
 وضعیت تهران در آخرالزمان

 (بسم هللا الرحمن الرحیم)

درباره تهران و ری و زورا که برخی از محدثین آنرا تهران نامیده اند روایاتی 

زیادی آمده است که بخشی از آنها را محمودی گلپایگانی در کتاب 

 .پیرامون ایران و طهران جمع آوری کرده اند

 

 

 :آمده است ۸۷۵در همین رابطه در منتخب التواریخ ص 

 : امام صادق علیه السالم فرمودند

 ای مفضل ایا میدانی زورا کجا واقع شده است؟

 .عرض کردم خدا و حجتش داناترند

فرمود :بدان ای مفضل در حوالی ری کوه سیاهی ست که در دامن ان 

شهری بنا شده است که طهران نامیده شود و ان است زورا که 

قصرهایش مثل قصرهای بهشت و زنهایش مثل حور العین است بدان ای 

ها متلبس به لباس کفار میشوند ودر هیئت ظالمان میباشند مفضل ان زن

و به محل سکونت شوهر ها کفایت نمیکنند و از ایشان درخواست طالق 

میکنند و مردها به مردها و زنها به زنها اکتفا میکنند و مردها شبیه به 
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زنها و زنها شبیه به مردها میشوند پس اگر تو بخواهی دینت را حفظ 

شهر سکونت مکن و مسکن برای خود قرار مده چون  کنی پس دراین

محل فتنه است پس از انجا به قله کوهها و از سوراخی به سوراخی 

 .مثل روباه و بچه اش فرار کن

ص  ۵۲، بحار االنوار ج ۴۳۰،منتخب االثر ص ۱۸۳الزام النصاب ص  )

 ۷۶۲ص  ۲،روزگار رهایی ج ۲۵۸

 (۲۳۸موعود نامه:

 :ابن فهد حلی آمده است همچنین در مناقب العتره

 : رسول خدا صل هللا علیه واله وسلم فرمودند

 وای بر امت من از شورای کبری و شورای صغری

 عرض شد این دو شورا چه وقت خواهد بود؟

فرمود شورای کبری بعد از وفات من برای غصب خالفت برادرم و حق 

)تهران(  دخترم برپا خواهد شدو شورای صغری در غبیت کبری و در زورا

 .برای تغییر سنت من و تبدیل احکام واقع خواهد شد

نعمان بن بشیر روایت کند که : پیش از  ۲۲۹ص  ۱۴در کنز العمال ج

ساعت ظهور فتنه هایی بروز میکند همچون اینکه شب تار باشد و 

شخص در صبح مومن بوده و چون شب فرا رسد کافر گردد و یا شب کند 

و  صبح کند در حالی که کافر شده استدر حالی که مومن بوده و 

 .گروهی دین و اخالق خود را هب متاعی ناچیز از دنیا بفروشند

 

 

 



 

 ایران در آخرالزمان
 

 (بسم هللا الرحمن الرحیم)
 

 
 

علی ) ع ( فرمود : از نشانه های ظهور امام زمان در آخرالزمان حکومت 
مردی از مازندران بر ایران است که اگوی لباس را تغییر میدهد و شکل 

 . لباس های اسالمی را به لباس های غیراسالمی تبدیل می کند
 111سازان ص اینده و اینده

 

 
 

از جنایت های رضاشاه این بود که احکام الهی را تعطیل کرد ، چادر زنان 
را گرفت و لباس های بلند مردان را قیچی کرد حسینیه ها را تعطیل نمود 

  . و عمامه را از سر علمای ایرانی برداشت
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امام صادق فرمودند : و سرزمین ایران به خاطر خون هایی که در ماه 

ریخته میشود دچار تحوالت سخت میگردد تا آن که پادشاه ایران  محرم
 . برای این که او را دستگیر نکنند فرار میکند و با غم و اندوه نابود میشود

  224ص  1بیان االئمه ج
 

 
 

خونهای فراوانی از جوانان ملت ما ریخته شد و شاه در  57در ماه محرم 
 . ت با غم و اندوه نابود شدفرار کرد و در دیار غرب 57دی ماه  26

 
عبدهللا بن عمر از رسول اکرم روایت میکند که آن حضرت فرمودند : مردی 
از اوالد حسین از جانب مشرق قیام میکند که ار کوه ها در مقابل او قد 
علم کنند همه ی آنها را نابود میکند و از درون انها راه باز مینماید و به 

 . حرکت خود ادامه میدهد
  189باب  86مالمح والفتن ص ال

 

 
 

امام باقر میفرماید : در یکی از روزها عمر و ابوبکر و زیبر بن عوام و 
عبدالرحمن بن عوف در منزل رسول اکرم جمع شدند . رسول اکرم در 
جمع آنان نشست و فرمود : گروهی از ما در طرف راست عرش خدا بر 

نورانی و لباس هایشان نیز  منبرهایی از نور قرار دارند که صورتهایشان
 . نورانی است و نور چهره شان چشم بینندگان را خیره میکند



ابوبکر و زیبر و عبدالرحمن سوال کردند ، اینها چه کسانی هستند ؟ 
رسول اکرم سکوت کرد ، سپس علی )ع( فرمود : یا رسول هللا اینها چه 

 کسانی هستند ؟
روح هللا دوست هم میگردند و  فرمود : انها کسانی باشند که به وسیله

متحد میشوند بدون اینکه اغراض مادی یا خوشاوندی داشته باشند و 
 . آنها شیعیان تو هستند و تو یا علی امام آنهایی

  80ح  18باب  139ص 68بحاراالنوار ج
 

 
حضرت حجت االسالم و المسلمین دشتی فرمودند : پس از پیروزی 

ما نقل میکرد که شهید ایت هللا صدوقی انقالب اسالمی یکی از اساتید 
در مالقاتی به خدمت امام خمینی گفت : آقا این روح هللا که در حدیث 

وجود دارد شما هستید ؟ زیرا امروز تمام اقشار مردم به واسطه رهبری و 
 . دوستی شما متحد شدند و امام با لبخندی گذشت

 
 

را به حق میخواند  امام موسی کاظم فرمودند : شخصی از اهل قم مردم
و در اطراف او کسانی جمع میشوند که چونان قطعه ی آهن مقاومند ، از 

جنگ خسته نمیشوند و نمی ترسند و هیچ باد سرکش تندی آنها را 
 . تکان نمیدهد و به خدا توکل میکنند و عاقبت از آن متقین است

 2بحار ج، سفینة ال 216ص 60، بحاراالنوار ج 9ح 305ص  3نوائب الدهور ج
 446ص 

 

 



 
امام باقر میفرماید : گویا میبینم که مردمی در شرق ))ایران(( قیام کرده 
و حق را طلب میکنند ، به آنها نمی دهند ، دوباره حق را طلب میکنند ، 
به آنها داده نمیشود ، وقتی مردم اوضاع را چنین دیدند شمشیرهای 

ده میشود ، حال خود را بر شانه ها می گذارند و قیامشان گستر
سردمداران حکومت حاضر میشوند حق آنها را بدهند که دیگر مردم قبول 
نمی کنند ) شاه گفت من متعهد میشوم که اشتباهات گذشته تکرار 
نشود ( تا اینکه قیام میکنند و حکومت تشکیل میدهند و این پیروزی و 

های حکومت را جز به صاحب شما امام زمان تحویل نمی دهند . کشته 
آنها شهید میباشند آگاه باشید اگر من شخصا آن مکان را درک کنم خود 

 . را برای صاحب این امر نگه میدارم
  62آینده وآینده سازان ص 

رسول اکرم فرمودند : مردمی از شرق قیام می کنند و زمینه را برای 
 . انقالب جهانی مهدی فراهم میسازند

  14ص  2جالزام الناصب  - 38657کنزالعمال ح 

 
 

امام صادق فرمودند : بزودی کوفه از مومنین خالی میشود و علم از آن 
میگریزد و پنهان میشود آنگونه که مار در سوراخش پنهان می گردد 

،سپس علم در شهری به نام قم ظاهر میگرد و شهر قم کانون علم و 
فضل شده چنان دنیا را به حقایق آشنا میسازد که در روی زمین 

عفی در دین باقی نماند در چنین زمانی نزدیک ظهور قائم آل مستض
محمد است ، سپس خداوند قم و اهل او را قائم مقام حجت خود قرار 
میدهد که اگر چنین نشود زمین بر اهل خودش خراب میگردد و حجتی 
باقی نمی ماند . آنگاه علم از قم به تمام دنیا میرسد و مشرق و مغرب 

د پس حجت خدا بر خلق تمام میگردد زیرا در تمام روی عالم را فرا میگیر
کره زمین کسی باقی نمی ماند که دین و علم به او ابالغ نشده باشد و 

 . آنگاه امام زمان ظاهر میشود
ص  3نوائب الدهور ج  443منتخب االمر ص - 445ص 2سفینة البحار ج

385 
 

 



 
  (مهریکتاب نشانه های شگفت آور آخرالزمان ) محمد جواد 


