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 عالئم و شرایط ظهور

  

 :تعاریف

، نسبت علل و معلولی است،  پدیده به اموری که نسبت آنها به یک   :وقوع یک پدیده شرایط ▪

اهم شوند،  هرگاه شرایط فر   شرط رخ دادن یک پدیده، وجود شرایط آن است و   گویند. شرایط می 

 افتد. مشروط اتفاق می 

 . دهند که از وقوع یک پدیده، خبر می   ی ی ها نشانه  :وقوع یک پدیده عالئم ▪
 

 :های عالئم و شرایط ظهورتفاوت
؛ اما احتمال وقوع  شود رایط فراهم نشوند، ظهور واقع نمی تا ش ظهور متوقف بر شرایط است؛ یعنی   .1

 بداء در عالئم وجود دارد؛ یعنی امکان رخ ندادن یا تغییر درکیفیت و جزئیات آن وجود دارد. 

، جزئی از اختیارات و وظایف ماست؛ اما ایجاد عالئم، خارج از  های ظهور شرایط و زمینه فراهم شدن   .2

 . ما نیست   ی عهده   اختیارات ما بوده و تکلیفی جز شناخت آنها بر 

؛ اما  ظهور با هم و در یک زمان فراهم شوند  ی شرایط )عج(، باید همه   برای تحقق ظهور امام زمان  .3

 دور، رخ داده است.   ی گذشته   در   عباس که ، انقراض بنی عالئم اینگونه نیستند. از جمله 
 

 : شرایط ظهور

 

 

 

 :رهبر •

 ومت را دارد. های الزم برای اداره این حک عنوان رهبر یک انقالب جهانی، ویژگی ه  )عج( ب   امام زمان 

 عصمت و علم الهی است. ،هاویژگیمهمترینِ این 

 بیت، انجام گناه نیست؛ بلکه اهل   انایی نداشتن تو   ، بیت عصمت مطلق دارند. عصمت اهل  عصمت: ▪

 شرایط ظهور

 قانون

 پذیرش عمومی ررهب

 یاران کارآمد
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اهل بیت اکتسابی است  عصمت    . کنند های آن علم دارند، از آن اجتناب می چون به ذاتِ گناه و آسیب 

با گذشتن از مراحل و    در عوالم قبل، ل بیت پیش از آمدن به این دنیا و  یعنی اه   نه انتسابی؛ 

 اند. و سپس به این دنیا آمده   امتحاناتی، به این مرتبه از عصمت رسیده 

 . داند معصومین، علم الهی و لَدنّی دارند و علم غیب می   علم الهی: ▪

 :قانون •

  سوره نحل   89در آیه    . خداوند قانون حکومت امام مهدی )عج(، قرآن و سنت پیامبر )ص( است 

 است«   چیزی   همه   بیانگر   که   کردیم   نازل   تو   بر   را   کتاب   این   »و فرماید:  می 

ی احکام را از آن  نند همه توا شناسند و به عنوان راسخان در علم، می ن را به طور کامل می معصومین، قرآ 

 استخراج کنند. 

 :پذیرش عمومی •

 . کنند   رار، ظهور منجی را از خدا طلب زمانی خواهد بود، که بیشتر مردم امام را بخواهند و با اضط  ظهور 

 :آمدیاران کار •

اند کاری از پیش  اند، نتوانسته از نعمت یاران کارآمد محروم بوده در طول تاریخ، هرکدام از اولیاء الهی که  

امیرالمومنین در    . ران امام عصر )عج( شده است یا بیت، تاکید فراوانی بر نقش ند. در روایات اهل ببر

 »مردانی که خدا را چنان که شایسته است، شناخته اند.«  :  فرمایند توصیف یاران مهدی )عج( می 

 شناسی است.)عج(، خدا اولین ویژگی یاران امام مهدی
»]یاران  :  فرمایند می و نیز    برسند.« کنند در راه خدا به شهادت  »آنها آرزو می فرمایند:  )ع( می   امام صادق 

 کنند.« های خود از او محافظت می چرخند و با جان مهدی[ در میدان رزم در اطراف او می 

 توان ویژگی یاران امام را در سه ویژگی کلی تقسیم کرد: ه طور کلی با توجه به روایات، می ب

 

 

 

 
 تقویت کنیم.   در وجود خود   را   این سه معرفت   باید   ما برای یاری حضرت، 

و دو شرط    محقق هم شده است.   بوده که   وند بر عهده خدا   از چهار شرط ظهور، دو شرط رهبر و قانون، 

 . ماست که تا به امروز محقق نشده است   ی دیگر آن بر عهده 

وابسته دانستن تحقق ظهور به  ی شرایط ظهور اصالح کنیم.  ما باید مبانی فکری خودمان را در زمینه 

 ی برای ظهور قائل نباشیم و آن را ؛ اما اگر شرط شود سازی ظهور می شرایط آن، موجب تالش برای زمینه 

 های یاران امامویژگی

 خودشناسی شناسیامام خداشناسی
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 انحرافات ندارد. ای جز کوتاهی در وظایف و ایجاد  صرفاً وابسته به خواست خداوند بدانیم، نتیجه 

 ( 11)رعد/ «  بِأَنْفُسِهِمْ   مَا   حَتَّى یُغَیِّرُوا   بِقَوْم    مَا   یُغَیِّرُ   لَا   اللَّهَ   إِنَّ » فرماید:  خداوند در قرآن می 

 . حاکمیت و سرنوشت خود، نقش دارند ها در  ی آن است که انسان آیات قرآن نشان دهنده 
 

 : عالئم ظهور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عالئم حتمی ظهور

  :خروج سفیانی ✓

شامات    ی گانه مناطق پنج   ، ظهور   ی آستانه   است که در   مردی از نسل ابوسفیان نی  طبق روایات، سفیا 

شود. پس  درآورده، سپس وارد عراق می   خود   شامل حِنس، قنسرین، اردن، سوریه و فلسطین را به اشغال 

با اطالع از خروج و حرکت امام به سمت مکه، سپاهی از    کوفه و نجف،   ویژه ه  ب از کشتار شیعیان عراق،  

در زمین    یابانی میان مکه و مدینه به نام »بیداء« در ب ر  کند. که این لشکت مدینه روانه می عراق به سم 

 بعد از نابودی سفیانی خواهد بود.   ماه   15یا    9  حضرت،   ظهور .  رود فرو می 

 :بیداءخسف  ✓

گویند. دو تن ازسپاهیان او، این خبر را به  را، خَسف بیداء می   سرزمین بیداء ر سفیانی در  فرو رفتن لشک

آنجا توسط امام    رسانند. او به همراه باقی سپاهیان خود، از عراق به بیت المقدس رفته و در سفیانی می 

 شود. کشته می 

 عالئم ظهور

 عالئم غیرحتمی عالئم حتمی

 ضایع شدن نماز در آخرالزمان

 جاری نشدن حدود الهی

 های نفسانیپیروی از خواسته

 

 زیاد شدن ربا و مال حرام
 

 رواج ناشکری و کفران نعمت

 خروج سفیانی

 خسف بیداء

 خروج یمانی

 نفس زکیهقتل 

 ی آسمانیصیحه
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 :خروج یمانی ✓

. او  کند کرده و مردم را به حق دعوت می پیش از ظهور، فردی به نام »سید یمانی« در صَنعای یمن قیام  

 سپارد. )عج( می   پرچم قیام خود را در عربستان، به دست حضرت مهدی 

 :قتل نفس زکیه ✓

امام به سوی مردم مکه است،    ی نماینده و فرستاده   گناه که طبق روایات، قبل از ظهور، انسانی بی روز    15

 . شود در مسجد الحرام، بین رکن و مقام، گردن زده می 

 :آسمانی یصیحه ✓

شود، مردم را به بیعت با امام عصر  ماه رمضان، ندایی آسمانی که در همه جهان شنیده می   23شب    در 

اِنّ الحق مع  » وند:  شن طبق روایات، همه مردم جهان این ندا را به زبان خود می   خواند. می   )عج( فرا 

شود که ندای شیطان بوده و به عثمان فرا  ای زمینی شنیده می غروب روز بعد، صیحه   المهدی، فَبایِعهُ« 

 « »اِنّ الحق فی العثمان   خواند: می 

 پیام آن دارای محتوای بهتری است. آسمانی، دارای قدرت بیشتر بوده و    ی صیحه بیت،  طبق روایات اهل 

 عالئم ظهور: اهمیت دانستن 
الئم  برخی از ع های راهنمایی و رانندگی هشدار دهنده هستند، در  همانگونه که برخی از عالمت  ▪

  ، ظهور   ی ؛ مانند هشدار درباره جریاناتی که در آستانه ای وجود دارد ظهور نیز عالئم هشدار دهنده 

 قصد انحراف مردم را دارند. 

و تعدادی دیگر ما را به پیروی از افرادِ اهل حق، دعوت    هایی وجود دارد برخی از عالئم، بشارت در   ▪

 کنند. می 

)عج( و ظهور ایشان و هم    دانستن این عالئم پیش از وقوع آنها، باعث تقویت اعتقاد به امام زمان  ▪

 شود. چنین استمرار حالت انتظار می 

ان دروغین  اتمام حجت بر معاندین و کمک به شناخت مدعی ،  ی دیگر دانستن عالئم ظهور نتیجه  ▪

 است. مهدویت  

 تدریس استاد فوادیان

 عالئم و شرایط ظهور ضوع:مو

 های آموزشی معارف مهدویتارائه شده در کالس خالصه و چکیده مطالب

 Mahdiaran@   تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران
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