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  درآمد
ت مشهور ،اهل علمافواه  ا درمنابع مکتوب و غیرمکتوب ی انسان گاه در به     يبا جم

ها  آنت ق را از تفحص در اصالیق و تدقیاهل تحق    ۀقاطبشود که  یث مواجه میاسم حد
از     ياثـر  ،شود یمراجعه م    یثیکه به منابع معتبر حد ی ماما هنگا منصرف ساخته است؛

هـرکس  « که امبریمنسوب به پ  ۀ توان به جمل یاز باب نمونه م. دشو یافت نمیها  آن
حسـنات  «ا ی »دهم یمن او را به بهشت بشارت م ،مرا به خروج ماه صفر بشارت دهد

برار س   .اشاره کرد» نیقربئات المیا
مک ین مشهورات گاه در قالب یا و گاه  که ذکر شد    ییها مانند نمونه ،ندا مطرح ک

مانند عطسـه را   ؛دارد    ینیمنشأ د ،شود یکه تصور م شهیندور و ابا ک تفکر،یدر قالب 
  .ان عوام از مردم مطرح استیکه در م صبر دانستن  ۀ نشان
ـ در م    يا گسـترده  ۀدار و هم دامن شهرت سابقهن باورها که هم یاز ا    یکی ان آحـاد  ی
  يروزها از    یدر روز خاص ن روز ظهور امام زمانیتع  ۀ لئمس ،دارد    يمهدو  ۀ جامع

ن مشهور است که روز ظهور امام یچن ،مردم و عموم خواص  ۀ ان عامیدر م. هفته است  
اهـل قلـم و    ،وعات و منشورات، مطبها رسانه و ها خطابه .روز جمعه است، زمان

شهرت دارد  چنان همسئلن یا .نوا هستند مشهور هم    ين مدعایا اباهل هنر، همه و همه، 
ـ از مسـلمات و قطع  منتظـر   ۀ و آحـاد جامعـ   ب به اتفاق منتظـران یکه در نگاه قر  اتی

ن جمعـه  ید ایشا« عران معاصر، مانندشا ر معروفاشعا. دشو یمحسوب م ناپذیردیترد
ـ از  ،»شـود  یباز به انتظار تو جمعه غروب م«، »...دید شایایب صـحت   انگریـ بک سـو  ی

، هرو شد روبهدر سطح جامعه ن اشعار یاکه   يا گستردهبا اقبال  سو، گریو از د مدعاست
ق مضاعف یمختلف جامعه تعم    يها هیتحقق ظهور در روز جمعه را در   یۀ خود، نظر

    .ه استدیبخش
ظهور     يبرا نیمعصوم    يات وارده از سویا در رواین است که آیامطرح  سؤالِ

 آن روز ،اگر مطرح شده است ام هفته مطرح شده است؟یاز ا    یروز خاص زمانامام 
ً  ام هفته؟یاز ا گرید    يا روزی شنبه ای جمعه ؟است    يچه روز منشأ قول به ظهور اصو

خرهو ؟ ستیچو شهرت آن در روز جمعه  ز ا    یکیدر  زمانامام  میدان یم آنکه با
ً دانسـتن ا  ،ام هفته ظهور خواهند کردیا در جمعـه ظهـور    زمـان امـام  نکـه  یاصو
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  دارد؟    يا دهیچه فا هفته    ياز روزها گرید    يا روزیا شنبه یخواهند کرد 
ش م از منـابع معتبـر    را با اسـتفاده  ها ن پرسشیاپاسخ  ن نوشتار،یم تا در ایکن یت

  .میارائه کن    ییروا
  بحث ۀنیشیپ. 1

کنون به دهد که موضوع روز ظهور تا ینشان م شده توسط نگارندگان انجام يها یبررس
ه نشدل یو تحل یبررس ،یمعتبر علم ۀا مقالیک موضوع مستقل در قالب کتاب یعنوان 
در  .اند گر پرداختهیدر ضمن ابواب دات روز ظهور یتنها به ذکر روا یثیمنابع حد. است
ر مباحـث  یدر کنـار نگـاه سـا    ،نهـاده  یت رو به فزونیر که مباحث مهدویاخ يها سال

مه  ازجمله ؛ده استز شیگونه به مباحث روز ظهور ن لیتحل یت، بعضاً اشاراتیمهدو ع
ر خراسـانی د  محمـدجواد  اهللا آیـت  ،)321، صش1379(عصر ظهوردر کتاب  یکوران

ـ ) 243، ص1388(منتظر يمهدکتاب  در کتـاب   )165صش، 1388(السـادة  یو مجتب
بـه   یانیشش ماه پا که با عنوان وم الموعودیو ارهاصات ال يالفجر المقدس المهد

   .ترجمه شده است یبان فارسز
ثرز در کتاب ین یگانیگلپا یصاف اهللا آیت ک باب را ی، )574صق، 1421(منتخب ا

البته در  ؛اند به سال، ماه و روز ظهور اختصاص داده ت است،یت رواکه مشتمل بر هف
شـود کـه    یمنتشر شده و م يا مطالب گوناگون و پراکنده ،نهین زمیدر ا يمجاز يفضا

  . ارزش استناد ندارد ،است یرعلمیرمسند و غین مطالب چون غیغالب ا

  ها آن ابعمنروز ظهور و     ۀبارات وارده دریروا. 2
  انگر تحقق ظهور در روز جمعهیات بیروا. 1ـ2
  ت خصالیروا .1ـ1ـ2

 بابل یذ ،خصالالکتاب  خ صدوق دریش ت وجود دارد کهیک روایفقط  ،نهین زمیدر ا
ـ « :ن استیت چنین روایمتن ا. آورده است » رسیده شنبه روز  ۀ دربار آنچه«   یحدثَنَا أَبِ
  ضقَالَ اهللا    یر نْهنُ  عب دعثَنَا سداهللاحدبنْ  عنِ یعب قُوبنِ أَبِیزِیعب دمحنْ مع ید    مـ ع رٍ ی

نِ لأَعـدائنَا و  یعتنَا و الْـإِثْنَ یالسبت لَنَا و الْأَحد لش: قَالَ اهللاعبد    یرِ واحد عنْ أَبِیعنْ غَ
نبل یالثَّلَاثَاء    یأُم اءبِعالْأَر یإلَ والْخَم و اءوشُرْبِ الد میوتُقْضَى ف ـإلُ   یسعمالْج و جائـوالْح ه

رِ یوم الْغَدینَ و هو أَفْضَلُ منَ الْفطْرِ و الْأَضْحى و ید الْمسلمیبِ و هو عیللتَّنَظُّف و التَّطَ
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ثَایأَفْضَلُ الْأَع وه و ادنْ ذشَرَ منَ عکَانَ     يم إلِ وجیالْح إلِ وعمالْج مـ  یو نَـا أَهمقَائ لَ خْرُج
یالْب إلِیتعمالْج مو.«  

شـنبه از آن   سه، دوشنبه از آن دشمنان ما ا،ان میعیکشنبه از آن شیماست و  شنبه از
شود و  یمبرآورده  ها روز پنجشنبه حاجت، ستدن دارویچهارشنبه روز آشام، هیام    یبن

د فطر و ید مسلمانان است و از عیجمعه، ع. زه شدن و عطر زدن استیپاک    يجمعه برا
الحجه بوده    يجدهم ذر است که روز جمعه هیروز غد ها دین عیبهتر. قربان بهتر است

ـ ، در روز جمعـه ظهـور   تیل بها قائم ما. است ـ ابـن بابو (.کنـد  یم ، 2، جش1362ه، ی
  )394ص

  :انیراو    یبررس
  )273ص ش،1373 ،یطوس(.ثقإل): خ صدوقیپدر ش( هیبابو بن نیالحس بن    یعل

  )215ص، همان(.ثقإل :یالقم سعد بن عبداهللا
  )393، صهمان(.ثقإل :د الکاتبیزی  بن  عقوبی

  )215ص، همان(.من أوثق الناس عند الخاصإل و العامإل  کان :ریعم    یمحمد بن أب
حظه  چنان در     یدر ظاهر اشکال. ثقه هستند، ث فوقیان حدیتمام راو ،دشو یمکه م
در  ،نقـل کـرده   ها ر از آنیعم   یکه ابن اب »ر واحدیعن غ«لفظ  مگر ستیث نیسند حد
  .مبهم استت یسند روا
ن ااز محدث    يا عده) 557ص، ش1348، یکش(.ر از اصحاب اجماع استیعم    یابن اب

 ؛دانند یم    ياز اصحاب اجماع از و    یکینقل را     يسن راووثاقت و ح    يارهایاز مع    یکی
ن یبر ا )245ص ،30 ، جق1409، یحر عامل(.ا مجهول باشدیف یضع ،يراوهرچند آن 

لکـن  . شود یها م ق آنیحکم به توث ،دکه باشهر کس  »ر واحدیعن غ«ق یمصاد اساس،
ك را قبـول نـدار    نیا    ییخو اهللا آیتاز بزرگان علم رجال مانند     یبرخ مرحـوم  . دمـ
در کتاب رجالش     یکش    ين اشخاص از سویاجماع بر ا    ياصل ادعا« :دیگو یم    ییخو

م کش... مطرح شده است از اصحاب  هریکت یرواست که ین نیناظر بر ا    یظاهراً ک
 ،ف و مجهـول باشـد  یعضـ     يفرداز     يمرسل و مرو اگر    یحت نیاجماع از معصوم

م کش ،ح استیصح ً ناظر بر عظمت مقام     یبلکه ک ـ ثان ،ن افراد استیو منزلت ااو اً ی
ن افراد یهت و صداقت خود ااجماع در مورد اصحاب اجماع تنها بر وثاقت، فقا    يادعا
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لت  ،کنند یت میه روادر آنچ ان اخبـار و  ین حرف آن است که در بیا    يو معنا داردد
هرچـه را  «: دنکه گفته شـو ین کجا و ایا. دها را متهم به کذب کر نتوان آ یات نمیروا

چنـد واسـطه، مجهـول و    ره ؛محکوم به صـحت اسـت   ،ت کنندینان از معصوم روایا
  )61ص  ،1، جق1410، ییخو(کجا؟ »!ف باشدیضع

م کـه  یبارهـا ذکـر کـرد    :دیگو یم ثیمعجم رجال الحداز کتاب  گرید    ییدر جا و
ک شخص، بر وثاقـت آن شـخص   یاز اصحاب اجماع از     یکیا ی ریعم  یت ابن ابیروا

لت ن   )172ص  ،19، جهمان(.کند یمد
  .است بردار خدشهث ین حدیا ،ن از نظر سندیبنابرا

 است آمده آن در نکهیا    یکی: ث وارد استیبر حد    یاساس اشکال دو زیاز نظر متن ن
  مـن  کتـاب  خود مرحوم صدوق در که   یدرحال ؛ماست انیعیش روز کشنبهی روز که

به نقل از امـام   ،محاسندر     یبن خالد برق بن محمد احمد اوش از یپ و هیالفق هحضری
ـ  روز کشنبهی روز کهاند  آورده صادق ـ ام   یبن ـ ابـن بابو (.اسـت  هی ، 1، جق1413،  هی

 به کشنبهی روز ،خصال از منقول ثیحد در و )346ص، 2، جق1371، یبرق /425ص
  )396ص ،2 ج همان،(.است شده داده اختصاص نیرالمومنیام

مرسـل و  از نظـر سـند،    تین روایشود که ا یحاصل م ،گفته شد چهاز مجموع آن
  . است فیات ضعیدر شمار روا    یتین روایو چن است دار خدشه و از نظر متنمنقطع 

  در روز جمعه ارت امام زمانیز. 2ـ1ـ2
اما . ت وارد شده استیک روایتنها  ،هور در روز جمعهوقوع ظ  ۀ باردر ،گذشت که چنان
ز اشاره یوجود دارد که آن ن    يفراز ،در روز جمعه زمانارت مخصوص امام یدر ز

ـ     يا مولَای... « :ن استیفراز مذکور چن. به وقوع ظهور در روز جمعه دارد ا صـاحب  ی
 اتلَوانِ صلَ اهللالزَّمیعلَى آلِ بع و یکتذَا  ،کیه وه إلِ وعمالْج میو  قَّـعتَوالْم ـکمو  ـ ف   هی

كور38ص، ق1330، ابن طاووس(». ظُه(  
سبوع کتاب د بن طاووس دریس راارت ین زیااصل  ـ در ا. است آورده جمال ا  نی
تظـار ظهـور امـام    اسـت کـه ان      ينکه روز جمعـه روز یبه ا اشاره شده ارتیفراز از ز

را  نیر معصومیارت سایارت و زین زید بن طاووس ایس. ودر یدر آن م زمان
 «  يت نبـو یح روایدر توض يامام هاد ،آورد که در آن یم    یتیپس از ذکر روا
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شـنبه اسـم رسـول     ؛میما هسـت  ،امیامنظور از  فرمودند کهان یب»  کمیفتعاد  امیتعادوا ا
اسم فرزنـد فرزنـد    ،جمعه :ا آنکه فرمودت نیالمؤمنریه از امیشنبه کناکیو  خدا
د تـا  یا دشمنى نکنیشان در دنیام است پس با این معناى ایا :است و فرمود ]يمهد[من

ـ دلَـف کـه ا      یبن اب خطاب به صقر امام گاهآن .در آخرت با شما دشمنى نکنند ن ی
ارج شو که من کن و خ    یحافظخدا فرمود که ،ردک یان میاو ب    يان را در زندان براسخن

کتـاب   از د بن طـاووس یست را ین روایاصل ا )27-25ص، همان( .ستمیمن نیبر تو ا
 ،تیـ ن روایپس از ذکر ا    يو) 395ص ،2ج ،ش1362ه، یابن بابو(.کند ینقل م خصال

فاصله   چیبـدون هـ   ها در روز منسوب به آن نیوماز معص هریکارت یبه ذکر زب
ت ین روایکه ا    یر منابعین کتاب و چه در سایچه در ا    يا نهیقرچ یه پردازد و یم    يسند

م امام هاد ، ادامۀاراتین زیکه انیبر ا دالّ ،ها ذکر شده در آن وجـود   ،اسـت  يک
 نیذکر کرده است و سند ا    یاز چه منبعارات را ین زیا دید که سیدد ین بایابنابر. ندارد

 د؟شو یم    یمنته    یارات به چه کسیز
ن دعا وجـود  یا    يبرا    يچ سندیم که هیابی یموجو در آثار ابن طاووس در با جست

را     ییدعاها، يدر موارد    يکه و دهد ینشان م ابن طاووس    ییدعا تتبع در آثاراما  ،ندارد
نقل  ،ابن طاووس    ياصل و قاعده در ذکر دعا برا. کرده است کند که خود انشا ینقل م

از     یخاصـ     يموضـوعات کـه دعـا       یدر بعض    یول ،است ماد از معصومانقابل اعت
اسـت      يزین چیادعا پرداخته و  يبه انشا    یبه الهام الهخود  ،نشده است واردمعصوم 
ً در باب دعا. داردح یبه آن تصرکه خود  ل ماه ذیرؤ    يمث در «: دیگو یالحجه م    يت ه

لت اله    يلذا برا ،میافتین    یصمخصو    يباره دعان یا ابـن  ( ».میانشا کرد    ییدعا    یآن با د
 األزمان و األسفار أخطار من األمان کتاب مقدمۀ ا دری )31ص ،2، جش1376طاووس، 

من به  است که )نیاز معصوم(منقول    ییدعاها ،ن کتابیا    ياز دعاها    یبخش«: دیفرما یم
اگر در     یول ،کند یدا میاج پیها احت در مهمات امورش به آن انسان افتم ویها دست  آن

ل و یـ ن از مواهب خداوند جلیکردم و ا یخودم آن را انشا م ،افتمی ینم    ییدعا    يموارد
 )19ص، ق1409، همو(».علَمیعلَّم الْإِنْسانَ ما لَم م است که یکر

  يچ سـند یه ابن طاووس بدون هک    ییجه گرفت که دعاهایتوان نت ین اساس میبر ا
ً از  ،انـد  ذکر کرده   ـ و ز وسـت خـود ا     يانشـاها  احتمـا ک از یـ هر    يارات وارده بـرا ی
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ارت یز    يبرا ،نیبنابرا. ندهستن نوع یام هفته از ایا    ياز روزها هریکدر  نیمعصوم
  .موجود نیست    یمسند محک ،در روز جمعه امام زمان

  گر تحقق ظهور در روز شنبهانیات بیروا .2ـ2
  :ند ازا ت وجود دارد که عبارتینه مجموعاً پنج رواین زمیدر ا

1 .»سثَنَا الْحدرِیحنِ إِدب دمنُ أَحینُ بضر ثَنَا أَبِ اهللا    یسدقَالَ ح نْهن    یعنِ   عب دمأَح
نِ عب دمحیمسنِ الْحى عیسعنِ سینِ بع دلنِ أَبِ    ینْ عنْ أَبِ    یبزَةَ عمیح    صقَـالَ   :یرٍ قَالَب

ـ  خْـرُج الْقَـائم  ی : أَبو جعفَرٍ ـ السـبت    ومی ـ وم عاشُـوراء  ی ـ قُتـلَ ف     يوم الَّـذ ی ه ی
سنُیالْح.«)654، ص2 ، جق1395ه، یابن بابو (  

ام خواهد یق ،روز عاشوراست] مصادف با[ قائم در روز شنبه که: فرمود امام باقر
  . در آن کشته شد نیکه حس    يهمان روز ؛کرد
بنِ الْحکَمِ     یأَحمد بنُ محمد عنْ عل« :ن آمده استیگر چنید    یقیت با طرین روایا

  خْـرُج ی :قَـالَ أَبـوجعفَرٍ   :لَقَـا  عبداهللا    یرٍ عنْ أَبِیبص    یحمزَةَ عنْ أَبِ    یعنِ ابنِ أَبِ
مالْقَائ  یمو  تبی  السمالْ  و اءاشُوریعالَّذ ميو    لَ فـ قُت ـ ی سالْح ینُه.«) یطوسـ خ یشـ ،
  ) 333ص، 4 ، جق1407
2 .»لنِ عب دمحنْ منُ شَاذَانَ عیالْفَضْلُ ب    یالْکُوف    هنْ وفْـصٍ   یعـنِ حـ  بِ ب   یعـنْ أَبِ

  صو  :الَرٍ قَیباهللاقَالَ أَبدبع:  ِممِ الْقَائى بِاسینَاد شْرِیلَ    یفع و یلَإلِ ثَلَاث ینَ وف یقُوم  
  ومِ السـبت ی    یبِه ف    یلَکَأن .ینُ بنُ علیه الْحسیقُتلَ ف    يوم الَّذیومِ عاشُوراء و هو الْی  

عإلَ للَّه یالْب    ينَادی  منَىیده الْیعنْ  یلُنَ الرُّکْنِ و الْمقَامِ جبرَئیقَائماً ب  الْمحرَّمِ  الْعاشرِ منَ
یرُ إِلَیفَتَصش طَیه مى لَهضِ تُطْوالْأَر نْ أَطْرَافم تُهتَّى یعایاً حفَیب وهلَأُ یعاهللام   الْـأَر بِـه ض

ـ مف(».عدلًا کَما ملئَت ظُلْمـاً و جـوراً   ـ / 379ص ،2 ج ،ق1413د، ی ، 3، جق1405، یاربل
  )342ص

و  شود یبه اسم قائم ندا م] رمضان[ سومو ستیدر شب ب: فرمودند امام صادق
. خواهد کردام یق ،در آن کشته شد یبن عل  نیکه حس    يدر روز عاشورا، همان روز

ـ ب یدهم محرم او را م  ۀ شنبا من در روز یگو ـ  ی  کـه     درحـالی  ،ن رکـن و مقـام  ینم کـه ب
ان او از سراسر عالم یعیش. »عإل هللایالب« :کند یندا م ،ستادهیدر جانب راستش ا یلجبرئ
شتابند تـا بـا او    یم شیبه سو ،دشو یم هدیچیشان پیا    ير پاین در زیزم    ییکه گو چنان
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کـه پـر از    چنان ،کند یداد م ن را پر از عدل ویاو زم  ۀ لیپس خداوند به وس. عت کنندیب
  .ظلم و جور شده است

3 .»لنِ عب دمحنْ میالْفَضْلُ ع    نْ حنَانٍ عنِ سب دمحنْ مانَ    یعرْونِ مب  لنْ عنِ     یعب
نَ الرُّکْنِ و یقَائماً ب  السبت  ومیعاشُوراء   موی  بِالْقَائمِ    یکَأن:  قَالَ أَبو جعفَرٍ :قَالَ اریمهزِ

قَامِ بینَ یالْمـ د ملَأُهـا عـدلًا کَمـا ملئَـت ظُلْمـاً و      یعـإلَ للَّـه فَ  یالْب    ينَـاد ی یـلُ ه جبرَئی
  )453ص ،ق1411، یطوس(».جوراً

ـ  ،است ه روز شنبها من قائم را در روز عاشورا کیگو: فرمودند يهادامام  ن یب
. »عإل هللایالب«: کند یستاده ندا میدر برابرش ا لیجبرئ که    درحالی ،نمیب یم  رکن و مقام

که پر از ظلم و جـور   چنان ،کند یداد م ن را پر از عدل ویاو زم  ۀ لیپس خداوند به وس
  .شده است

  یر عن ابیبص    یدول عن ابکتاب اخبار ال    یف    یالقرمان    یاخرج ابوالعباس الدمشق« .4
ّ فی: قال عبداهللا   ث او خمس او ث سنإل احدى او ن؛یوتر من السن    یخرج القائم ا

، یقرمان(».وم السبت العاشر من المحرّمیظهر یوم عاشوراء، و ی    یقوم فی تسع، و ع اوسب
  )354، ص1تا، ج یب

پنجم، هفتم و نهم  ،کم، سومی نندفرد ما    يها قائم جز در سال: فرمود امام صادق
  .دکن یظهور مدهم محرم   و در روز شنبه م کردهایعاشورا ق و در روزکند  ینم خروج
م یإنّ صاحب الزّمان عل: و جاءت األخبار عنهم«. 5 وتـر مـن      یخرج فیه الس  
ث أو إحدى  نیالسن م یقوم علیو . تسع أو سبع، أو خمس أو ث بیه السوم یت وم الس

  )115ص ،ق1422، یطبرس(».عاشوراء
  يها سال در همانا صاحب الزمان: مامان معصوم نقل شده است که فرمودندااز 

  .امش در روز شنبه استیو ق کند یام میکم قیا ی نهم، هفتم، پنجم، سوم فرد مانند  
  انیراو    یبررس

 کثیـر  فقیهـا  بناأصـحا  فـی  ثقـإل  کـان «):  القمی األشعري علی أبو(سیإدراحمد بن 
  )16صق، 1411، حلى(».روایته على أعتمد... ، الروایإل صحیح الحدیث
ـ  هیعل ترضى الصدوق خیمشا من هو و«: سیإدر بنن بن احمد یحس  مـوارد     یف

  )190، ص5، جق1410، ییخو(».رةیکث
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)  296ص، 2ج ،ق1410، ییخـو (.ثقـإل  :یالقم    ياألشعر سىیع بن محمد بن حمدا
  )94ص، ش1365، ینجاش(.راًیخ سالما ثیحدال    یف ثقإل کان

  )49ص، ق1411، یحل(.ثقإل : ياألهواز دیسع بن نیالحس
 ، کــذاب)339ص، ق1420  ،یطوســ(    یواقفــ : ]یالبطــائن [حمــزه     یأبــ بــن    یعلــ
  )237ق، ص1342ابــن داود، (الروایـه  تـروك  م )552ص ،ش1348، یکشـ ( ملعـون 

  )224ص ،11ج ،ق1410، ییخو(.جعفر بن ىموس وفاة قبل بالحق قوله من قإلیمضا
  )264ص، ق1420، یطوس /93 ، صق1411، یحل(.القدر لیجل ثقإل: بن حکم    یعل

  ) 307ص، ش1365، ینجاش(.ثقإل :الفضل بن شاذان
عتقاد فاسد ،جداً فیضع :یالکوف    یمحمد بن عل   )333ص، ش1365، ینجاش(.ا

 ،19ج ،ق1410، ییخـو  /431ص، همـان (.ثقـإل  کـان  و وقـف  :ب بـن حفـص  یوه
  )215ص
  )441ص ،ش1365، ینجاش(.ثقإل: ياألسد ریبوبصا

  )160ص ،16ج ،ق1410، ییخو(.ممدوح :سنان بن محمد
  )254ش، ص1365نجاشی، . (روایته    فی ثقإل کان: األهوازي مهزیار بن    علی

ـ از ا. نشـده اسـت      ياز و    يذکـر     ،یک از کتـب رجـال  ی چیدر ه: بن مروان    یح  نی
مـه   .وارد شده اسـت     یخ طوسیش بإلیالغت در کتاب یک رواین یفقط هم ،شخص ع
نواربحار در     یخ طوسیت را از شین روایهم هم    یمجلس ن، از یبنـابرا . آورده اسـت  ا

  .است هملم    یشخص    يو    ،ینظر رجال
  دوم ۀات دستیروا    یل و بررسیتحل

ـ روا. نقل شده است نیمعصوم ات در مجموع از سه تن ازین روایا. 1 ت اول از ی
ـ روا و از امـام صـادق   چهـارم وم و ت دیا، روابوجعفر، امام باقر از  سـوم ت ی

ار از اصحاب امام رضا، امام یبن مهز    یرا علیز ،است يامام هاد که منظور ابوجعفر
قات نکرده ام باقراست و ام  يجواد و امام هاد هـم   پنجمت یروا. است را م

هرچنـد   ؛ذکر شده باشـد     ینکه نام معصوم مشخصن است بدون آینسوب به معصومم
 .ن سه معصوم نباشدیرود که خارج از هم یم    ياحتمال قو

ات مرفوع یاند و روا مرفوعپنجم چهارم و ات یمسند و روا سوما ات اول تیروا. 2
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 .رندیگ یف قرار میات ضعیدر شمار روا
  يک راویت ینکه در هر روایجز ا ،ثقه هستند    یم همگسوکم تا یات یان روایراو. 3

. ف استیمذهب و ضع   یحمزه، واقف    یبن اب    یعل ،ت اولیود دارد؛ در روامجروح وج  
عتقـاد ا  یهست که ضع    یکوف    یمحمد بن عل ،ومت دیدر روا سـت و در  ف و فاسـد ا

 . مجهول استبن مروان     یح ،مت سویروا
قبل از شهادت امام     يرا که و    یاتیروا    ییخو اهللا آیتحمزه،     یبن اب    یعل دربارۀ. 4
، 11، جق1410، ییخو(.ددان یم پذیرفتهو  حیصح ،نقل کرده است بن جعفر    یموس
، ش1365، ینجاش(    يقمر 150ر در سال ینکه ابوبصیبا توجه به ا    یو از طرف) 224ص
ــ )1، ص48ج ــامیپ ــهادت ام ــ ش از ش ــر    یموس ــن جعف ــال  ب ــر 183در س   يقم

ت یـ رسد روا یبه نظر م ،وفات کرده است) 96ق، 1422و  294ق، ص1390،یطبرس(  
؛ بنابراین، باشد بن جعفر    یش از شهادت امام موسیپ ،ریحمزه از ابوبص    یبن اب    یعل

  .گیرد در شمار روایات معتبر قرار میضعف روایت اول جبران شده و 
ر یتعباستفاده شده است؛     ينهضت مهدو    انیب ير مختلف برایت سه تعبایروادر . 5

ـ تعبد به عاشورا شده و یکه مق »امیق«ر یتعبفرد است،     يها د به سالیکه مق »خروج« ر ی
انگر یات بیر روایات گذشته و سایتأمل در روا. ده استد به روز شنبه شیکه مق »ظهور«

تفاوت در  ،ز است و فقطیک چی یبه طور کل رین سه تعبیا آن است که ظاهراً منظور از
ً در روا. ر استیتعب و » خروج« شورا از واژۀروز شنبه و روز عا واقعۀ    يت اول برایمث

ـ روا    یدر برخ. ده استاستفاده ش» امیق« ۀروز عاشورا از واژ    يوم برات دیدر روا ات ی
 قُـوم ی :قَالَ جعفَرٍ    یأَبِ عنْ« :شده است؛ مانند فرد    يها د به سالیمق» امیق«ز یگر نید

مالْقَائ تْرٍ    یفنَ وم نعٍ نَیالسسةٍ تداحو س ثَلَاثا ی )262ق، ص1397، ینعمان(» .خَم
 شْملَی ىحتَّ الْقَائم ظْهرُی لَا جابِرُ ای :قَالَ أَنَّه جعفَرٍ    یأَبِ عنْ«: ظهور آمده است دربارۀ
تْنَإل بِالشَّامِ النَّاس279همان، ص(».ف( 

  اتیدو دسته از روا    یقیتطب    یبررس. 3
امـا از جهـت    ،»شاذّ«ت، یجهت تفرد رواانگر تحقق ظهور در روز جمعه از یت بیروا

انگر وقوع ظهور یات بیاما روا .است 1)عام    يبه معنا(»مشهور«مردم،  افواهشهرت آن در 
از  ،انیتعدد راو نظرو از  2)خاص    يابه معن(»مشهور« ،تعدد نقل لحاظبه از در روز شن
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ات مربوط به امکان وقوع ظهـور در روز  یروا ،نیبنابرا. است برخوردار    يشتریقوت ب
  .ات روز جمعه استیاز روا تر يو قو معتبرتر ،شنبه

 جمعـه ز رو عنـوان  ت روز جمعـه را در ذیـل  یروا ،خ صدوقینکه شیگر اید  ۀ نکت
 هم جایی آن ،آورده است »رسیده شنبه روز  ۀ دربار آنچه باب« ذیل بلکه ،است اوردهین

ئم موضوع بیان صدد در که  است    ییدر جابلکه  ،ستین زمان امام ظهور زمان و ع
ت را یـ ن روایخ صدوق اینکه چرا شیاما ا. استهفته     يان اعمال روزهایصدد بدر که 

هر روز هفته  ،تین روایدر ا است که ن سببد بدایشا ؟شنبه آوردهل اعمال روز یدر ذ
ـ شده     ينامگذار نیا چند تن از معصومیک یبه نام  هـا وجـود مقـدس     ن آنیو اول

 قائم مـا «  ۀ و جملشده     ينامگذار حضرت ن روز هفته به نام آنیکه اول است امبریپ
ک جمله معترضه در متن یت آمده در حد ین روایکه در ا» کند یمدر روز جمعه ظهور 

  .ت استین روایا
مسائل مربـوط   ۀبارکه در الدین و تمام النعمه کمالکتاب  خ صدوق دریش ،یوانگه

صادقه     يایک رؤیحضرت در   هم با اشاره و ارشاد خود آن آن ،زمانامام  بتیغ به
ت ینکرده و به روا ت توجهین روایبه ا ،)3ص، 1، جق1395ه، یابن بابو(نگاشته است

 تیروابه خ یتمسک ش ،نیابنابر) 654 ، ص2 ، جهمان(.روز شنبه تمسک جسته است
  . روز شنبه را قوت بخشد ۀینظرتواند  یم نگر تحقق ظهور در روز شنبهایب

ثر فدر کتاب ز ین    یگانیگلپا    یصاف اهللا آیت مام الثان    یمنتخب ا   یف«اب ب ،عشر    یا
ن یان ایاز م ؛آورده استت در باب ماه ظهور یهفت روا» ومه و شهرهیسنإل خروجه و   

ت یاما شش روا ،به روز ظهور ندارد    يا چ اشارهیه است کهت یک روایت، یهفت روا
بـه عنـوان روز    مصادف بـا عاشـورا    ۀ است که از روز شنب    یاتیهمان روا    یگر همگید

در کتاب  ،انگر تحقق ظهور در روز جمعه باشدیکه ب را    يگرید تیو رواشده اد یظهور 
ـ همان تک روا    یحت ؛اورده استیش نیخو ، یصـاف (.را خصـال خ صـدوق در  یت شـ ی

ات روز شـنبه و  یشان به روایاقتصار ا: توان گفت یم ،سن اسایبر ا) 574ص، ق1421
  .ه روز شنبه استینظر    يمقوز ینات روز جمعه یعدم ذکر روا

  منابع    یبررس. 4
بـه سـه    را از نظر پرداختن به موضوع امام زمان    یثی، کتب حديبند میک تقسیدر 
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  :م کردیتوان تقس یدسته م
  یثیحد  ۀ کتب اربع .الف
  زمان امام مرتبط با    یثیکتب حد .ب
  زمان امام ر مرتبط بایغ    یثیکتب حد .ج
 روز در زمـان  امـام  ظهـور  بحـث  از    ياثر عه،یش    یثیحد  ۀ اربع ک از کتبی چیه در
و  الدین کمالمانند کتاب  زمان امام بارۀدر شده نیتدو میقد کتب در. ستین جمعه

 امام ظهور از    ياثر زین   یخ طوسیش إلبیالغو     ینعمان بإلیالغخ صدوق و یاثر ش تمام النعمه
 تنهـا  ،زمـان  امام وعموض با رمرتبطیغ    یثیحد کتب در. نیست جمعه روز در زمان

 تیهمان رواکه  دارد وجود جمعه روز در زمان امام امیق خصوصدر تیروا کی
ـ که جهت صدور آن، نـه ب     یتیروا ضمن در است که خصال صدوق در خیش ان روز ی

  . است نقل شده ،است نیک از معصومیام هفته به نام هریا ۀیظهور که تسم
  یثیحـد  متـون  در جمعه، روز در زمان امام ظهور بارۀدر که است    یتیروا تنها نیا

  یمتوف(   یعامل اثر حر ،عهیالش لئوسا مانند بعد،    ییروا امعوج. شود یده مید اول دست  
نوار بحار ای) ق1104   مه ا  را جمعه تیروا ر منابع،یو سا )ق1110یمتوف(یمجلس ع

در هر سه  ،شنبه روز در زمان ماما قول به ظهور    یول .اند کرده نقل کتاب نیهم از
  :میپرداز یم کتب نیا    یبررس به ر نقل شده است که در ادامهوذکم   ییدسته از کتب روا

حکـام  بیتهذ در کتاب    یخ طوسیان کتب اربعه، فقط شیاز م: کتب اربعه .الف  ،ا
، ق1407، یطوسـ (.شنبه اسـت  روز در زمان امام انگر ظهوریکه ب را آورده    یتیروا
نکه ظهور در روز جمعـه  یا  ۀ گر از کتب اربعه، درباریاما در سه کتاب د )333، ص4 ج

 )نترنتی، اینصر اصفهان(.ذکر نشده است    يزیچ ،ا شنبهیاست 
، زمـان امـام      يکبـرا  بتیشروع غ از پس: زمان امام مرتبط با    یثیکتب حد .ب

 ثیاحاد    يآور جمع به زمان امام بارۀدر شده مطرح شبهات رفع    يبرا عهیش    يعلما
 )381    یمتـوف (صدوق خیش. ندنوشتمستقل را     یکتب و پرداختند موضوع نیا به مربوط
رشاد کتاب) 413یمتوف(دیمف خی، شالنعمه تمام و الدین کمال کتاب  حجج إلمعرف    یف ا

ـ در ارا  بهیالغ کتاب زین) 460یمتوف(  یطوس خیو ش العباد    یعل اهللا ف ین موضـوع تـأل  ی
ثـر  بـه   سندگان معاصـر هـم  ینو    يها ان کتابیاز م. کردند   یصـاف  اهللا آیـت  منتخـب ا
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ح یها تصر ن کتابیدر تمام ا. توان اشاره کرد یم ،هاست ن آنیکه از معتبرتر    یگانیگلپا  
ـ بابو ابن(.شده است که شنبه روز ظهور است د، یـ خ مفیشـ  /654ص ،2، جق1395،  هی

  )574، صق1421، یصاف /379ص ،2 ج ،ق1413
م یتوان تقس ین کتب را به سه دسته میا: زمان امام ر مرتبط بایغ    یثیکتب حد .ج

  :کرد
ک کتـاب  یـ ن دسته فقط یاند؛ در ا ت روز جمعه را نقل کردهیکه فقط روا    یکتب .1

ـ ا. اسـت ) ق503    یمتوف(   يشابوریاثر فتال ن  نیالواعظ روضإلوجود دارد و آن کتاب  ن ی
 فتـال (.به صورت مرفوع نقل کـرده اسـت  البته ت صدوق را یروا ندهمان    یتیرواکتاب 

  )392ص ،2، جش1375،  شابورىین
ازده کتاب ین دسته، یاند؛ تعداد کتب ا ت روز شنبه را نقل کردهیکه فقط روا    یکتب .2

ـ الموال تاج: ند ازا ت است که عبارتیاز نه شخص م و ) 115ص، ]ب[ق 1422(دی  إعـ
م الورى  العـدد ، )ق548    یمتـوف (   یف طبرسـ یتأل )459ص، ]الف[ق 1422( الهدى بأع

مه حلّ    ین حلّیالد    یاثر رض )65صق، 1408(إلیالقو ـ ، )ق703    یمتـوف (  یبرادر ع  یواف
ـ   )463، ص2جق، 1406(  األبـرار  إلیـ حل، )ق1091    یمتـوف ( کاشـانى  ضیاثر مرحـوم ف
ذ ،)ق1107    یمتوف(یهاشم بحران دیاثر س) 297، ص6جق، 1411( ق، 1406(اریاألخ م

مه مجلس )174، ص7ج نـوار صاحب     یاثر ع ـ ر ،بحار ا ، 3جق، 1427(األبـرار  اضی
اثـر  ) 354، ص1جتا،  بی(الدول اخبار، )ق1112    یمتوف( ياهللا جزائر اثر نعمت )179ص

مات مهد    یالبرهان ف، یوسف قرمانیبن  احمد اثر ) 576ص، ق1399(آخر الزمان    يع
اثـر   )462، ص2جق، 1405(األئمإل معرفإل    یف الغمإل کشف، )ق975 یمتوف(يهند    یمتق
ستار کشفو ) ق693    یمتوف( یسى اربلیع بن    یعل بصار عن الغائب وجه عن ا تا،  بی(ا

  .)ق1320یمتوف(ينور نیرزا حسیف میتأل )223ص
ن یاند؛ در ا ات روز شنبه را نقل کردهیجمعه و هم روا ات روزیکه هم روا    یکتب .3

، 13ج ق،1409حـر عـاملی،   (عإلیالش وسائل: گنجد یت میدسته سه کتاب از دو شخص
، 5جق، 1425همـان،  (المعجزات و بالنصوص الهداة إثباتو  )381، ص7جو  248ص
 )59، ص7جو  87، ص45جق، 1403،  یمجلس(.نوارابحار و ) 113و  67ص

حظه م    یو کل    یگاه اجمالک نیبا  در  ،مجمـوع درات روز شـنبه  یـ شود که روا یم
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ده اسـت و چهـار کتـاب، هـم     شت روز جمعه در دو کتاب نقل یجده کتاب و روایه
  .اند ات روز شنبه را ذکر کردهیت روز جمعه و هم روایروا

ـ ه قابل توجه اسـت؛ از م مسئلز ین    يگریاز منظر د ت یصـ ان مجموعـاً نـوزده شخ  ی
ت روز جمعه یک نفر فقط روایات روز شنبه، یکتب فوق، پانزده نفر فقط روا ۀسندینو

  .اند ات را ذکر کردهیو سه نفر هر دو دسته از روا
حظه م ن چنانیابنابر  ،اطهار مۀائ جانب از شده نقل اتیروا طبق شود بر یکه م

ـ در مبرخـوردار اسـت و    يشـتر یقـوت ب قول تحقق ظهور در روز شنبه از   علمـا  انی
  .دارد يشتریداران ب طرف

  و شهرت آن  منشأ قول به ظهور در روز جمعه. 5
در روز  زمـان که قائل به ظهـور امـام       ین کسیاول شده، انجام    يها    یبررس براساس

در     يو. اسـت ) ق664یمتـوف (د بن طـاووس یسخ صدوق و پس از او یش ،جمعه شد
سبوعکتاب  ـ ز    يتخب بـرا در عنوان من جمال ا  در روز جمعـه  زمـان ارت امـام  ی

 که است روزي همان و است الزمان صاحب حضرت روز جمعه روز« :سدینو یم
مـه   ،يپـس از و ) 38ص، ق1330 ابـن طـاووس،  (».دکر خواهد ظهور روز آن در  ع

نوار بحاردر     یمجلس خ عبـاس  یحـاج شـ  ر یاخ  ۀ در سدو  )215ص، 99، جق1403(ا
 حضرت  ن ارت آیز بان مطلب را ین همیع) 104، صش1376(الجنان  حیمفاتدر   یمق

در  زمانت ظهور امام یذهن ن است کهیامطرح   سؤالِ .اند در روز جمعه ذکر کرده
در  آن مؤثر بوده اسـت؟     يریگ در شکل    یروز جمعه از کجا شکل گرفته و چه عوامل

صه کرد یرا در چند امر م    یتین ذهنیچن    يریگ شکل    يها نهیعوامل و زمپاسخ،    :توان خ
  زمانانتساب روز جمعه به امام . 1

ـ ر روایدر تفس يامام هاداز  خصالخ صدوق در کتاب یش که    یتیروا براساس ت ی
حضـرت    آن ،صدر مقاله گذشتنقل کرده بود و در  » کمیفتعاد  امی تعادوا ا«    ينبو

ه از یـ شـنبه کنا کیو  م؛ شنبه اسم رسول خـدا یام ما هستیا ر ازمنظو«ند که ان کردیب
ه، یابن بابو( ».است] يمهد[ جمعه اسم فرزند فرزند من :تا آنکه فرمود نیالمؤمنریام

ده ینام زمانامام  اسمروز جمعه به  ،تین روایا براساس) 395ص، 2، جش1362
م بن هاشم یبن ابراه    یو عل بن متوکل    یت محمد بن موسین روایدر سند ا .شده است
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ت عبـداهللا بـن   یاما هو) 101و  150ص، ق1411، یحل(.ندا که هر دو ثقه د دارندووج
ـ ا   ، یست و در کتب رجالیمشخص ن    یدلَف کرخ    یو صقر بن اب    یاحمد موصل ن دو ی

در رود  یگمان مبه هر حال . ف استیت مذکور ضعیروا ،نیابنابر. اند ق نشدهینفر توث
کم  ، کمت استین روایهمگرفته از که بر »روز امام زمان«روز جمعه به عنوان  امیگذر ا

  .ه باشدسپرد» روز ظهور امام زمان«به  در اذهان مشتاقان ظهورخود را     يجا
 در روز جمعه تولد امام زمان. 2

ولد که ت بدان سبب بوده باشد» روز امام زمان«جمعه به ده شدن روز یممکن است نام
 لذا احتمال )433ص 2، جق1395ه، یابن بابو(.ن روز واقع شده استیحضرت در ا  آن

 در زمـان  امام ظهور لیدل به نه زمان امام به جمعه روز اختصاص شهرت که دارد
  .باشد جمعه روز در شانیا تولد لیدل به بلکه ،روز نیا

 ندبه در روز جمعه    يورود دعا. 3
سـتن بـر فـراق و    یش و گریتظران و دلدادگان با امام زمـان خـو  من    يندبه نجوا    يدعا

وارد شده  جمعه روز و ریغد قربان، د فطر،یچهار عن دعا در یا نخواند. هجران اوست
ـ استحباب خواندن ا )104، ص99، جق1403، یمجلس(.است ن دعـا در روز جمعـه   ی

ـ بـا تعب حضرت   ظهور آنآن که     يمخصوصاً با توجه به محتوا از خـدا   ختلـف رات می
ت را به وجود آورده باشـد کـه روز جمعـه روز    ین ذهنیممکن ا، شود یدرخواست م

  .حضرت است  ظهور آن
د بـن  یخ صـدوق و سـ  یشد از نظر دور داشت که بعد از ین نکته را نبایان، ایدر پا

مهطاووس،  نوارصاحب     یمجلس ع ح یمفاتصاحب  یمخ عباس قیحاج ش و بحار ا
 .انـد  داشـته » زمانجمعه، روز ظهور امام «تفکر  ۀن نقش را در اشاعیرشتیب ،الجنان

شـتر و  یاز همـه ب  ،توجه عـام و خـاص بـه آن    به دلیل ح الجنانیتمفامخصوصاً نقش 
  .تر است پررنگ

  ات روز شنبهیت روز جمعه و روایان روایجمع م. 6
رغم مشـهور   یلشود که ع یجه حاصل مین نتیا ،اتیدو دسته از روا    یاز مجموع بررس

کـه مصـادف بـا روز        يا بودن ظهور در روز جمعه، امکان تحقق ظهور در روز شـنبه 
شواهد و     یبرخ براساس ،نیا با وجود. برخوردار است    يشتریاز اعتبار ب ،عاشوراست
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ن یجمع ب    یچگونگ .کرد جمع    يا ات را به گونهیسته از روان دو دیان ایتوان م ین مقرای
در دو مرحلـه انجـام    زمـان که ظهور امام  گونه است نیات ایروا دسته از ون دیا
 است نفر 313همان     یعنی ،حضرت  اران آنیخواص     يک مرحله ظهور برای :شود یم

ً در روز جمعه در  افتد و یماتفاق  ،که در اطراف مکه است    طوي   ذيدر کوه  ،که احتما
مـه  نه، ین زمیدر ا .استکه در روز شنبه  عالم عموم مردم    يبراظهور  ،دوم  ۀ مرحل ع
نوار بحاردر     یمجلس ک خبر یدر ضمن  نیالعابد نیزاز امام     یث مرفوعیدر حد ا
ن   : حضرت فرمود  آورده است که آن    یطو

  يئت مردیل در هیجبرئ. ندینش یم )ا سدریکنار (ر درخت سمرهیز] قائم[پس 
نجا یز تو را به نشستن در ایچه چ! خدا  ۀ بند    يا: دیگو ید و میآ یکلب نزد او م] یبن[از   

آن به سمت مکه     یمنتظرم زمان عشاء فرارسد تا در پ: دیگو] قائم[واداشته است؟ 
ـ   ]لیجبرئ. [کراهت دارم ،ن گرما خارج شومینکه در ایمن از ا. خارج شوم . خنـدد  یم

حضـرت را    دسـت آن ] لیـ جبرئ. [ل استیشناسد که جبرئ یو را ما ،پس چون بخندد
م م یرد و با او مصافحه میگ یم به نام بـراق      یکه اسب یحالد و درینما یکند و بر او س

کـوه      يشود و به سو یپس سوار بر آن اسب م! زیبرخ: دیگو یبه او م ،آورد یش میبرا
  کـه مـردم بـر گـرد آن     یحـال ، درشـود  یج ممکه خار    يسپس به سو ...دیآ یم    يرضو

  يا: کند یزد و ندا میخ یحضرت برم  آن] ارانی[از     يمرد ،پس. کنند یحضرت اجتماع م
دعوت     يزیشماست که نزد شما آمده و شما را به همان چ  ۀ خواست] شخص[ن یا! مردم  

خـود   پس. ندزیخ یبرم] مردم. [کرد یشما را به آن دعوت م کند که رسول خدا یم
ن هستم! مردم    يا: دیگو یزد و میخ یم پا  هامام شخصاً ب ن فرزند ف من فرزند . من ف

شـما را بـه آن    امبر خـدا یکنم که پ یدعوت م    يزیشما را به همان چ. میامبر خدایپ
ن حال یدر ا. به قتلش برسانند آورند تا یهجوم م او    يپس مردم به سو. کرد یدعوت م

از [حضرت را   زند و آنیخ یبرم ،صد تن هستندیافزون بر س    یاندک ]البته[ ر کهصد نفیس
  )306، ص52، جق1403، یمجلس(.شوند یمانع م] گزند آن مردم

ـ امام ز    يگریث دیز در حدیو ن بـه اصـحابش    قـائم « :فرمـود  نیالعابـد  نی
ها  آن    يرا به سو    یکس من    یول ،خواهند یهمانا اهل مکه مرا نم! قوم من    يا: دیگو یم
تـا آن  مثـل مـن اسـت        يفـرد   ۀ ستیکه شا    يفرستم تا بر آنان احتجاج کنم به نحو یم
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ـ       يپس مرد .ها احتجاج کند شخص بر آن خوانـد و بـه او    یاز اصـحاب خـود را فرام
ن  ۀ اهل مکه من فرستاد    يا: اهل مکه برو و بگو    يبه سو: دیگو یم شـما      يوبه س    یف

ـ یما اهل ب: ن استیهستم که سخنش با شما ا فت  ...میت رحمت و معدن رسالت و خ
ـ  یبر او هجوم م] مردم[د ین سخنان را گویا ،پس چون آن جوان ن رکـن و  یآورند و ب

ن واقعـه بـه   یچون خبر ا. است» هینفس زک«کنند و او همان  یمقام، سر از تنش جدا م
خواهند؟ پس  یبه شما نگفتم که اهل مکه ما را نم: دیوگ یبه اصحابش م ،رسد یامام م

مرد به تعداد رزمندگان  313با     يکوه طو از گردنۀنکه یتا ا گذارند یآنان امام را تنها نم
ـ  ود یآ یجنگ بدر، فرود م چهـار   میابـراه  مشـود و در مقـا   یوارد مسجدالحرام م

سود تک یرکعت نماز م اد و یخدا و     يزند و پس از حمد و ثنا یه میخواند و به حجرا
ـ  چیکه هـ     يا د به گونهیگشا یو درود بر او، لب به سخن م امبرینام پ ک از مـردم،  ی

ـ کائیل و میـ جبرئ ،کنند یعت میکه با او ب    ین کسانیپس اول .چنان سخن نگفته باشد ل ی
همـان،  (.کننـد  یعت میاز مردم مکه با او ب    یصد نفر و تعداد اندکیسپس آن س. هستند

  )307ص
ت یروا از امام صادق ،اران امام به مکهیزده نفر یصد و سیزمان ورود س  ۀ دربار

ک شب که ینفر هستند که خداوند عز و جل در  زدهیصد و سیس نانیپس ا« :است شده
شب  ،ت اهللا الحرامیآورد و در همان مکه در ب یها را در مکه گرد م شب جمعه است آن

  )378، صق1416ابن طاووس، (».کنند یرا صبح م
ـ روا ز از امام باقرینزمان ورود امام به مکه و مسجدالحرام   ۀ و دربار ت شـده  ی

و چون نماز عشاء را ... شود یدر هنگام عشاء ظاهر م يآنگاه مهد« :است که فرمود
ـ بلند گو    يبا صدا ،جا آورد  به در برابـر  را کـه      يا خـدا را و آن لحظـه   ،مـردم     يا: دی

  )137، صهمان(»... .آورم یاد شما میبه  ،ستادید ایپروردگارتان خواه
 نفـر  313همـان      یعنی ،اران خاص امامیکه  ن استیاات ین روایا مجموع حاصل

روز جمعه . کنند یصبح مو شب را در آنجا  شوند یدر شب جمعه وارد مکه م معهود،
نکه مردم یاز اشان یبرادر آنجا حضرت . رسند یم امامبه خدمت     طوي   ذيدر کوه 

را کـه در   پـاك     یاتمام حجـت، جـوان      يد و برایگو یسخن م ،خواهند یرا نم اومکه 
فرستد  یمردم مکه م    يبه سو اران خودیان یاز م معروف است» هینفس زک«ات به یروا
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ن یکـه ظـاهراً مـأمور   [امـا مـردم مکـه    . حضرت فرابخواند آن    ياریتا مردم مکه را به 
ه مطلع ینفس زک تامام که از شهاد. رسانند یاو را به شهادت م] حجاز باشند    یحکومت

کنند و  ینفر به سمت مکه حرکت م 313ان آن یازظهر روز جمعه در مدر بعد ،شوند یم
 میو نمـاز عشـا را پشـت مقـام ابـراه      شـوند  یوارد مسجدالحرام م در هنگام عشا

حاضـر در   حضـرت را بـه مـردم     امـام، آن   ۀ نـد ینما ،عشـا  پـس از نمـاز  . اننـد خو یم
م مها  آنرا به  دعوتش و برنامۀ  یمسجدالحرام معرف خـود امـام    ،پس از آن. کند یاع

ـ کائیل و میـ سخنان امام، ابتدا جبرئ از پس. پردازند یم    یزند و به سخنرانیخ یبرم ل و ی
حضـرت    بـا آن  حاضر در مسجدالحراماز مردم     یعداد اندکز تینفر و ن 313سپس آن 

آنگاه  3گردد، یشب شنبه آغاز م    يبعد از نماز عشا  یم؛ در واقع ظهور رسکنند یعت میب
  يخـود را بـرا    یمعمـو     یسخنران ،استو مصادف با عاشور در روز بعد که روز شنبه

و عـالم را بـه نـور     ردیـ گ یبت برمیغو پرده از نقاب  کنند یمردم سراسر جهان آغاز م  
 .سازند یش منور میجمال خو

ـ     يدر دعاهاکشند و  یکه مردم انتظار آن را م    يآن ظهور ،نیابنابر خـود بـا زبـان      ۀ ندب
ـ   با آن» ترانا و نراك    یمت« ـ    ،پردازنـد  یحضرت به نجوا م افتـد نـه    یدر روز شـنبه اتفـاق م

  .جمعه

  ده دانستن روز ظهوریفا. 7
در جمعه ظهور  زماننکه امام یدانستن ا که دیایش بین سؤال پیا    یبرخ    يمکن برام

  دارد؟    يا دهیچه فا ،هفتهام یاز اگر یک روز دیا یا شنبه یخواهند کرد 
در روز حتم ظهور به طور   ۀ واقعن باشد که یا د گفت اگر اعتقاد قاطعیدر پاسخ با
ً     یول ،افتد یجمعه اتفاق م  ،واقع شودر از جمعه یغ    يگریا هر روز دیدر روز شنبه عم

ـ با ا زمانان امام عاشق ظهور و از منتظران    يا ن امکان وجود ندارد که عدهیا ایآ ن ی
ل که حضرت در روز جمعه ظهور م تکل ردچـا گـر،  ید    يکنند نه روز یاستد ، یفـ یب

 درنتیجهو  نجامدیحضرت ب  آن ورظهکار به انکار اصل  د شوند و چه بسایر و تردیتح
ت ین مهدویان دروغین مدعیا وجود مخصوصاً با مواجه گردد؟ اشکال باظهور  ندیافر

ـ  ،هاست گاه آنیشاهد ظهور گاه و ب ،عیتش  ۀ جامعکه    یو مقـاومت     يریـ گ موضـع  نیچن
  . ستیچندان دور از انتظار ن  
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  گیري جهینت
 تیک روایتنها  ،است» زمانظهور امام جمعه، روز «ن باور که یبا وجود شهرت ا

. ن باره وارد شده استیدر ا ،است دیمورد ترد ک دعا که صدور آن از معصومیو 
ور ت با سند نسبتاً معتبر وجـود دارد کـه شـنبه را روز ظهـ    یروا نیچند، اما از آن سو

  . اند کرده    یمعرف
تولد امام زمان در روز «  ،اتیاز روا    يا در پاره »زمانانتساب روز جمعه به امام «

ـ موجب تقواست که   یم، از عوامل مه»ن روزیندبه در ا    يورود دعا«و  »جمعه ت و ی
بحـار  از نقش دو کتـاب   ،انین میدر ا. شده استت ظهور در روز جمعه یذهنشهرت 

نوار   .دیچشم پوشتوان  ینم تین ذهنیگسترش ادر  ح الجنانیمفاتو  ا
ً  دهد ینشان م شده انجام    يها یبررس ظهور امام زمـان در دو مرحلـه انجـام    احتما

نفر است  313همان     یعنی ،حضرت  اران آنیخواص     ياول ظهور برا  ۀ مرحل :ردیگ یم
 عموم مـردم عـالم اسـت کـه        يدوم برا  ۀ و مرحل پذیرد صورت میکه در روز جمعه 

ً ظهـور در روز جمعـه    منتظر وقـوع  ظهور، شتاقاناگر م .باشد یدر روز شنبه م احتما
و  ظهور را باور نکنند    يا ممکن است عده ،در روز شنبه ظهور کنند اما امام ،باشند

ـ پرداختن به روز جمعهلذا در کنار  ؛شود مواجه مشکل باروند ظهور  روز     ی، از معرف
  .د غافل بودینبا ـک احتمال یحداقل در حد  ـشنبه به عنوان روز ظهور 

  
  :ها وشتن پی

  .منظور از مشهور به معناي عام، مشهور مصطلح در میان مردم عادي است. 1
، روایـت  بر این اسـاس  .ن استامحدث منظور از مشهور به معناي خاص، مشهور مصطلح در میان. 2

سند آن در هر طبقه، یـک  اگرچه  ؛مشهور است راویان و مؤلفان و روایتی است که بین علما مشهور
  )113صش، 1389ربانی، (.سندي براي آن ذکر نشده باشدیا  نفر باشد

 ،در روز شـنبه اسـت   ظهور امام در شب شنبه با احادیث و روایاتی کـه بیـانگر ظهـور امـام    . 3
شوند و شب جزئی از روز بعد است و در عرف  هاي قمري با شب شروع می زیرا ماه ،منافاتی ندارد

ل را یکی »هاي ثابت شدن اول ماه راه«ر بحث از نظر فقهی نیز فقها د. گونه است هم این ، رؤیت ه
لب. دانند هاي اثبات اول ماه می از راه پایان مـاه قبـل و شـروع مـاه      ۀنشان ه عبارت دیگر، رؤیت ه

ً اگر در غروب بیست. ماه گویند نه شب آخر جدید است و آن شب را شب اول ماه می نهم ماه و مث
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ل ماه رؤیت شود و مـاه شـوال شـروع شـده      فقهـی مـاه رمضـان پایـان یافتـه      از نظـر  ،رمضان، ه
یـا کـافري   ت که اگر کودکی در آن شـب متولـد   روس ازاین) 278، ص1ش، ج1379خمینی، .(است

ماه رمضان تمام شده  امام صادق ۀگیرد، چون به فرمود او تعلق نمی زکات فطره به ،مسلمان شود
 )67ص، 2همان، ج.(اند ر آن فتوا دادهو فقها نیز ب) 72، ص4، جق1407، طوسی(است
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