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درآمد
يكي از موضوعاتي كه در روايات و احاديث
شيعه و سني مطرح شده ،شرايط و عاليم
ظهور است و برخي از آن موارد ،در صحاح
سته نيز آمده است .البته در برخی کتب شیعه و
سنی افراطها و زيادهرويهايي نيز شده است؛
ولي شكي نيست كه برخي از مطالب ،مشترک
و مورد قبول همگان است.
ممكن است برخي بپرسند که پرداختن به
شرايط و عاليم ظهور چه آثار و ثمراتي خواهد
داشت؟ در جواب ایشان بايد گفت شك و
ترديدي نيست كه اين مسايل در جامعه و نزد
مردم بسيار اثربخش خواهد بود؛ چون فهميدن
چنين مسايلي ،موجب دلگرمي و طمأنينه

مردم نسبت به اصل مهدويت و ظهور آن
حضرت در آخرالزمان شده و موجب آمادگي
و زمينهسازي مسلمين در جهت حركت به
سوي آن مقصد متعالي نيز خواهد شد.
البته در روايات و احاديثي كه شرايط و
عاليم ظهور را مطرح كرده ،زيادهرويها و
دروغ پردازيهايي شده است ،ولي تمام اين
اخبار و روايات را به چوب اسرائيليات و اوهام
خواندن ،به يقين بيانصافي است .برخي مثل
احمد امين ،تمام اين روايات را مردود دانسته و
آنها را دور از عقول انساني ميدانند!
برخي از عاليم و شرايط ظهور ،نزد فريقين
(شيعه و سني) متفق ًا مطرح شده و برخي از
موارد در كتب شيعه آمده كه در كتب و منابع
اهل سنت مطرح نشده است و بالعكس.

فرق بين شرايط و عاليم ظهور
سه تفاوت عمده بين شرایط و نشانه ها مطرح
است:
 .1مجموعه شرايط ظهور ،علت تامه در ظهور
هستند؛ لذا اجتماع آنها براي تحقق ظهور
ضرورت دارد و بين اين دو ،رابطه ع ّلي و
معلولي است .ولي عاليم و نشانههاي ظهور،
نقش و دخلي در تحقق ظهور ندارد؛ بلكه فقط
جنبه كاشفيت دارد .بنابراين اگر شرايط ظهور
مهيا شد ،ظهور تحقق پيدا ميكند ،ولي در
عاليم ظهور اين گونه نيست.
 .2عاليم ظهور ،حوادثي پراكنده هستند و در
تمام زمان غيبت ،به صورت پراكنده انجام
خواهد گرفت؛ برخالف شرايط ظهور كه به
صورت متصل و مستمر خواهد بود و تحقق
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الف) حتمي بودن ظهور
يكي از موضوعاتي كه در احاديث و روايات
با تأكيد خاص بيان شده ،حتمي بودن ظهور
مهدي(عجل اهلل تعالي فرجه الشريف) است.
بيترديد موضوع مهمي چون مهدويت بايد
با چنين عبارت مؤكدي بيان شود .در سنن
ابوداوود و سنن ترمذي به اين احاديث
برخوردميكنيم:
ـ ترمذي در سنن خود از رسول خدا (صلياهلل
عليه و آله وسلم) نقل كرده كه فرمود« :التذهب
الدنيا حتي يملك العرب رجل من اهل بيتي»؛
دنيا به پايان نخواهد نرسيد مگرآنكه مردي از
اهل بيت من برعرب حكومت كند.
ـ ترمذي در روايت ديگري از پيامبر اكرم
(صلياهلل عليه و آله وسلم) نقل ميكند كه
فرمود« :لولم يبق من الدنيا االيوم لطول اهلل
ذلك اليوم حتي يلي رجل من اهل بيتي»؛ اگر
از عمر دنيا فقط يك روز باقي بماند خداوند
آن روز را آنقدر طوالني خواهد كرد تا مردي
از اهل بيت را برانگيزاند.
 ابو داوود در سنن خود از پيامبر اكرم(صلياهللعليه و آله وسلم) روايت كرده كه فرمود« :لو لم
يبق من الدنيا اال يوم لطول اهلل ذلك اليوم حتي
يبعث فيه رج ً
المني او من اهل بيتي يواطي
اسمه اسمي».
 و نيز ابو داوود نقل ميكند كه پيامبر(صلياهللعليه و آله وسلم) فرمود« :التنقضي الدنيا حتي
يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطي اسمه
اسمي».
 و نيز ابوداوود در سنن خود از امامعلي(عليهالسالم) نقل كرده كه پيامبر(صلياهلل
عليه و آله وسلم) فرمود« :لولم يبق من الدهر
االيوم لبعث اهلل رج ً
ال من اهل بيتي يمألها
عد الً كما ملئت جوراً»؛ اگر از عمر روزگار جز
يك روز باقي نمانده باشد ،خداوند در آن روز
مردي از اهل بيت مرا برميانگيزد كه زمين را
پر از عدالت ميكند همانگونه كه پر از ظلم
شده باشد.
البته روايات و احاديث به همين مضامين در
كتب متعدد ديگري از اهل سنت همچون
مسند احمد و المعجم طبراني و نيز در كتب
معتبر شيعي ،فراوان وجود دارد كه همه يك
مضمون را تقويت و تأكيد ميكنند و آن،
حتمي بودن ظهور حضرت مهدي(عجل اهلل
تعالي فرجه الشريف) است.

توجه است و وظيفه ما را در قبال ظهور امام
مهدي(عجل اهلل تعالي فرجه الشريف) بسيار
سنگين ميكند.
ابن ماجه در سنن خود از عبداهلل بن حرث
روايت كرده كه رسول خدا(صلياهلل عليه و آله
وسلم)فرمود :يخرج ناس من المشرق فيوطئون
للمهدي«يعني سلطانه»؛ مردمي از مشرق خارج
شده و براي حكومت و سلطنت امام مهدي
زمينهسازيميكنند.
البته احاديث ديگري نيز به همين مضامين
در ديگر كتب معتبر از اهل سنت و شيعه
آمده است و همگي نشانگر اين نكته است
كه عدهاي از دوستداران و شيعيان حضرت
براي ظهور و قيام و حكومت آن حضرت،
زمينهسازي ميكنند و اين طايفه ،از مشرق
زمين حركت خويش را آغاز ميكنند.
البته روايات تحت عنوان«رايات سود» و يا
پرچمهاي سياه داريم كه از سمت مشرق و
خراسان حركت ميكنند .اين روايات را در
عاليم ظهور ،بررسي خواهيم كرد.
ج) محل ظهور
روايات متعددي از شيعه و سني وجود دارد
براين كه ظهور حضرت مهدي از مكه است.
برخي از آنها تصريح كردهاند ،كنار كعبه
معظمه و بين ركن و مقام ،بيعت با آن حضرت
آغاز ميشود و نقطه آغازين ظهور و قيام آن
بزرگوار از كنار بيتاهلل الحرام انجام ميگيرد.
تمام روايات ،اتفاق نظر دارند كه نقط ه آغازين
ظهور حضرت مهدي از مكه و از مسجدالحرام
است ،ولي در برخي از روايات آمده كه بيعت،
بين ركن و مقام صورت ميگيرد و اين نقطه
آغازين ظهور است و در برخي ديگر آمده،
ميان زمزم و مقام صورت ميگيرد.
ابوداوود در سنن خود از امسلمه روايت كرده
كه پيامبر(صلياهلل عليه و آله وسلم) فرمودند:
«فيبايعونه بين الركن والمقام»...؛ مردم با مهدي
در بين ركن و مقام بيعت ميكنند».
و در ادامه روايت آمده است« :فاذا رأي الناس
ذلك ،اتاه ابدال الشام و عصائب اهل العراق
فيبايعونه بين الركن و المقام»...؛ پس زماني
كه مردم آن را ديدند ،بزرگاني از اهل شام و
گروههايي از اهل عراق به سوي او ميآيند و با
مهدي در بين ركن و مقام بيعت ميكنند.
در برخي از روايات فريقين ،ظهور حضرت
مهدي(عجل اهلل تعالي فرجه الشريف) و بيعت
با آن حضرت را از مكه و از مسجدالحرام مطرح
كرده است و در روايات ديگري ميبينيم كه
ابتداي ظهور را مدينه مشخص ميكند .جمع
بين اين دو طائفه از روايات به اين صورت
است كه ظهور ابتدايي حضرت مهدي در
مدينه ،ولي ظهور رسمي و آشكار آن بزرگوار
در مكه و از كنار خانه خدا شروع ميشود و
بين ركن و مقام بيعت صورت ميگيرد؛ لذا
تناقضي بين اين روايات نميبينيم.

ادامه دارد...
ب) زمينهسازان ظهور
از ديگر مواردي كه در روايات فريقين منبع :مهدویت در صحاح سته ،سید رضی
مطرح شده ،زمينهسازي براي ظهور حضرت قادری ،انتشارات بنیاد فرهنگی مهدی موعود
مهدي(عجل اهلل تعالي فرجه الشريف) است( .عج).
اين حديث و احاديث مشابه به آن ،بسيار مورد
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ظهور ،بدون شرايط آن ،فاقد هرنوع توجيه
عقالني است.
 .3انسانها در تحقق عاليم و نشانههاي ظهور،
مسئوليتي ندارند؛ ولي در شرايط ظهور ،تكليف
دارند و انسانها در بخش قابل توجهي از آن،
ميتوانند زمينهها و شرايط را فراهم كنند.
در این شماره به مباحث کلی مربوط به ظهور
می پردازیم و ان شاء اهلل در شماره آینده بیشتر
به شرایط و عالئم ظهور خواهیم پرداخت..
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