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 میب سم اهلل ارلمحن ارلح
 نیبیحممد و آهل األط اهلل یلع وصیل

ق   امیس  نی آابئه الصالة أمجع و یلع هیاهلل لع ةی  موالان ب 
 صاحب ازلمان... اغلوث.. اغلوث.. اغلوث..  ایموالان  ای

 .نیو احرض نداگنی ب  یسالم و ادب دارم حمرض مهه  عرض
من باب امکان    ریتأخ   نیکنم. ا  ی م  یدر آغاز مباحث عذرخواه  ر یاز بابت تأخ

هست که از برکات    ی لترشکنیف  ی نکهایو غوطه ور شدن در ل   ی اتصال به پروکس
که محصول    ی رو با تمام معاص  شانیهست. خداوند ا  نی باالنش  رانیگ   م یتصم
مشهور    ا یدن   نیا  ر شکن شده همچنانکه د  لتریف   یبه نرم افزارها  ان یرانیا  اد یاعت

 . د یمحشور بفرما زینموده، در آخرت ن 
هست    ی چهار جلسه ا  بایکوتاه و تقر  ی بحث  م یکه در صدد ارائه آن هست   ی بحث
  ی و جزئ  ینکات کل  انیو ب   عالمات ظهور حضرت صاحب الزمان    رامونیپ
 آن.  رامونیپ

 

بهمان    کینزد  یتواند معان  ینشانه است. و در اصطالح م  یدر واژه بمعن  عالمت
 داشته باشد  یلغو یمعن

آمده   اتیو روا  ث یاحاد  انی لذا باتوجه به درک آنچه بعنوان عالمات ظهور در ب
: داللت  یکل  ی درواقع بدو معن  ، یمعن   نیکه عالمت در ا  شود یاست ، دانسته م 
 و اقتراب است. 

 



  

    ی بنام حضرت مهد  یاله  یکه عالمات ظهور اوال داللت کننده بر وجود   یمعن  نیبد
 است و داللت کننده بر امر ظهورش.

عالمات الظهور عنوان داشته    یدر دراسة ف  یجعفر مرتض  دیلذا همانطور که مرحوم عالمه س
ا وجود  اصل  برخ  ن یاست،  و  تطب  یعالمت  مآب  یحدس  قاتیاز  گمان  ذهن    یو  به  که 

را همواره   انیعیذهن ش یرسد، بنوع یگوناگون م یشامدهایدر خالل اتفاقات و پ انیعیش
تار حق  خیدر طول  وجود  به  زمان    یو حتم  دانیجاو  یقتینسبت  امام  ظهور    بنام 

 دارد.  یمعطوف نگه م
 ادوار دارد.  یدر تمام  انیعینسبت به ش  یشگیداللت هم  کیجهت    ن یلذا عالمات ظهور از ا

شده و    یدتیجلوه از عالمات ظهور مبادا منجر به انحراف عق  نی مراقب بود که ا  د یالبته با
  ن یو »ا  اریبس  ی ها  ی از تندرو  یکه ناش  یقاتیتب  ژهیو بو  قاتیتطب  یشود که با برخ  نیباعث ا
از هر    ش یتوهم وادار کند که امر ظهور در دوران ما ب  ن یمکرر است، ما را بد  یها  «یهمان

رو حتما ظهور    ش یچند سال پ  ایچند ماه    ن یمحقق شده و امام منتظَر هم  یگریزمان د
 خواهند کرد.

افراط در دلبستگ  یدتیانحراف عق  کی  ن یا نت  یو  به غلط    جهیبه عالمات ظهور و در  آن 
 عالمات مهم است.  نیکشاندن ا

  ن ی آن است. بد  یجنبه دوم از عالمات ظهور، جنبه اقتراب  م،ینوان نمود اما همانطور که ع 
ظهورش،    تیو اصل حقان  ی امام مهد  یکه عالمات ظهور در کنار داللت بر اصل حقان  یمعن
 باشد.  یم زین یظهور حضرت مهد یکی نزد ینشانه  یبمعن

ا رو  یبگونه  با  درم  داد  یکه  الکر  میاب یعالمات ظهور  استانه ظهور حضرت موالنا  در    م یکه 
 .ستین یما و ظهورش فاصله آنچنان انیو م میصاحب الزمان هست یمهد
کند،    یظهور م   ی کیاز نزد  تیکه حکا  ی عالمات ظهور است. جنبه ا  ی اقتراب  ی جنبه    ن یا

 اش. یفارغ از داللت بر اصل وجود 
درباره عالمات ظهور،      تیل باه  ثیاحاد  یبراست  ایشود که آ  یم  داریسوال پد  نیحال ا

 نه؟  ایوارد شده است 
 



  

 ی و بررس  انیکه بالغ از حد تواتر است درباره ب  یفراوان  ثیکه احاد  ستین  دهیپوش  یبر کس
 صادر شده است.   یظهور حضرت مهد ینشانه ها

ْسِِلٍ ََقَل کند:    ینقل م  همچنانکه محمد بن مسلم از امام صادق   ِد ْْبِ مح
مَّ َ َعْن حمح

  ِ ِد َاهللَّ اَب ََعْ
َ
ْعتح أ ِ َعزَّ َو ََجَّ   ََسِ اِِئِ َعاَلَماٍت َتكحونح ِِمَ َاهللَّ

َ اِم َالْق  َ ی  لح : ِإنَّ ِلق ِ
َيُقح

نَی . ْؤِِمِ ح
 لِِلْ

  ی خداوند متعال برا  یاز سو  یاست که همگ  ییقائم؛ نشانه ها  زش یخ  یفرمود: همانا برا
 است. مومنان 

 ی قابل توجه م  یآکنده از عالمات    یاصل که ظهور حضرت مهد  نیحال باتوجه به ا
در چه    قایعالمات دق  نی و ارزش ا  تیاهم  یتا دانست که جنبه ها  دیپژوه  یستیباشد، با

  ی برا ییالخاتمه چه مالکها هیخباز در المهدو اءیض دیشود؟ و بقول س یم دایهو ییزهایچ
 م؟ یارعالمات ظهور د نی بد یبخش تیاهم

ظهور    ی بر دانش  نشانه ها  ی ارزش گزار  ی الخاتمه برا  هیکه صاحب المهدو  ییمالک ها
 است:  یگذارد، سه مالک کلیم

 از شناخت عالمت به شناخت  صاحب عالمت  یابیمالک اول: راه 

 کند.   یداللت م زیبر وجود آن چ ،یزیکه عالمت هرچ  یمعن نیبد

 

تابلوها  اریکه زده شده بس  یمثال بعنوان مثال  با عالمتها  یواضح است.    ی کنار جاده که 
عالمت سرعتگ کردن سرعت.  کم  عالمت   هستند..  پ  ر؛یگوناگون  عالمت   چیعالمت  تند؛ 

 امکان عبور احشام؛ عالمت  محل عبور دانش آموزان و عالمت سبقت ممنوع و ... 

ه بر وجود مفاد آن عالمات هستند.. عالمت  عالمت ها نشانگر و داللت کنند  ن یا  یهمه  
 مواجه خواهد شد. ریسرعتگ کیخودرو با  ی است که بزدو نینشانگر ا ریسرعتگ

 وقوعش را. یکیکند نزد یم انیکند بر اصول وجودش و هم ب یهم داللت م

 

 



  

وجود    نی پمپ بنز  کیجاده    نی کند که در ا  یدر کنار جاده هم اثبات م  ن یعالمت پمپ بنز
 . میهست ن یشدن به آن پمپ بنز کیکند که ما درحال نزد یدارد و هم گوشزد م

شود.   یارزش م  ی دارا  زیآن »مفاد عالمت« ارزشمند تر باشد، اصل  آن عالمت ن  ی و هرقدر
  مان یکه برا  یزیو تنها چ  مینیب  یخودرو را درحال اتمام م  نیهمچنانکه اگر ما در جاده بنز

از    یعالمت  یتابو  کیتا    میکن  یرصد م  زان،یاست، بهمان م  ن یپمپ بنز  کیارزش دارد  
 یبخش  تیمنجر به اهم  نی ما به پمپ بنز  ازی. و علت نمینیبب   ادهدر کنار ج  ن یپمپ بنز

 باشد. یم زین نی پمپ بنز یفراوان به تابلو

ما    یظهور حضرت صاحب الزمان برا   ی مسئله    ی که هرقدر  میابیمثال ساده درم  ن یبا ا
توجه و    زینسبت به عالمات ظهورش ن  یستیبا  زانیهست، بهمان م  تیارزشمند و با اهم

 .میامعان نظر داشته باش

واقعا مهد با  فاطمه    ی اگر گمشده ما  از    یکه حاک  ییدر نشانه ها  یستیاست، پس 
فاطمه،    ی مهد  ی تا مبادا بجا  میدرک و فهم داشته باش  یباشد، بخوب  یظهورش م  یکینزد

 .میمردم برو مانیو ا نی سراغ سوداگران د

 به دانش عالمات ظهور. یمالک اول از سه مالک ارزش گزار  نیا

 عالمات ظهور. ه ی یبخش تیمالک دوم از سه مالک اهم اما

 ی خارج ق ینشانه ها با مصاد قیدوم: دقت نظر در تطب مالک 

اذهان و عواطف و فهم    یکه عالمات ظهور بقدر  یمعن  نیبد  ست؟یمالک به چه معن  نیا
امام مهد  انیعیش ا   یمعطوف م    یرا نسبت به حضرت  از نابکاران   یکند که عده 

 یکنند بجا  ی. و تالش مندیآ  یآن بر م  ی اصل  ر یاز خط س  عه یدرصدد انحراف ذهن ش
و ذهن ش  ن یدروغ  ق یعالمات ظهور، مصاد  یواقع  قیمصاد بکنند  عرضه  بهم    انیعیرا  را 

 . زندیبر

 



  

به نقل از    ینعمان  بتی السند در غ  حیاست صح  یتی ادعاست، روا  ن یکه پشتوانه ا  یتیروا
اى از آسمان ندا  فرمود: نداکننده مى  : شنیدم امام صادق  دیگو  یکه م  نیزراره بن اع

على و پیروان    کند:»فقطاى دیگر آواز مىفالنى امیر است« و آوا دهنده   کند که: »فقط مى
جنگد؟ فرمود: شیطان اند« عرض کردم:پس چه کسى پس از این با مهدى مى  رستگاراو 

« عرض  -ى از بنی امیّهشعار به نفع مرد  -دهد: »همانا فالنى و پیروانش پیروزند  آواز مى 
تواند راست را از دروغ باز شناسد؟ فرمود: آن را کسانى که حدیث کردم: پس چه کسى مى 

دانند  گویند که آن واقع خواهد شد و مىاز اینکه واقع شود، مى   قبل اند و  کردهما را نقل مى 
 273ص  ینعمان بتیشناسند«. غکه آنان همان بر حقّان راستگویند، مى 

ملعون تالش خواهد    سیماجراست؛ چراکه ابل  یمناکیو ب  تیاهم   زانیم  انگریب  تیروا  نیا
برخ در  که  باز  یاز نشانه ها  ی کرد  فر  یظهور، حقه  ا  یبکاریو  و  تبد   نی کند  به    ل یخود 

در آستانه ظهور خواهد شد و تنها راه نجات از   انیعیمهم شده و سنگ محک ش  یآزمون 
مانده از آل محمد،    یبجا  اتیست که در رواا  ییآزمون سخت، دانستن نشانه ها  نیا

 شده است. انیب یبخوب

  ی راو   یاست... امام وقت  یسخن مهم و قابل تفکر  ی لی، خامام صادق  شیلذا فرما
 : د یفرما  یدهد، م صیتوان راه راست را از راه نادرست تشخ یم ی: پس چه کسدیپرسیم

اِدَق ِِمَ   قحْلتح  ْن َيْعِرفح َالصَّ هح ََفَ َن ِإنَّ ُلح وَن َو َيُقح ا َيْروح يَن ََكُنح ِ
َاْلَكاِذِب ََقَل َيْعِرفحهح َاَّلَّ
َن  ِحُقو ح

ْ
ح َاْل ْم ُهح ح َّنَّ

َ
وَن أ وَن َو َيْعََلح ْن َيكح

َ
َل أ  َيكحونح ََقْ

گویند که آن  اند و قبل از اینکه واقع شود، مى کردهآن را کسانى که حدیث ما را نقل مى 
 شناسند.نند که آنان همان بر حقّان راستگویند، مى داواقع خواهد شد و مى 

واقع شود، مى دیفرما  یم  نکه یا اینکه  از  قبل   « :  » واقع خواهد شد  که آن    یعنیگویند 
نسبت به      تیاهل ب  ثیو همخوان با احاد  یبه درک درست و منسجم و قو  دنیرس

 فقه عالمات ظهور. 

 

 



  

 و اما مالک سوم: 

 .نی دروغ انیاز افتادن در باتالق مدعمالک سوم. حفظ خود 

است    ن ی ظهور هم  ی دانش نشانه ها  ی : ارزشمندیسه گانه    ی مالک از مالکها  نیدوم  لذا
عدل که    قی و از طر  م یقرار ده  گاهشیحق را در جا  میتوان  ی علم، م  نی که با دانستن ا
 ثیرا توأم با احاد  یخارج  قیو مصاد  میباشد، عدول نکن  یدر موضعش م  یهمانا وضع, ش

که نسبت به    ییها  ی زمانه در حقه باز  یها سیابل یبکاریو دچار فر  میدرک کن  تیاهل ب
بکل را  و عالمات  دارند  بر مصاد  یعالمات ظهور  و  ب  قیواژگون کرده    ق ی ربط تطب  یکامال 

 .میدهند، دچار نشویم

ر هست.. همانند  در کشو  ییبداند چه پولها  یبشناسد، وقت  یپول ها را بخوب   یوقت  یآدم
ان    ی... و نوع نخ و کاغذها   ی.. پنج و ده و پنجاه هزارتومان   ی.. دو هزار تومان   یهزار تومان
اسکناس    ای  یاسکناس سه هزار تومان  کی  شیبرا  یوقت  گریلمس و درک کند، د  یرا بخوب

مملکت    جیوجه را  یاسکناس هشت هزار تومان  ن یا  ندیو بگو  دهندب  یهشت هزار تومان
آن   یکند حماقت و نادان   یکه مجذوبش م  یز یخندد و تنها چ  یم  ندهیاست، به آن گو

 هدر داده است! یجعل اسکناس هشت هزار تومان یاست که عمرش را برا یفرد

داده    یکاغذ پاره ا   یاگر روز  ز،یمملکت ن  جیرا  یهابا درک خوب و مناسب پول  یاز طرف
 یاش م  ندهیاست، باز به گو  یول پنجاه هزار توماناسکناس ترا  کیکاغذ،    نیا  ندیو بگو

کاغذ پاره    ن یو با ارزش کشور و ا  ی داند که با آن پول رسم  یخندد که چطور هنوز نم
 چقدر تفاوت وجود دارد. 

 ده یبتواند عالمات ظهور را درک کند و عق  یبدرست  یکه اگر کس  میابییمثال ساده درم  نیبا ا
هر    گرید  رد،یالسالم نسبت به عالمات ظهور برگ  هم یعل  تیاهل ب  ثیهمخوان با احاد  یا

پنجاه   ی کاغذه پاره ا یباشد!!! چه مدع یهشت هزار تومان ی.. چه مدعیبا هر لباس یمدع
از گرفتار شدن در    بدهد و  صیبودنش را تشخ  نیتواند دروغ  ی م  یآسان  ه!! ب  یهزار تومان
  ی اسالم  یهانیسرزم  نیسرزم  یجایخود رو که چونان علف هرز در جا  انیمدع  نیباتالق ا

 اند،  همواره دور بماند. دهییرو



 

ا  ت یتواند بما گوشزد کند که دانش  عالمات ظهور چقدر اهم  ی م  یسه مالک کل  ن یلذا 
 دارد.

  ی ارزشمند از ظهور حضرت مهد  ییدرست و نشانه ها  یتوان آن را چونان راه  یم  هم
 دانست.  هیسالم اهلل عل

 ی قیحق  ق یدوران ظهور را بر مصاد  یو وعده ها  یی روا  میتوان بواسطه آن مفاه  یم  هم
 داد.  ق یاش تطب

و کاله    بکاریمُشت فر  کیبه    دنیرا از گرو  انمانیعمر خود و اطراف  کی  ی توان برا  یهم م  و
  ریخاص و  سف  بیو باب و نا یمانی و  یهمانند خراسان ییکه در قالب نامها  یدتیبردار عق

 و .. آمده اند دور نگه داشت.

 ی پرداختن به فهم و دانستن  نشانه ها  یارزشمند  ییاز چرا  ی مقدمه کل  کیبعنوان    نیا
 یاردش گفتگو معالمات و مو  تیفیک  رامونیپ  یظهور باشد، ان شا اهلل در سه جلسه بعد

 .میکن

 

 

 پناه خداوند متعال  در

به محضر حضرت صاحب  می تقد یهست، همگ ینوشته ها اجر و پاداش ن یبر ا اگر
 از او.  یتیعنا دیالزمان. به ام

 اهلل صل یلع حممد و آل حممد
ل فرهجم   و عج 


