛ ابون155 :1404ی، در برابور امور و سولطه او نشوان دهود. )راغوب اصوفهان یگور و سرسوپردگید
، 1ج :1415ی، حی؛ طر24، 8ج :1414، منظور  ؛ ابن1189، 3ج تا: بی، ؛ جوهری174، 1ج :1364
210) 
که هر نیا از، ن معنایبه ا« عتیب» وا ه یریکارگ د بهیشا بسان ، عتیي از دو طرف بیرو است 

مال و  ان وج یشود تا پا یکننده حاضر م عتیشوند؛ ب یمان میپ هم یگریگر در برابر د دو معامله
ت و دفاع از او را بر عهده یز حمایشونده( ن عتیر )بیپذ عتیستد و بیاو با فرزند در راه فرمانبرداری

 رد.یگ یم
کوه پو یروش، عت(ین نوع رفتار )بیا شوده؛ بوه  هوا انجوام می ان عرفیوم، زیوش از اسوالم نیبوده 
که طاهم امبر یوبه مکه آمدنود و بوا پ نهیاوس و خزرج هنگام حج از مد هفیین سبب در آغاز اسالم 

کردنوودیدر عقبووه ب ؟ص؟اسووالم ي اموور آشوونا بووود. یووبرخووورد بووا ، عووتیب مسووئله هووا بووا برخووورد آن، عووت 
گرامویوز پی( پس از آن ن907، 3ج :1368، )طبری گون یهوا در فرصوت ؟ص؟اسوالم یامبر  بوا ، گونوا

 بست. دوباره می یعتیمسلمانان ب
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ا یوگرفتن و  عوتیب یاسوالم اسوت. توالش بورا یاسیسبرجسته در فرهنگ  یها از مفهوم، عتیب
اسوالم را شوک  داده  یاسیخ سیفرود از تار و فراز پر یهمواره بیش، آشفتگی به سبب شکستن آن

 ها عبارت است از: یژگیاز آن و یاست. برخ ییها یژگیو ین رفتار دارایاست. ا
و در  یهووای شوورع آموزه هیوومووانی اسووت مقوودس بوور پایپ، ن اسووالمیهووای راسووت عووت در آموزهیب  .1
خودا  ی( هور چنود در آشوکار دسوت در دسوت ولو7)مائوده: ، موان بوا خداونود اسوتیقت عهد و پیحق
 (10)فتح:  ؛کند یعت میگذارد و با او ب یم

کوارکرد بیبودی، دآورندگیدارد و نه پد یرشیت پذیکار و ماه و عت سازی. ب2 کوه  عوت در ین معنوا 
بوه ارمغوان  یحکوموت اسوالم یت بورایاسوت و مشوروع ت حکومتیو مقبول یرش مردمیجهت پذ

 ؛نیواهد آورد
عت در نظوام یه مفاد آن آزاد هستند و بیعت و رفتار بر پایدر انجام ب یمردم به جهت حقوق  .3
 :1378، رضووویسید) ؛عوووت اسوووتیخواسوووت دو طووورف ب هاسوووت و برآمووود یاریووواسوووالم اخت یاسووویس

 (54و نامه 7خطبه
کسیبه ا، ندارد یویدن ییضمانت اجرا، نیبنابرا گر  که ا موان خوود عمو  یبورخالف پ ین معنا 

ک مانیبووه ماننوود پ، کنوود توور بوورای آن  شیپ کووه این مگوور_  نوودارد یویووفوور دنیشووکنان بازخواسووت و 
کووه بووه جهووت شکسووتن پ_  نووی شووده باشوودیب شیپ گزنوود عووذاف اخوورویهرچنوود  در امووان  یمووان از 
کل10)فتح:  ؛ستین  (296، 1ج :1404، هیبابو ابن؛ 337، 2ج :1365، نیی؛ 

عووت بووا یب، نید منصووف از طوورف خداونود و خشوونود پروردگوار باشوود. بنوابرایووشوونده با عتی. ب4
 ؛د نیواهد آمدیانسان فاسق پد

، ( و در عمو 74، 23ج :1404، ز )مجلسوییعوت از نگواه شورعی روا و جوای. مفاد و محتوای ب5
کورمیوات پیشدنی باشد. در برخی روا ن امور بوه یوعوت پافشواری بور آمووزش ایبدر هنگوام  ؟ص؟امبر ا

 (1510ح :1409ی، هند یکنندگان داشتند. )متق عتیب
کووه دو آیب هه در بوواریووسووه آ ( در سووال ششووم هجوورت 18و  10 ه آن )فووتح:یووعووت نووازل شووده اسووت 
که به نامیبیعت حدیب هدربار ، ه نیستیعت شجره معروفند. در آیعت رضوان و بیب یها ه است 

کورده اسوت. آییوأن صوورت تیعت با خداوند قرار داده و به ایرا به مهابه ب ؟ص؟امبریعت با پیب ه یود 
کورمیوعت زنان با پی( در باره ب12سوم )ممتحنه:  کوه بعود از فوتح مکوه نوازل شود و  ؟ص؟امبر ا اسوت 

 باشد. یم ؟ص؟امبر اسالمیعت زنان با پیب یگر چگونگ انیب
که تعبیآ به دست می یبه روشن یییاز شواهد تار کوار  یها عت به مناسبتیب رید  گون بوه  گونا

 شده است. برده می
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خوودا نصووب  یکووه از سووو_   و امامووان معصوووم ؟ص؟امبر اسووالمیووپ هشووود دربووار می یپافشووار
و امووام معصوووم منصوووف از  ؟ص؟امبریووبرداری پ فرمووان یعنوویسووت؛ ین یازیووعووت نیبووه ب_  شوووند یموو
کسوان، او یسو کردهیکوه ب یواجب است؛ چه بر  عوت نکورده باشوند. و بوه ید و چوه بوا آنوان بانو عوت 
کووه قوورآن  امووت، وجوووف فرمووانبرداری اسووت؛ همووانمقووام نبووّوت و ام هسووتیبا، گووریر دیووتعب گونووه 
 د:یفرما یم

ذ  هیا  ل ف
ل
لا  ل یا اّو نک لا اهللل ول ل   ی ل آمل ویل  یعک

ک
أ ن ل ول سک لا اوّ ل ْم  عک ْن ک ْمر  م 

 ؛(59 نااء:  ا ل
کن د خودا را فرموانیوا ردهموان آویکه ا یکسان یا  امور خوود را  یایوامبر و اولیود و پیوبورداری 
کن زگ فرمانی]ن  د.یبرداری 

گووور چنووویوووآ یش موووین پرسوووش پووویوووحوووال ا کوووه ا ا یووواران خوووود یووواز  ؟ص؟امبریوووچووورا پ، ن اسوووتید 
گرفتریب، مسلمانان تازه  عت 

کووه در بووود یادآوری و پافشوواری بور وفوواداریووي نووع یووهووا  عووتین بیوگمووان ا : بیکووه این پاسوخ ه 
کوه ن ژه هنگام بحورانیشده است؛ به و یژه انجام میهای و زمان بنودی یازمنود پوایهوا و حوواد  

کرد.، آن یهتا در سا، به قرارداد است گذر   از بحران و حواد  به خوبی 

کووه بیز چنوویوون ؟جع؟یعووت بووا حضوورت مهوودیدر ب   یپافشوواری بوور وفووادار، عووتین خواهوود بووود 
کارها یکیاست.  اران خوود اسوت. یوعوت بوا یب، هنگوام ظهوور ؟جع؟یت مهودنیست حضور یاز 

 رد. یگ ین رکن و مقام صورت میدر مسجدالحرام و ب، عتین بیا
کووه در جوامووع روایوون روایووا ، یبوواف المهوود، 11جتووا:  ، بیی)صوونعانسوونت،  اه  عه ویی شوویووات 
گونووه ،افتووهی( فوراوان بازتوواف 123 :1416ی، شووافع ی؛ مقدسو20769ح ن یووهووای میتلفوی بووه ابوه 
 داد پرداخته است.ر 
 هناموو عتیمشووتم  بوور ب و شووود یعووت نقوو  میدربوواره ب یکووه امووروزه بووه فراوانوو یاز سووینان یکووی

که س یتیروا، است ؟جع؟یحضرت مهد کرده و جوز آن یلیدبن طاووس از فتن سلیاست  -نق  

 خورد.یبه چشم نم_  زیمضمون آن ن یحت_  ک از منابع معتبریریجا در ه
که در باف ت ین روایدر ا  :1416، )ابون طواوس یلیسوند از ابوصوالح سول یادآوریوبا  79مفص  
کوورده ؟ع؟ی( از علو288  یبووه شووروط، ؟جع؟یاران حضورت مهوودیوو یان شووهرهایووپوس از ب، نقوو  

که آن حضرت برا یم  یعت قرار داده است:رش بیپذ یپردازد 

، نکشوند ار یکسو، نشووند فحشوا مرتکوب، نکننود یدزد هرگوز کوه کننود یمو عوتیب او با …
کس، را دشنام ندهند یمسلمان، نکنند هتک را یمیحر را  یکسو، هجووم نبرنود یبه خانه 

را  یمسووجد، ر و خووز نپوشووندیووحر، اورنوودیم و زر سوور فوورود نیدر برابوور سوو، بووه نوواحق نزننوود
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ک، امون نکننود را نوا یراه، ستم نکنند یمیتیبه ، را نبندند یخراف نکنند و راه از  یخوورا
شووراف ، نگردنوود یبوواز گوورد همجنس، را نیورنوود یموویتیمووال ، ر نکننوودگنوودم و جووو انبووا

 . ... و، ننوشند

نفسوه(  یشورط لهوم علویگوذارد )و یخوود مو یبورا ؟جع؟یکه حضورت مهود یگاه به شروط آن
کرده است: نیا  گونه اشاره 

  ؛یباوو  ر ین ن و فریث ی نن م   فشنن و میث ی  یشمیّتخذ  اجباع و فأن   
کوه آنآن، و از راه آنوان بورود، خود قرار ندهد یبرا یدربان بوا ، خواهنود باشودیهوا موگونوه 

 (581 :1419ی، گانیگلپا یصاف... )کم خشنود و قانع شود

گفتنیسند ا  هدربار کوه طر ین سین  ن یود از ایو نقو  سو یلیدبن طواووس بوه سولیق سویواسوت 
صالح  یاب»که با نام  یلین شید سلیق قاب  خدشه است. همچنیوسته است و طریناپ، کتاف
مجهوول و نامشوید ، شوده یمعرفو(« ی)السوائ یخ الحسوائیبون شو یسویبن احمد بون ع یلیالسل

 (233ش، 481، 2ج ق:1411 ،کورانیاست.)
کتاف پیاز اکه،  این افزون بر آن ک از منوابع یوریدبن طاووس در هیس مالحمش و پس از ین 

 ست.یز در دسترس نینک نیمعتبر استفاده نشده است و ا
کوه اعتبوار روا یز افراد ناشناسویت نیدر سند روا که این گرید  ؛بورد یان میوت را از میووجوود دارد 
کوه همگو هد بون طوارق و سولمیسوع، مان بون عهموانیمانند: سل یافراد مهمو  بووده و  یبون انوس 
کتب رجال از آن ینام  (55 :1389ی، طبس) شود. یده نمید یها در 

ونود آن بوا مباحون یپ که درباره این در آن مطرح شده و« هلل ةعیالب»که شعار  یتیاما در باره روا
کرد.یبا می یبه مباحه ،ت چگونه استیمهدو  ست اشاره 

 «هلل ةیعالب»نه بهره از شعار یشیپ
که پس از نازل شدن آیه  «هلل ةعیالب»جمله  مردم هنگام بیعوت بوا ، سوره فتح 10عبارتی است 
 م:یخوان که در آن می یا هیکردند. آمیآن را بر زبان جاری ، ؟ص؟پیامبر

ذ
ل
ّنل اّو ا فبای ل یإ  ّ ل كل إ  لنل ننل اهللل فبایعک  فعک

ل
ْنقل أ ا هی  نفنک اهلل  فل ّ ل ذ 

ثل فل ْ  نل ل ل ثک  ل فْم َمل د    ْن ک ْ ا  نل
ب ْو
ل
ْ  أ نل  ل ل   ول مل ا  اهل ال یمب  ظیْ تیدک اهللل فل ْجر ع  ل

ل
 (؛10 ف ح:  ی اع د  أ

که با تو ب، قتیر حقد کوه بوا خودا بین نیوجوز ا، کننود عت موییکسانی  کننود  عوت موییسوت 
کوه پ دست خدا باالى دسوت کنود موانیهاى آنوان اسوت. پوس هور  ان یوتنهوا بوه ز، شوکنی 

که بر آن مان مییخود پ بوه زودى خودا ، چوه بوا خودا عهود بسوته وفوادار بمانود شکند و هر 
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 بیشد. پاداشی بزرگ به او می

که پ یایگو ییع روابررسی در مناب  گردد: ر بر میین شعار به موارد زیا هنیشیآن است 
م بن محمود بون منتشور از پودرش یاز إبراه یادشده سینی یهبا اشاره به آ درّ اللنثورنیست( در 

کوه در آن از ب کورده  اد یو« للحوق ةوالطاعو البیعوة هلل»امبر بوا عنووان یوعوت موردم بوا پیاز جدش نق  
عووت عهمووان بوون عفووان یعووت عموور بوون الیطوواف و سوورانجام بیب، عووت ابوووبکریگوواه ب کوورده اسووت. آن

 یا ر اشوارهی( و البتوه هو72، 6ج :تا بی، یوطیدانسته شده است. )س« للحق ةوالطاع البیعة هلل»
 نشده است. ؟ع؟یعت با حضرت علیبه ب

که پس از دانسته « البیعة هلل»امبر را یعت با پین سین نه فقت بیز با اشاره به همیابن حجر ن
، 6ج :1415، ن دانسته است. )ابن حجوریز چنیرا ن ؟ع؟یش از علین پیراشد یعت با خلفایآن ب
167) 

کورده اسوت. در آنیبه ا یخود به روشن تاری ز در یالبته ابن خلدون ن جوا  ن شعار خووارج اشواره 
 سد:ینو که می

کوفوه بور موی علی؟ع؟مردم از جنگ صفین به همراه  یوه )خووارج( گشوتند. ولوی حروربوه 
کردند و َحَکمیت را محکوم موی ش از آن یای خوالف آنچوه پوکردنود و بوا عقیودهمیالفت 

گردید ولوی خووارج  علی؟ع؟.. .گشتند بر می، عقیده داشتند کوفه شد و وارد قصر  داخ  
با او داخ  نشدند و به حرورا رفتند و دوازده هزار نفر در آنجا اردو زدند و شبن بن عمور را 

گفتنود:  امیر جنگ . البیعوة هللکردند و عبید اهلل بن الکوا الیشکری را امیر نماز نمودنود و 
 (176، 2ج :ق1391، )ابن خلدون

 تیمهدو یها با آموزه «البیعة هلل»وند یپ
گستره «البیعة هلل»شعار   وند خورده است:یت پیمهدو یها چند به آموزه ییها در 

 لیجبرئ یندا .1
در دسوت ، گر مالئکه مقرف خداوند هنگام ظهوریو د یول فرشته وحدرباره نز یات فراوانیروا

که حکا ، 52ج :1404، یدارد. )مجلسو ؟جع؟یام حضورت مهودیوق یت از عظموت و بزرگویواست 
کوه جبرائ یین شعار مضمون ندایشود ا ات استفاده میی( از برخی روا10ح، 315 یو  هنگوام اسوت 

 ظهور سر خواهد داد.
که فرمود: ؟ع؟امام صادقر از یت ابوبصین روایدر ا کرده   نق  

گو. کورده و یب ا میی..  که مصادف با عاشوورا اسوت قوائم آل محمود ظهوور  نم در روز شنبه 
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گرفتوه میوسوتاده و جبرئیان رکن و مقام ایدر م البیعوة »د: یوگو ی  در طورف راسوت او قورار 
ه و بوا وى ن به طی االرض خود را به حضور او مشرف سواختیان او از اطراف زمیعیش« هلل
کورده یبرکت وجود اقدس او زمه ند و خداى متعال بینما عت مییب ن را پور از عودل و داد 

گرد چنان  1ده.یچه مملو از ظلم و جور 

از  یکیرا  یو، دانستن او پس از نقه ینجاش یشابوریفض  بن شاحان ن هت در باریدر سند روا
کنجوو گوواه بووه کوورده اسووت و آن یعه معرفوویه و مووتکلم شوویوواصووحاف فق  180سوود: او ینو یم ینقوو  از 
کرده است. )نجاشیکتاف تأل کش840ش، 306 :1407، یف  ، ان عادلیرا در شمار راو یز وین ی( 

کش  (507 :1348، ینقه و اه  علم دانسته است. )محّمدبن عمر 
ف یجودًا ضوع»را  یو ینجاش ،یالکوف یمحمدبن عل هدربار که این ت استیچه دارای اهم آن

در  ییبووه دروغگوووو ی( بووه شووهرت و894ش، 332 :1407، یدانسووته )نجاشوو «قووادو فاسوود االعت
 ییهوا کتاف کوه این پوس از اشواره بوه  هرسلتدر  یخ طوسویکند. شو یکوفه و غلو او در قم اشاره م

 د:یافزا یدارد م
کان ف   ود   لیسفر  ریعر  م  بفن رر بد و   فع أو یال أو ب ل أو تنویا م  تخ هیإ  ما 

 ؛(625 تا: یب
که در آن درهم مگر آن ر یوکه فقوت از او نقو  شوده و از غ ا آنیس یتدل، غلوی، یتگیآم چه 

 ست.یاو شناخته شده ن
کتووواف  ینجاشووو« ب بووون حفووودیووووه» هدربوووار و نقوووه دانسوووته اسوووت.  یرا واقفووو یو رجلللالدر 
 (431  :1407، ی)نجاش
کن بوه نظور می، تیور در سوند روایبص ییب ه اسوت؛ اموا شوهرت و عیان شویوه چنود نفور از راویورسود 
کثر  یظهور هم راو یها گران است. در موضوع نشانهیش از دیب ،یاسد ییحیر یات ابوبصیروا ا
کش ابوبصو ید: بطوائنیگو یم یاست و نجاش یحمزه بطائن یبن اب یعل، ریات ابوبصیروا ر یعصوا
کوووه ن یا بوووه انووودازه ی( مقوووام وهمووووبووون قاسوووم بوووود. ) یووویحی از  ح نووودارد. اویاز بوووه توضووویووواسوووت 

و از   ان اموام بواقر و اموام صوادقیوموجه و مونق از راو یتیعه و شیصیسرشناس ش یها چهره
که آنیات ابوبصیاصحاف اجماع است. البته اشکال روا _  ها را ر در عالئم ظهور از آن جهت است 

، 262، 259 :1397، ی)نعموان کنود. یگوزارش م یبطوائن هحموز یبون اب یاز علو_  به جز چنود موورد
                                                        

َف  .1 ن  َعل  الک د  بک ُن َشاَحاَن َعنک ُمَحّمَ ُ  بک ُکوف   یضک ب  یَعنک ُوَه  یالک
َ
ٍد َعنک ی ن  َحفک اهلل  یَبص   یب  بک د  ُبوَعبک

َ
ّن  .؟ع؟ٍر َقاَل َقاَل ی

َ
ه   ی.. َلَکأ ب 

مًا بَ ی یف   م  َقائ  ُمَحّرَ
َن الک ر  م  َعاش 

ت  الک بک م  الّسَ َرئ  یوک َمَقام  َجبک
ن  َو الک

کک ه  الک یونک َع  ُ  یَن الّرُ َنوی ید  و  البیعوة هلل یَنواد  یمک لَ یَفَتص  ه  یوُر إ 
َوى َلُهمک َط یش   ض  ُتطک رک

َ َراف  األک طک
َ
نک ی ی یَعُتُه م  رًا.یُعوُه َف یَبایًا َحّتَ مًا َو َجوک َئتک ُظلک َکَما ُمل  اًل  َض َعدک رک

َ ه  األک  اهلُل ب 
ََلُ  مک
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 (460و  453، 449 :1411، یخ طوسیش ؛276و  271، 270
نقو  شود از  یکووف یکوه بور محمودبن علو یفیبور اسواس تضوع ،تیروا ،اد شدیچه  با توجه به آن

 نظر سند میدوش خواهد بود.
کوه آن هوم از جهوت  ؟ع؟ز از اموام بواقریون یگوریت با سند دیالبته مضمون روا نقو  شوده اسوت 

گفته شده امام فرمود:ین روایسند دچار اشکال است. در ا  ت 
یّن  
ل
أ اال    کل اْوول اءل یب  نرل اشک اع بل یْلمل  ل امئ  ًل ْبت   ام  بل  خل ْلمل اوّال

ول ْک   ول اْْلل ئ  فنل ف  خل  اوّ ک ْب ل ار  ف  ک ید  جل  ینل
؛یفل   اوبیعف هلل ْنر ع ْ  اع ول جل ْت بک ا مک   ل کل ل ْن ع  ا  ل هل

ک  ْ  ل
که دریب را می ؟جع؟ا قائمیگو که روز شنبه خواهد بوود نم  ن رکون و مقوام یبو، روز عاشورا 

کوه ب شوان نودا موییش ایشواپی  در پیستاده و جبرئیم ایابراه عوت بوراى خداسوت و یکنود 
که پر از ظلم و جور شده ن را همانیحضرت زم ، دیوخ مفیکند. )ش مملو از عدل می، گونه 

 ( 248، 2 ج :1413

کوه محموود بوون علوویشوویت پیووروادو نفوور نیسوت در  ،تیوون روایووسووند ا هدربوار بووه  ین اشوواره شوود 
گون یها دگاهیوومحموود بوون سوونان د هبوواربووود. امووا در ف شوودهیشوودت تضووع در دسووت اسووت:  یگونووا

ف یرا بووه شوووّدت ضوووع یو استب لللاردر  یخ طوسوووی( و شوو328  :1407ی، )نجاشووو رجلللالدر  ینجاشوو
او را بوا  هلف اللوصلفجوابات أز در ید نیخ مفی( ش810ح ، 224، 3ج  ق:1390ی، اند. )طوس دانسته

گرچووه در ی( تضووع21 :ق1414 ،دیووخ مفی)شوو« هیوومطعووون ف»ر یووتعب کوورده اسووت ا را  یو االرشللادف 
فش بووه علووت معارضووه بووا یتضووع، رو نیوو( از ا 248، 2 ج :1413، دیووخ مفیق نموووده اسووت. )شوویووتون
 رود. ین میقش از بیتون

که  کامف الةیارات یها یاز راو یک، یالبته محّمدبن سنان ه بوه صوورت عوام او یوابون قولَو است 
کرده است.یرا تون  (127، 122، 104 : 1356، هی)ابن قولو ق 

که  َواَن  یَح »گفتنی است  ن  َمرک کتافیر یدر ه« بک  ف نشده است.یتوص یرجال یها ک از 

کووه نجاشوویووبوون مهز یت علوویوودر سووند روا خ ی( و شوو664ش، 253 :1407 ،ی)نجاشوو یار اسووت 
 اند. را نقه دانسته ی( و379ش، 265 تا: ، بیی)طوس یطوس
گفتوه شود یو ح یمحمد بن عل هبارچه در یت با توجه به آنن روایا اشوکال  یدارا ،بن موروان 

 ن رو از اعتبار ساقت خواهد شد.یخواهد بود و از ا
که ا یگفتن بون  یز علویو( و ن263، 2ج :1375 ،یشوابوری)ن یشوابوریت را فتوال نین روایاست 

کرده462، 2ج :1381، ی)اربل یاربل یسیع کوه بوه نظور می ( بدون حکور سوند نقو   رسود نقو  از  انود 
رفتووه و قابوو  یات پذیوون روایوو  بووا ایوون شووعار بووه جبرئیوون نسووبت ایبنووابرا گفتووه باشوود. شیمنووابع پ
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 انبات نیواهد بود.
 شعار پرچم .2

 هنگووام ظهووور شووود. ؟جع؟یبوه پوورچم امووام مهود یا ش از هوور سووین مناسوب اسووت اشووارهیپو
شووود پوورچم آن حضوورت در اسووتفاده مووی یبودن پوورچم از روایووات بووه روشوون نیار نمووادبوورخالف پنوود

کار رفته است. و در برخ، است یا که همانا دسته و پارچه یظاهر یمعنا ات پورچم آن یوروا یبه 
 دانسته شده است. ؟ص؟امبریحضرت همان پرچم پ

گزارش ، وده اسووت یکوویدارای دو پوورچم بوو ؟ص؟د رسووول خوودایووآ یبووه دسووت م یییتووار یهووا از 
کووه ب گوواهی نیووز هووا حموو  موویآن را در جنووگ؟ع؟ شووتر علووی بوون ابووی طالووبیپرچمووی بووود  کوورد و 

که جبرئی  آن را بورای آن ، داد. دیگری آن را به دیگران می ؟ص؟پیامبر پرچمی بود به نام عقاف 
 (195 :1404، قموی حضرت آورده بود و فقت در جنگ بدر و جنگ جم  به اهتزاز در آمد. )صوفار

ای بورای شناسووائی آن بووده و نشوانه ؟جع؟کوه نووزد اموام مهودی ؟ص؟منظوور از پورچم رسوول خودا
 باشد.همین پرچم می، حضرت است

که ابوجعفر محّمدبن علّی )امام باقرباره  این نعمانی در  ( فرمود:؟ع؟آورده است 
که قائم کند با پرچم ؟جع؟هنگامی   مان و سنگیو انگشترى سل ؟ص؟رسول خدا  ظهور 

 (238: ق1397 ،کند. )نعمانی یو عصاى موسی ظهور م

کارکرد میرا  پیامبران برای شناسوایی و انبوات حقانیوت حضورت پورچم نیوز در  که با توجه به 
کار خواهد رفت.  این راستا به 

که فرمود: ؟ع؟ابوحمزه نمالی از امام باقر کرده است   نق  
کأینف _  فاو لفو فیونی إیل نا یوو أوموأ ب_  هوذان   م  ًن أشر     یتیب بواال أه  ا ثابت! 

 فد مالئ ویوفوذذا هول نشورها انلوت     رسون  اهلل فودفذذا هل أشر   و  ن   وم نشور را
ل ًا :   لرها م    ن  رش اهلل و رمح د و سوائرها مو   رسن  اهلل ففً ت: و ما را  بنر
 ؛ ا إیل ُش إ  أه  د اهلل ینهیاهلل    نصر

گو کهیاى نابتا  کنون قائم خانودان خوو ی  کوه بوه ا ش را موییمن هم ا ن نجوف یونگورم 
کوفه اشاره فرمود_  شود ي مییشما نزد که به نجوف   نیو هم_  و با دست خود به سمت 
، خواهوود افراشووت و چووون آن را برافوورازد را بوور ؟ص؟پوورچم رسووول خوودا، ي شووودیووشووما نزد

 .(321 :1397، )نعمانی ...ندیفرشتگان بدر بر او فرود آ

 یاریوتوار و پوود پورچم از نصورت و  ،گفتوه شوده کوه این ت ماننودیواز روا یینه فرازهوایالبته با قر
به طوور قطوع  که این  یدور از حهن نیواهد بود اما به دل ییکنا یخداوند است حم  آن بر معنا
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ان آورده یووبووا آن پوورچم سووین بووه م یپوورچم مهوود یات بووه هماننوودیووداشووته و روا یامبر پرچموویووپ
 حضرت مسلم است. یرچم براانبات پ

کووه بوه توصوویف پورچم رسوول خوودا تووان نتیجووه مووی، پردازنودموی ؟ص؟بوا توجوه بووه ایون روایوات 
وورفًا یوک شوعار نبوووده و یوک شووس خوارجی بووده اسووت کوه پوورچم آن حضورت ص   یقتووی)بوا حق گرفوت 

دارد  ییهوا یژگیآمود و ایون پورچم وبدر بوه اهتوزاز در  که در جنگ (یجسم ماد یها یژگیو یورا
 شود.کند و باعن جلب مالئکه میکه دارنده آن را از دیگران متمایز می

 باره فرمود: نیدر ا ؟ع؟امام صادق
ا شل ل رل ا نل ذل ذ 

ون    فدفل سک ول    اهلل    رل  إ 
واّلل ویواْنل ثل الل و دد  ثل ثل الل وك  ول ثل ْوو ل مل ل

ل
و ل أ شل وْم  د ل هک ّ ک کک و ل مل ل واع  شل  ل

ل ف اال  ظ  ک اْوول  ؛(672  2ج :1395   صن ق )))؟جع؟ْنتل
کوه پورچم رسوول خودا گشوود ؟ص؟وقتی  زده فرشوته فورود یصود و سو زده هوزار و سوییسو، را 

 ... .هستند ؟جع؟همگی منتظران قائم، ندیآ می

کووووه باعوووون زدودن شووووک در هویوووووت ی دانسوووووتهیهوووواز همووووین رو آن را یکووووی از نشووووانها انوووود 
کسان، بنابراین .شودمی ؟جع؟مهدی ن پندارنود یوبور ا ؟ص؟ره پرچم رسوول خوداکه دربا یعقیده 

 باشد. ، درست نمیکه یک امر مادی نبوده و فقت یک شعار است
 سنت، البیعة هلل اهل شعار پرچم در منابع

 سوونت اه  ن بووار در منووابعینیسووت ؟جع؟ین شووعار بووه عنوووان نوشووتار پوورچم حضوورت مهوودیووا
ن یق( چنو229م بن حمواد)میعن الاتنکتاف  ،ن انرینیست ،دست مطرح شده است. در منابع در

کرده است:  نق  
َ    أیب إسحاق  و  نول  اوب وایلی ان    س ی ب  اوییی نثنا   فودًوا : ب را  ان اورنر

 (973ح  249 تا: مر  ی  یب)   اوبیعف هلل  اا نَ م تل 

کتاف   سد:ینو ف دانسته مییت آن را ضعیدر پانوشت درباره روا الاتنمصحح 
و اووناین  و   ) أجرجد یإسناری )ع  وان: ی بو  اویییود: یو وان بود) فی بو  اویییوأبول   ور
 و نل  اوب ایل: ما نر)   ی)ع

کتاف کتاف یا الاتنمعروف پس از  یها از  و  ةالساع  ت الاتن و غوائ ها و ةالسنن الواردن سین در 
 در یق( نقوو  شووده اسووت. و444)م یالوودان ید المقوورینوشووته ابوووعمرو عهمووان بوون سووع شللرا هاأ
 نوشته است: باره نای

ان  و  میو بو  یییو  نثنا اب    ان  نثنا ًاسم  نثنا أمحن  نثنا )رار ب  صورر  ونثین
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 توا: یب   اووناین اوبیعوف هللا م تول  هیواا ونی ف فدإسحاق    نل  ًا : را ان    أیبیس 
 )(1062  5ج

کتواف مربووط بویون روایوبوا نقو  ا سونت اه  از پژوهشگران معاصر یکیبستوی  ات یوه روات در 
ت یوضوعف روا یهوا  یبه دل ةاللوضوع و ة ت أحادیث اإلمام اللهدی، الضعیا ةموسوعف با نام یضع

 گونه شمرده است: ینها را ا نیتر برجسته، پرداخته
کتاف یروا _ که الاتنت را  کرده است   است. یتأمالت یسنده دارایکتاف و هم نو هم نق  
که «نوف» در سند _  :قرار دارد 

کوذ   نکع ) ًا  الافظ اب   مور: شوام جاب  امرأ  اوب ایل فضاوهل اب  ف إ وا  ماو نر و
وای  وو  أهوو  او تووا ) موو  اوران کووری ب خ ) مووات بعوون او اووعفیووابوو   بوواح مووا ر  ) وًوو  ذ

کعو  ب ر  و  ابو   بواح  و  أیبیون بو  جبیث سوعف ون  ب خ حیاوصح مولیس  دًصو بو  
ضر) ذکری اب   بان ب کان را  اوروات و والخ  یییو ) ید )وعیا سنار إو و وصص و ففًا  

کُیخ  ان صن ق یب  او وا و )رایل   ک وا  ففر کوذ ا ابو   بواح  نل  م  أهو  او توا  ًون 
 (191 :1420  یسبق واهلل أ  م)  با ن

کتاب الفتن و مؤلف آنسخنی در بار  ه 
 بوون مالووک هه بوون الحووار  بوون همووام بوون سوولمیووم بوون حموواد بوون معاویانوور ابوعبووداهلل نعوو الاللتن
م و اعتبوار یق( است. درباره نعو229ا ی 228یمعروف به الفارض األعور )متوفا یالمروز یالیزاع
گون یها دگاهیات او دیرواکتاف و  کورده یرا به شوّدت تضوع یو یمطرح شده است. برخ یگونا ف 
 .اند یت او پرداختهبه تقو یو برخ

گون  یها  دگاهیون دایضمن ب الکامفق( در 365ی)متوفا یمانند عبداهلل بن عد یکسان گونوا
کرده، در باره ابن حمواد زده  ین مویت سونت دسوت بوه جعو  حودیوزه تقویوبوه انگ یکوه و انود نقو  

 (16، 7ج :1409، یبن عد. )ااست
کر سوینان در ضووعف او  یبوه نقوو  برخو یدگاه در بواره ویووان دو دیوز بوا بیوونق( 571)مابون عسوا
کر) پرداختوه اسوت. از  یفاصوله چنود صوفحه بوه سوین برخوبوا  یو( 158، 62ج :1415 ،ابون عسوا

کسوان که او را نقه دانسته یکسان کوالم  کرده است و دوباره به نقو   کوه و یاند اشاره  را  یپرداختوه 
کردهیتضع  (169-167و: اند. )هم ف 

 یول« الحافظه، العالم، االمام»د: یگو یم بن حّماد میق( ابتدا در مورد ُنع748ی)متوفا یحهب
که ضعف ُنعآو یم یسین، در ادامه  د:یگو یرساند. او م یم بن حّماد را میرد 

وناع بآجرر  …  ()209ش  595  10ج :1413  ذهیب  …ی  ند اوبخاری مور
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کوه بیواریوا یایوگو« مقرونوًا بورخر»کوه عبوارت  م بون یبوه سوین ُنعو یاعتمواد چنودانی، ن اسوت 
 حّماد نداشته است.

 د:یگو ین میگر در مورد ابن حّماد چنید یدر جا یحهب
کتا  ینز أل ن أن ی     ّّ بد و ًن صن   کیف فأیت« او تخ »   ر؛ید بعمائ  و منا

کتاف یاستناد به ابن حماد روا ن کورده و در آن جریرا توأل فوتنست. او  انوات شوگفت و یف 
 (609 و:هم( )ناشناخته( را آورده است.یمنکر

 کند: ین نق  میگران چنیاز د و
_  ف ویابل ن_  فوالن ث و  أیب ات  و  اوع  واء  بف او   فاوانّ  ففتون ث بفض  النفکان 
 ؛کذ 

را بوه درو  در موورد  ییها کرد و داستان ین جع  میاحاد سنت اه  دییت و تأیاو در تقو
 ()همو از علماء نسبت داد.، فهیابوحن

کتوواب یو کووه:ید یدر  ن از یسووت حوودیک بیووم بوون حموواد نزدینووزد نعوو گوور از ابوووداود آورده اسووت 
را  یز ویوون ی( نسوائ268، 4ج تووا: ، بیی)حهبو نداشووته اسوت. یه و اساسویوکووه پااسوت  امبریوپ

 (589ش، 241 :1406 ،ی)نسائ ف دانسته است.یضع
م بن حماد خوود معتورف بووده ینع که این پس از نق  تهذیب الکلالدر  (742ی)متوفا یالمز
 ییهوا دگاهیود، لکامفاو  تاری  بغدادن چون یشیبا اشاره به منابع پ، بوده است یتر جهم شیکه پ

کووه در آن برخوویرا دربوواره نعوو کوورده  کردهیگوور او را تضووعید یق و برخوویوورا تون یو یم نقوو    انوود. ف 
 (471-469، 29ج :1413 ،ی)المز

گروهیبا اشاره به تون یهمیه کورده یم تصوریبوه ضوعف نعو، دربواره او سنت اه  از بزرگان یق  ح 
 (15، 8ج :1408 ،یهمی)ه است.

کتوواف عاصووم  یعموروبن ابوو ف یاشووتباهات ضووع یم بوون حموواد را بوه خوواطر فراوانووینعوو، ةالسلندر 
گفته برخ کرده یدانسته و  گور نوشوته ید یی( و در جوا15ش، 12 :1413 شویبانی،) انود. او را موتهم 

 (227و:)هم است او بدحافظه بود.
کتاف تحت عنوان یدر ا الغدیرصاحب  ینیعه عالمه امیان دانشمندان بزرگ معاصر شیاز م ن 

کسان« نین و الوضاعیالکذاب ةسلسل» ن اقودام یوکه به وضوع و جعو  احاد یدر ضمن صدها نفر از 
کوورده اسووت.ینوود بووه نعوو ا کرده یم ، 276؛ 639ش، 269، 5ج :1397 ،ینووی)ام م بوون حموواد اشوواره 

 (87و  86، 11؛ ج353
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کتوواف  تووان نمی ادشودهی یها دگاهیوورسود بووا توجوه بوه د یبوه نظور م ت آن و ایووو بوه روا التنالبوه 
کرد.یبه شید ُنع یحت  م اعتنا و استدالل 

کتاف حدود دو هزار روایابن حماد در ا مقطووع و ، مرفووع، ن و آنار اعم از مسندیت از احادین 
گرد یاتیموقوف و بلکه اقوال و روا کاهنان را  کتاف و اخبار  که برخو  از اه   ، حیصوح یآورده است 

 ف است.یار ضعیو بس، فیضع، حسن
ات یواز روا یا را مجموعوه یکتواف وی، بنود ي جمعیودر  سونت اه  سندگان معاصریاز نو یکی

کتاف دانسته استیسینان مردم و روا، مقطوعه، موقوفه، مرفوعه  :ات اه  
کتابوواع عووای  ث فوو ارأهووذا او تووا  اه  اموواع باوغوواع ب و ًوون اهووُم ب« کتووا  او ووتخ »و ًون مجوو  

وام  اارفل وات و االًلفوات و ااولل یاا ن  )ات اهو  او توا فو وات و اًولا  اونواح و ر
 (120 ق:1420  یبا ن 

از  یاریان دارد و بسویعیو شو سونت اه  انیوم بن حمواد در مینع الاتنکه  یر فراوانیبا وجود تأن
 که این توان قائ  شد. ضمن یآن نم یبرا یاعتبار چندان، شود یات عالئم ظهور از آن نق  میروا

کسان کتواف ریوکوه ا یعموم  کردهن  ات یواز روا یاریا ضوعف بسویوبودن  انود بوه برسواخته ا پوژوهش 
کرده  ت از جهت سند و منبع فاقد اعتبار خواهد شد.ین روایبنابرا 1اند. کتاف اشاره 
 :عهیاما در منابع ش
گویش ییکه در منابع روانیستین نقلی  که بودون اشواره بوه  ن ینوده چنویعه آمده سینی است 
 نق  شده است:

 ی ول وک   
ّنل
ل
ننک ب  فدک أ

ا  ک ْهن   ففرل )  صن ق اوبیعف هلل ؟ع؟یاْْلل ّ ل جل ول ّلل  (654  2 ج :1359   ل
کوه شومار فراوانوی از روایوات ن یت را بدون حکر سند در بیخ صدوق روایکه ش ییجا از آن آورده 

کردهیسند رواها  مه آنه یبرا که یآ به دست می، ت را حکر  گور چنواند   یدارانیوز ن سوین یواچوه  ا
 کرد. ، آن را نیز حکر میبود سند
کتوواف  ین در حووالیوا کووه صوواحب  للاسووت  کلمووه )َو ُرو   ةالعللدد القویّ گوورفتن  ن یوو( ا یبوودون در نظوور 

کتاف ش یبا همان سند) نیشیت پیسین را به روا ن نقو  یچن ،وستهیپ خ صدوق آمده(یکه در 
 :استکرده 

ا ل  ًل نل  ْمالل ْبن  اهلل  ْب    ل ْ   ل رک    ل ا جک ْ نل کل اال   ذل یب   ؟ع؟جل اْوول
ل
ْنونل أ اهلل      ْبون  ْ وتک  ؟ع؟ ل وک کل   فل ودک   ل یوول

                                                        
بن منصور  یق: مجدیه؛ و تحقیقیالمکتبه التوف ،مد محمد عرفهمن محیق: ابوعبداهلل ایتحق ،الفتن ،م بن حمادینع .1

  .ةیدارالکتب العلمی، د الشوریبن س
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ا ل  ول كل فل ل  ْ م  ذل ع  ا ب  نل
وح  فول د  صل س 

ْ
أ تل رل ْ ْم ول تل کک نک  ل

ل
حک أ و ل ل  ف ل یْصب  ول ا هیل ْ تک و  ا مل ا ل و ف ل وفل ْعرک ول  فمل

ا ب   ْهن   ففرل  (66 :1408       )اوبیعف هلل ؟ع؟یاْلل

که بورای  و ز حکور شوده اسوت یود نیهواى زرد و سوف تیوار ،تیوایون رآن حضورت جوز اگفتنی است 
هموان و در  (34ح، 351، 5ج :ق1425 ی،)عوامل هلل. ةت مهدى نوشته است: الّرفعویدر را که این
که از فض  بن شاحان کتاف  :نق  شده 

  (همو) .عوایاست: اسمعوا و اط ت مهدىیادر ر

ت را یووروا ،هووا ت آنیوودر روا یدسووتکار اان بوویشوووایپ متأسووفانه برخووی بوودون توجووه بووه مووذمت
کرده ینا  اند: گونه نق  

 ونن فو مو  تبع وا لوق)   زهوقو مو  توأّجر  هنوا   سرقم  توّنم ا   ففت رایاوب إّن ونا أه 
 ! اوبیعف هلل د: فرا م تنبا ب

که هرکس بر آن پیب براى ما اه  هورکس ، شوود ده مییرد دزدیشی بگیت پرچمی هست 
کند به آن موییکس از آن پ و هر، گردد بماند هالك میاز آن عقب  ونودد. روى آن یپ روى 

ق: 1428کوواظمی، «. )عووت میصوووظ اهلل اسووتیب«  البیعووة هلل»شووود:  پوورچم نوشووته مووی
 (553ح، 461 ،1 ج :1386 ،مانیسل؛ 276

 :توهیفوی ری کوون مکتوبواً ی» یانیوگونوه آموده و بیوش پا نیایادشوده ت در منبع یکه روا یدر حال
 در آن وجود ندارد. «البیعة هلل

کتاف و البته از این دست تصحیف کم نیست: ها در   های یادشده 
اه    ل    ْب ل ب    یل ْب ک إ 

ل
ْ  أ یب    د  ی ل

ل
ن  ْب   أ ّ ل ل

ْ   ک یب    ر  ی ک ل   ل
ل
و ْب   أ ْ ر  ْ   ل ام    ل

ْونل ب    اْا 
ل
ْ  أ ْ    د  ی ل  ل

بل  ر    ی ک
کل ْعتک  ل   ن  ْب    : عل  ا ل نل فاع یو   ًل : إ 

ون ک ْهو ل   وک
ل
وا أ نل ا  ت  یواْوبل  ول ا فود  رل هل مل وّنل ول وْ  تل قل مل ورل وْ    مل ول مل

ا  هْنل ّجل ل  ل
ل
أ قل تل ل قل    ل ا لل  هل عل ب  ْ  تل  (141  ش132 :1404   صن ق ) ول مل

گفتنیدر پا که روا یان  از منوابع معاصور نقو  شوده  یت بدون توجه بوه اعتبوار آن در برخویاست 
 یاإلموووام المهووود یفرائووود فوائووود الفکووور فووو؛ 373، 13 ج، الحوووق و إزهووواق الباطووو إحقووواق ) اسوووت.
وم یوووو ال ؟ع؟یاإلموووام المهووود؛ 267، 3 ج، القربوووی یلوووذو هع الموووودینوووابی؛ 275، ؟جع؟المنتظووور
 (210، 1 جة، و الرجع ةعیالش، 425، الموعود

که ترکیالبته در برخی روا ت شوده اسوت. بر دو دسوت حضورت نبو «البیعة هلل»ب یات نق  شده 
کتاف   م:یخوان می دالئف االمامهدر 

ین  
ثل ّنل اهلل   ول  ل ْبن  نک ْب ک  ل ّ ل ل     ک

ّضل ل اْْلک ل بک
ل
ام    أ

ّل نک ْب ک مهل ّ ل ل ا  ک نل ثل ّنل :  ل ا ل و ک ْبو ک   ًل ْع ل وا جل نل ْجبل ل
ل
: أ وا ل ًل
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ولب  
وك  اْو ک ال  ن  ْبو   مل ّ ل ل

وْ     ک وْ  سک ْهون  ی ل وی  انل ْبو   اْْلل بل
ل
وْ  أ وك     ان   ل ال  وع  ْبو   مل نل

ل
وْ  أ :    ل وا ل ًل

یل  ل ل  رل ون ک اهلل  یجل سک وا رل اتل   نل َ  ل     ْلم  یوذل
ل
أ و ل و ل  ؟ع؟ اع یوفل )ل لل وفوفل یک بل ت  ل  خل نل کل :   د  یو  وا ل ًل ّل  ا فوّمک

   وك رجو  مو    رتوكمیلم  ویّت یولم وا ون ولوّن  اهلل ذووك اویا اّ  یبق م  اوننیول ی    ّ  
َّ ف وجووّ  و   هیوووووا  ووود اا وون ت أنووت او ّ ووار و فک ووا هوون   وونَ بوود اوعوور هینَ إیل اهلل  ّل

وجوّ    اوبیعوف هللعلی فوذّن فبوا دیو و  را  و م تول  ») ّّم ًوا : د م  اوضوالو خ ااشرک ؛ « ّل
 (469 :1413 ی  بر 

گو ن دو ید. دسوتش را بوویوامبر بور موا وارد شود. پوس علوی را دیوپ ید روزیوانوس بون مالوک 
گر از دن سپس فرمود: گذاشت یکتف عل   خداوند آن، ي روز باقی باشدیا فقت یاى علی ا

ن شوود. او بوه سووى یسازد تا فردى از عترت تو به نام مهودى مالوي زمو روز را طوالنی می
کوافران و  آن، شوود ت موییکنود و عورف بوه او هودا ت موییخداوند متعال هودا کوه توو  گونوه 

گمراهووووی هوووودا کووووف دسوووووت »رمووووود: دى. سووووپس فیت بیشوووویمشوووورکان را از  و بوووور دو 
که با او ب ؟جع؟مهدى کنیمکتوف است  کوه بیوعوت  عوت بوراى خداونود عزوجو  ید؛ چورا 
 .«است

که ا یگفتن کتواف یون روایاست   افوت نشود.ی یگورید یادشوده در جوایت و مضومون آن جوز در 
ان بوون یشیصووی بووا عنوووان سووف کووه این چووه ؛ز قابوو  تأموو  اسووتیوواز جهووت سووند ن کووه این ضوومن
 ف نشده است.یمنابع رجالی توصدر  یالمهد

 یریگ جهینت
گفته شد می با توجه به آن گرفت:یتوان نت چه   جه 

کردیام بین مراح  قیار و انتیاف خود در نیستیمردم با اخت .1  ؛عت خواهند 
گرامووو .2 کوووه جبهوووه او را از باطووو  بووواز  یپرچمووو یدارا اسوووالم یاموووام ماننووود رسوووول  اسوووت 
 ؛شناساند می
 ؛ف شده استیات توصیس برخی روان پرچم براسایا .3
در سوووینان  ،داننووود آن را مربووووط بوووه پووورچم آن حضووورت می یکوووه برخووو« البیعوووة هلل»شوووعار  .4
 ؛امده استین  ک از معصومانی ریه

دانسووته شووده  موعوود یام مهوودیو  پووس از قیووات شوعار جبرائیووروا یب در برخویوون ترکیوا .5
 ؛است
 دانسته فاقد اعتبار است. «البیعة هلل»را  ی؟جع؟که شعار پرچم امام مهد یسینان .6
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