
 

 

 امام مهدی در قرآن
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 قرآن در مهدوی آیه ۰۳۳ از بیش وجود

 :قرآن در موجود مهدوی موضوعات برخی

 قرآن در «زمان امام یاران اوصاف»

 قرآن در «عیسی حضرت نزول»

 «ظهور حتمی عالئم» از بعضی

 قرآن در «جهان ی آینده»

 «گذشته ادیان در موعود از اطالع»

 دیگر ادیان و قرآن در «انتظار»

 ... و قرآن در «ظهور عصر های ویژگی»

 شد... خواهد ارسال برایتان شااهلل، ان که
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 کننده رجعت اولین

 : النّبأ سوره 1۱ آیه ترجمه



 " آییدمی( محشر به) فوج فوج شما و شودمی دمیده «صور» در که روزی "

 است؟ حق( دنیا به بازگشت یعنی) رجعت آیا: شد سوال صادق امام از

  آری،: فرمودند حضرت

 کیست؟ میگردد بر که کسی اول: شد عرض

 میشود، خارج "قائم" قیام از پس که است، علی بن حسین: فرمودند حضرت

 دسته: فرمایدمی( قرآن در) خداوند چنانكه نه،: فرمودند امام هستند؟ ایشان همراه هم مردم: پرسید شخص آن

 .دیگر قوم از پس قومی آمد، خواهند ترتیب به بیایند، دسته

 2۶۲ص 2ج الوافی، کتاب

 

 

۰ 

 « غایب امام به ایمان» 

 : بقره سوره ۰ آیه ترجمه

 به هک مواهبی و نعمتها تمام از و دارندمی برپا را نماز و آورندمی ایمان غیب به که هستند کسانی( پرهیزکاران)

 .کنندمی انفاق ایم،داده روزی آنان

 :فرمودند آیه این تفسیر در صادق امام که میگوید رقی داوود

 .باشند داشته ایمان و اقرار است، حق البته که ،( مهدی)قائم حضرت قیام به که هستند کسانی متَّقین

 ۲2ص ۵ج الهداة اثبات
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 " فاطمه مهدیِ رفیق، بهترین "



 : نساء سوره ۶۶ آیه ترجمه

 رب را خود نعمت خدا، که بود خواهد کسانی همنشین( رستاخیز، روز در) کند، اطاعت را پیامبر و خدا کسیكه و

 !هستند خوبی رفیقهای آنها و صالحان و شهدا و صدیقان و پیامبران از کرده تمام آنان

 :فرمودند آیه این تفسیر در حضرت که کرده روایت باقر امام از زراره

 و اند؛ حسین و حسن شهداء، و است؛ ابیطالب بن علی صدّیقین، و است؛  خدا رسول ، النَّبِیِّین آیه، این در

 .است محمد آل قائم ،(خوب رفیق)رفیقاً اولئك حَسُنَ و هستند؛ معصومین ائمه صالحین،

 ۵۲ص 1ج الناصب الزام

 

 

۵ 

 ابراهیم حضرت به شباهت

 : عمران آل سوره ۶۱ آیه ترجمه

 خدا و ایمانند اهل که امتش و پیغمبر این و کنند پیروی او از که هستند کسانی ابراهیم به مردم نزدیكترین "

 "است مؤمنان سرپرست و دوستدار

 كیهت االسود حجر به پشت، با که نگرم می[  قائم]  او به گویی! سوگند خدا به: فرمودند تفسیرش در باقر امام

 بحث من با خدا درباره کس هر! مردم ای: گوید می سپس و دهد می سوگند خودش حق به را خدا آنگاه و زده،

 سزاوارترین من نماید، صحبت من با آدم حضرت درباره کس هر و هستم، خدا به فرد سزاوارترین من کند،

 هر هستم، نوح به مردم سزاوارترین من کند، احتجاج من با نوح درباره کس هر هستم، آدم حضرت به شخص

 .باشممی ابراهیم به فرد سزاوارترین من نماید، احتجاج من با ابراهیم درباره کس

 1۱2نعمانى،ص غیبت

 

 

۶ 

 ...واقعی ی شیعه و اصحاب امتحان



 : بقره سوره 24۶ آیه ترجمه

 یم آزمایش آبی نهر یك به را شما خداوند: گفت آنها به برد، بیرون خود با را سپاهیان طالوت، که هنگامی پس

 ...کند

 هم، قائم اصحاب کرد، امتحان آبی نهر وسیله به را موسی اصحاب خدا: میفرمایند آن تفسیر در صادق امام

 .میشوند امتحان چنین

 2۵1ص ،1ج نورالثقلین،

 ! نرفته؟ یادتان که خراسانی مرد و صادق امام جریان

 نبرد آماده شیعه هزار صد از بیش اینكه با نمیكنید دفاع خود حق از چرا گفت صادق امام به خراسانى مردی

 آتش با مرا: گفت التماس با خراسانى. «بشین روشن تنور داخل برو»: فرمودند( مقدمه بدون) امام دارید؟

 «بنشین تنور داخل برو: »فرمود هارون به امام. شد وارد مكى هارون هنگام این در. گذر در من جرم از. مسوزان

 انیخراس «است خبر چه تنور در ببین برو: »فرمود خراسانی به امام سپس. نشست روشن تنور داخل رفت هارون

 کرد سالم ما به و نشسته تنور در هارون دیدم رفتم میگوید

  میشود؟ پیدا این مانند خراسان در چندنفر: فرمودند امام

 . نیست هم نفر یك قسم بخدا:  خراسانی

 كنیمنمی قیام باشیم نداشته( باشد تسلیم گفتیم هرچه که)این مانند یاور نفر پنج زمانیكه ما: فرمود امام

 [است بسیار فاصله عمل، و ادعا میان آری،

 2۰۲ ص ،4 ج طالب، أبی آل مناقب

 

 

۲ 

 "انبیاء رجعت"

 :عمران آل سوره ۱1 آیه ترجمه



 خدا انبج از رسولی شما بر بعد بخشیدم حكمت و کتاب شما به چون که گرفت پیمان پیغمبران از خدا که آنگاه

 تهداش اقرار آیا: فرمود خدا کنید یاریَش و آورده ایمان او به دادمی شما شریعت و کتاب راستی به گواهی که آمد

 ...داریم اقرار: گفتند پذیرفتید؟ امر این بر مرا پیمان و

 :فرمودند آیه این تفسیر در صادق امام

 و آمد نسویتا پیغمبری اگر دادم، شما به که را حكمتی و کتاب این که گرفت پیمان پیمبران از خدا که هنگامی

 نکنو تا آدم حضرت زمان از: فرمودند کنید، یاریش و آرید ایمان وی به باید کرد، تصدیق است شما نزد آنچه

 آیه أویلت و کند،می یاری را المؤمنین امیر و پیغمبر و گرددبرمی دنیا به که این جز نفرستاده پیغمبری هیچ خدا

 (رجعت زمان در) «کنید یاری را المؤمنین امیر و آرید ایمان پیغمبر به باید» که است چنین

 ۰۵1 ص 1 الصافی،ج تفسیر

 

 

۱ 

  شیطان کردنِ سنگسار

 : عمران آل سوره ۰۶ آیه ترجمه

 "دهمقرارمی تو پناه در شده رانده شیطان شرّ از را فرزندانش و او "

 مؤمنی هیچ... شده رانده خدا درگاه از لعن با شیطان که است آن رجیم مفهوم: فرمودند تفسیرش در هادی امام

 مهدى ماما وقتی که، است گذشته خداوند اولیه علم در براستی فرستد، لعنت او بر اینكه مگر کند،نمی یاد را او

 می وا بر سنگ کرد،می نفرین و لعن را او قبال که همانطور زمان آن در آنكه مگر نمیماند مؤمنی هیچ کند، قیام

 .سازدمی دور خود از را او و زند

 ۱۵و1۰ص ۰ج نورالثقلین تفسیر

 

 

۶ 

 ...امام برای کاری کم حسرت



 : زمر سوره ۵۶ آیه ترجمه

 .کردم هٰ  اللّ جَنْبِ درباره که هایی کوتاهی از من بر افسوس: بگوید قیامت روز کسی مبادا

 را ها جدّی گرفتنِ شوخی و گرفتن آسان و ها کاری خالف نتیجه و میشود محشر وارد انسان هنگامیكه آری

 معناست؟ چه به هٰ  اللّ جَنْبِ حال. میشود بلند "واحسرتا" به فریادش میبیند، خود برابر

 به ات دارند واالیی مقام که هستند او جانشینان و امیرالمومنین ه،ٰ  اللّ جَنْبُ: میفرمایند تفسیرش در کاظم امام

 برسد( مهدی حضرت) ها آن نفر آخرین

 ۵14 ص 1۶ ج نمونه، تفسیر

 سترشگ مناقبش، نشر برایش، کردن کار او، به خدمت انبیا، تمام عصاره یعنی زمان امام: وحیدخراسانی اهلل آیت

 تربیش قدم یك چرا که آنیم حسرت در قیامت فردای و ناشناختست گوهری غیبتش، عصر در هم آن فضائلش،

 .برنداشتیم و میتوانستیم

 1۰۱۶ شعبان نیمه

 

 

1۳ 

 قرآن در یار سیزده و سیصد

 [14۱/بقره... ]جَمیعًا اللَّهُ بِكُمُ یَأتِ تَكونوا ما أَینَ الخَیراتِ فاستَبِقُوا

 کند می حاضر را شما همه خداوند باشید جا هر! جویید سبقت یكدیگر بر ها، نیكی در: ترجمه

 قرار بدون هستند، بدر اصحاب تعداد به که را یارانش از نفر ۰1۰ خداوند آنگاه: فرمودند تفسیرش در باقر امام

 که خدا کالم معنی است این جابر ای. کند جمع مكه در را آنها پاییز، ابر های پاره مانند آورد، گِرد وی نزد قبلی،

 آورد گِرد را شما همه خدا باشید جا هر

 ۰4۱ص ،1ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 2۱2ص النص، نعمانی، الغیبه،

 



 

11 

 قرآن در وصی آخرین

 [124/بقره... ]فاتمهن بِكَلِماتٍ رَبُّهُ اَبْراهیمَ اِذِابْتَلى و

 این عهده از خوبی به او و آزمود گوناگونی وسائل با را ابراهیم خداوند، هنگامیكه( آورید یاد به) و: ترجمه

 برآمد آزمایشها

 منظور:  فرمودند امام چیست؟ «کلمات» از منظور آیه، این در پرسیدم السالم علیه صادق امام از میگه مفضل

 ،علی محمّد، حق به خدایا": گفت که وقتی آن کرد؛ توبه و یادگرفت پروردگارش از آدم که است کلماتی همان

 معنای: کردم عرض. است رحیم و توّاب او شد؛ پذیرفته اش توبه و "بپذیر را ام توبه حسین، و حسن فاطمه،

 .امام دوازده عدد به قائم تا را ایشان کرد تمام یعنی: فرمودند امام چیست؟ «فَأتَمَّهُن»

 ۰1۲ص ،1ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 ۰۵۱ص ،2ج الدین، کمال
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 قرآن در ظهور نزدیك وقایع

 [1۵۵/بقره...] وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍبِشَیْ لَنَبْلُوَنَّكُمْ و

 و میكنیم آزمایش ها، میوه و جانها و مالها در کاهش و گرسنگی ترس، از چیزی با را شما همه قطعا و:  ترجمه

 کنندگان استقامت به ده بشارت

 ار آنان و بمانند گرسنه سال آن در مردم که باشد سالی قائم، آمدن از پیش باید ناگُزیر: فرمودند صادق امام

 آشكار بسیار خدا کتاب در این که فراگیرد محصول و عمر شدن کم و اموال کاهش و کشتار از سخت ترسی

 [خواندند را باال آیه بعد و] است،

 ۰۵۶ص ،1ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 2۵1ص نعمانی، الغیبه،



 

 

1۰ 

 قرآن در امام شناخت ارزش

 [2۶۶/بقره] الْأَلْبَاب أُوْلُواْ إِلَّا یَذَّکَّرُ مَا وَ کَثِیرًا خَیرًْاَ  أُوتىِ فَقَدْ الحكمة یُؤْتَ مَن وَ یَشَاءُ مَن الْحِكْمَةَ یؤْتىِ

 خیر شود، داده دانش که هر به و دهد می بداند شایسته و بخواهد کس هر به را حكمت و دانش خدا:  ترجمه

 .گردند نمی متذکر و کنند نمی درک را حقایق این خردمندان جز و است شده داده فراوانی

 سیاریب خیر او به پس شود، داده حكمت را کسی هر» که آیه این تفسیر که کرد سئوال صادق حضرت از ابوبصیر

 .«است امام شناخت و خدا بندگی حكمت؛: »فرمودند حضرت معناست؟ چه به «شده داده

 2۱۲ص ،1ج الثقلین، نور تفسیر

 1۱۵ص ،1ج الكافی،
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 قرآن در«  امام علم» 

 زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فی الَّذِینَ فَأَمَّا مُتَشَابِهَاتٌ وَأُخَرُ الْكِتَابِ أُمُّ هُنَّ مُّحْكَمَاتٌ آیَاتٌ مِنْهُ الْكِتَابَ عَلَیْكَ أَنزَلَ الَّذِیَ هوَ

 [۲/عمران آل. ]..الْعِلْمِ فِی الراسخون و اللّهُ إاِلَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ وَمَا تَأْوِیلِهِ وَابْتِغَاء الْفِتْنَةِ ابْتِغَاء مِنْهُ تَشَابَهَ مَا فَیَتَّبِعُونَ

 روشن و صریح یعنی] است محكم آیات آن از قسمتى کرد، نازل تو بر را کتاب این که است کسى او:  ترجمه

 در هک کسانى اما[ پذیرند تاویل و توضیح که] است متشابه دیگر قسمتی و هستند کتاب اساسِ آنها[ است

 آنكه با! ندطلب می برایش[ نادرست] تأویل و کنند انگیزی فتنه تا متشابهاتند دنبال به است، انحراف دلهایشان

 ...نمیداند کسى دانش در داران ریشه و خدا جز را آنها تأویل

 .را قرآن متشابه تأویل دانیم می ما و علم در راسخون مائیم:  فرمودند صادق امام

 ۰1۶ص ،1ج الثقلین، نور تفسیر



 21۰ص ،1ج الكافی،

 

 

1۵ 

 مهدی قرآن حجازی صوت به

 انآسم به سرش باالی از نوری شد، متولد اهلل خلیفة مهدی چون: میگوید( خاص نائب دومین) عثمان بن محمد

 :فرمود می که حالی در برداشت سجده از سر آنگاه. افتاد سجده به پروردگارش برای سپس گردید، ساطع

 «الْحَكیمُ هُوَالْعَزیزُ اِلّا الاِلهَ بِالْقِسْطِ قائِمَاً اُولُواالْعِلْمِ وَ وَالْمَالئِكَةُ هُوَ اِلّا الاِلهَ اَنَّهُ شَهِدَاللَّهُ» 

 آل... ]نیست او جز معبودی که دهد می گواهی دارد، عدالت به قیام[ عالم تمام در] حالیكه در خداوند؛(یعنی)

 [1۱/عمران

 4۰۰ص ،2ج الدین، کمال

 

 

1۶ 

 درخشد می ظهور از پس که دینی

 [۱۰/عمران آلَ... ] وَکَرْهًا طَوْعًا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ یَبْغُونَ اللَّهِ دِینِ أفَغَیْرَ

 امر مطیع است، زمین و آسمانها در که هر آنكه حال و طلبند؟ می خدا دین از غیر دینی کافران، آیا: }ترجمه

 ...{خداست

 تنیس زمینی ما، قائم ظهور موقع که است این آیه این تأویل: فرمودند که صادق امام از شنیدم میگوید رفاعه

 .نشود گفته اللّه رَسُول محمّد و اللّه إال الإله آن در که

 ۰۶2ص ،1ج الثقلین، نور تفسیر

 

 



1۲ 

 ... هستند هم مالئكه

 [12۵/نعمرا آل] مُسَوِّمِین الْمَلَائِكَةِ مِنَ آلَافٍ بِخَمْسَةِ رَبُّكُمْ یُمْدِدْکُمْ هَذَا فَوْرِهِمْ مِنْ وَیَأْتُوکُمْ وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا إِنْ بلَى

 هب را شما خدا بیاید، شما سراغ به زودی همین به دشمن و کنید، پیشه تقوا و صبر اگر( هم امروز) آرى: ترجمه

 !داد خواهد یاری دارند، خود با هایی نشانه که فرشتگان، از هزار پنج

 باال آسمان به پس آن از کردند، یاری زمین در بدر جنگ روز را خدا رسول که فرشتگانی: فرمودند باقر امام

 .است هزار پنج فرشتگان، آن تعداد کنند، یاری را االمر صاحب اینكه تا روند نمی و نرفتند

 1۶۲ص ،1ج العیاشی، تفسیر

 

 

1۱ 

 قرآن در «بیداء خسف»

 لحظات ینا در!! کنند اسیر و بُكشند را کوفه اهل! هستند نفر هزار هفتاد که فرستد می سپاهی کوفه به سفیانی

 ...است مهدی راستین یاران میانشان در که رسانند می کوفه به را خود خراسان سمت از هایی پرچم

 اندهفرم! روند می مكه سوی به مهدی، امام پی در آنها مدینه از بعد! میفرستد مدینه سمت به سپاهی سفیانی،

 . آید می فرود بیابانی در سفیانی سپاه

 جاستاین و! [ ساز نابود را کار تجاوز سپاه این! سوزان و خشك کویر ای: که]  میشود بلند آسمان از ندائی ناگهان

 : شده نازل آنان درباره نیز نساء سوره 4۲ آیه... برد می فرو را آنان زمین که

( را نجیلا و تورات) را چیزی که فرستادیم فرو که قرآنی به شده، فرستاده آسمانی کتاب شما برای کسانیكه ای

 پشت به را آنها و کنیم نابینا و محو را هایی چهره آنكه از قبل آورید ایمان کند، می تصدیق شماست با که

 !برگردانیم هایشان

 ۶۲ح ،2۲۶ص نعمانی، الغیبه ؛۱۲ص ،2ج و ۰۵۰ص ،1ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 

 



1۶ 

 ! امام به حسادت

 [۵4/نساء...]فَضْلِهِ مِن اللَّهُ آتَاهُمُ مَآ عَلَى النَّاسَ یَحْسُدُونَ أمْ

 در راسخون ما... نموده واجب را ما اطاعت خداوند که هستیم گروهی ما: فرمود( السالم علیه) صادق حضرت

 برپیام به) مردم به آنها اینكه یا: » فرماید می آیه این در خداوند چنانكه! ورزند می حسادت ما به هستیم، علم

 ...«ورزند می «حسد» بخشیده آنها به فضلش از خدا آنچه خاطر به( آلش و

 4۶1ص ،1ج الثقلین، نور تفسیر

 1۱۶ص ،1ج الكافی،

 

 

2۳ 

 !ندارند گفتن برای حرفی هیچ

 [۰/مائده...]تَخْشَوْهُمْ فَال دِینِكُمْ مِنْ کَفَرُوا الَّذِینَ یَئِسَ الْیَوْمَ

 ...{نترسید آنها از بنابراین شدند مأیوس شما، آئین( زوال) از کافران امروز،}

 شوند؛ می امید نا امیه بنی که است محمد آل قائم ظهور روز: »فرمودند آیه این درباره باقر امام میگوید جابر

 .«باشند می امید نا( السالم علیهم)محمد آل از و گشته کافر که هستند آنها

 22۰ص ،2ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 ۵۱ص ،1ج الناصب، الزام
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 قرآن در مهدی حضرت یاران اوصاف



 عَلَى عِزَّةٍأَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَیُحِبُّونَهُ یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ یَأْتِی فَسَوْفَ دِینِهِ عَنْ مِنْكُمْ یَرْتَدَّ مَنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا

 نیز ۱۶/انعام در مضامینی چنین با تقریبا[ ) ۵4/مائده... ]لَائِمٍ لَوْمَةَ یَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِیلِ فِی یُجَاهِدُونَ الْكَافِرِینَ

 (است موجود

 هب خداوند رساند، نمی زیانی خدا به برگردد خود دین از شما از کس هر! اید آورده ایمان که کسانى اى: }ترجمه

 و فروتن مؤمنان با[ اینان] دارند؛ دوست را او نیز آنان و دارد دوست را آنان که آورد مى را دیگر گروهى زودی

 ...{ترسند نمی مالمتگرى هیچ سرزنش از و کنند مى جهاد خدا راه در نیرومندند، و سخت کافران برابر در

 ...است شده نازل اصحابش و السالم علیه مهدی درباره آیه این داریم روایت

 ۰1۵ص ،2ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 ۰1۶ص نعمانی، الغیبه

 

 

22 

 سفیانی خروج بودن حتمی

 [2/انعام] تَمْتَرُونَ أَنْتُمْ ثُمَّ عِنْدَهُ مُسَمًّى أَجَلٌ وَ أَجَلًا قَضَى ثُمَّ طِینٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِی هوَ

 نزد حتمى اجل و داشت مقرر[ عمر شما برای] را مدتى سپس آفرید، گِل از را شما که است کسى او: ترجمه

 .کنید مى تردید[ او قدرت و یگانگی در مشرکان] شما همه این با. اوست

 حُمرانِ ،«غیرحتمی و حتمی داریم؛ أجَل گونه دو» فرمودند آیه این توضیح در السالم علیه باقر امام که آنگاه

 زا آن که قسم خدا به نه،: فرمودند امام. باشد حتمی غیر نوع از سفیانی اجل امیدوارم من: کرد عرض أعْیَن بْنِ

 .است حتمی امور

 12۵ص روضاتی، مهدوی، آیات کلیدواژه

 ۰۳1ص نعمانی، الغیبه

 

 

2۰ 



 درقرآن «قیام هنگامه»

 مُبْلِسُونَ هُمْ فَإِذَا بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ أُوتُوا بِمَا فَرِحُوا إِذَا حَتَّى شَیْءٍ کُلِّ أَبْوَابَ عَلَیْهِمْ فَتَحْنَا بِهِ ذُکِّرُوا مَا نَسُوا فلَمَّا

 [44/انعام]

 آنان بر را[ نعمتها از] چیزى هر درهاى! کردند فراموش بودند شده توصیه بدان که را آنچه چون پس: ترجمه

 نومید هیكبار و گرفتیم را آنان[ گریبان] ناگهان گردیدند، شاد بودند شده داده آنچه به که هنگامى تا گشودیم

 !شدند

 است این «کردند فراموش بود شده یادآوری ایشان به آنچه» از خداوند منظور: فرمودند السالم علیه باقر امام

... مگشودی آنان بر را چیز همه درهای بودند، شده مامور آن به اینكه با گذاشتند وا را علی حضرت والیت چون که

 یهمگ هنگام این در( کردیم مجازات سخت و) گرفتیم را آنها ناگهان( بستند دل آن به و) شدند شادمان و مغرور

 ...قائم حضرت قیام واسطه به شدند مأیوس

 12۱ص روضاتی، مهدوی، آیات کلیدواژه

 ۰۲1ص ،۰۵ج االنوار، بحار
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 توبه راه شدن بسته

 إِنَّا انْتَظِرُوا قُلِ خَیْرًا إِیمَانِهَا فِی کَسَبَتْ أَوْ قَبْلُ مِنْ آمَنَتْ تَكُنْ لَمْ إِیمَانُهَا نَفْسًا یَنْفَعُ لَا رَبِّكَ آیَاتِ بَعْضُ یَأْتِی یَوْمَ... 

 [1۵۱/انعام] مُنْتَظِرُونَ

 نیاوردند ایمان قبال که افرادی آوردن ایمان پذیرد، تحقق پروردگارت آیات از بعضى که روزى آن اما: }ترجمه

 یم انتظار هم ما بكشید انتظار بگو! داشت نخواهد حالشان به سودی ندادند، انجام نیكی عمل ایمانشان در یا

 !{کشیم

 ات که کسی ایمان. است «قائم» منتظره ی آیه و هستند «ائمه» آیات: ... فرمودند آیه این تأویل در صادق امام

 راظاه. ]باشد داشته ایمان پدرانش به گرچه ندارد، سودی برایش نیاورده، ایمان شمشیر، با او قیام روز از قبل

 [است متفاوت «ظهور زمان» با «قیام زمان»

 1۰۵ص مهدوی، آیات کلیدواژه



 ۰۰۶ص ،2ج الدین، کمال

 

 

2۵ 

 قرآن در «فرج انتظار به امر»

 [۲1/اعراف] الْمُنْتَظِرِینَ مِنَ مَعَكُمْ إِنِّی فَانْتَظِرُوا...

 !کشم می انتظار شما با هم من باشید، منتظر شما پس: ...ترجمه

 رمودهف که ای نشنیده را تعالی خدای سخن آیا نیكوست، چه فرج انتظار و صبر: فرمودند السالم علیه رضا امام

 و یدآ می یأس از پس فرج که کنید، صبر که باد شما بر پس «راهم به چشم شما با نیز من باشید راه به چشم»

 .بودند صابرتر شما از شما پیشینیان

 142ص مهدوی، آیات کلیدواژه

 ۶4۵ص ،2ج الدین، کمال

 

 

2۶ 

 قرآن در «دولت آخرین»

 [12۱/رافاع] لِلْمُتَّقِینَ وَالْعَاقِبَةُ عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَنْ یُورِثُهَا لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ وَاصْبِرُوا بِاللَّهِ اسْتَعِینُوا لِقَوْمِهِ مُوسَى قالَ

 هرکس به را آن و خداست آن از زمین که ورزید استقامت و بگیرید مدد خدا از: گفت قومش به موسی: }ترجمه

 {است پرهیزکاران برای سرانجام و کند می واگذار بخواهد بندگانش از

 درسن می آن به ما از قبل باشند، داشته دولتی که خاندانی هر ،هاست دولت آخرین ما دولت: فرمودند باقر امام

 ستا همین و کردیم، می رفتار طور همین داشتیم سلطنتی هم ما اگر نگویند دیدند را ما سلطنت روش چون تا

 «لِلْمُتَّقِین وَالْعَاقِبَةُ» فرماید می قرآن که

 144ص مهدوی، آیات کلیدواژه



 

 

2۲ 

 درقرآن «ظهور وقت»

 ندبدان باید مردم و دارد معینی وقت منتظر، مهدی ماموریت آیا: پرسیدم صادق حضرت آقایم از میگوید مفَضَّل

!« بدانند را آن ما شیعیان که کند معین طوری را او ظهور وقت خداوند که حاشا: »فرمود حضرت آمد؟ خواهد کِی

 :فرمود خداوند که است ساعتی همان ظهور وقت: »فرمودند چرا؟! من آقای کردم، عرض

 لَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی ثَقُلَتْ هُوَ إِلَّا لِوَقْتِهَا یُجَلِّیهَا لَا ربی عند علمها إِنَّمَا قُلْ مُرْسَاهَا أَیَّانَ السَّاعَةِ عَنِ یسْأَلُونَكَ

 [1۱۲/اعراف...]بَغْتَةً إِلَّا تَأْتِیكُمْ

 او جز کس هیچ و است من پروردگار نزد فقط علمش بگو پرسند، می تو از ساعة درباره( ما رسول ای: )ترجمه

 ...خداست نزد فقط آن زمان! مفضل...« کند معین را آن وقت تواند نمی

 21۶و14۰ص ،۵ج الهدی، اثباة

 ۶۳ص ،1ج الناصب، الزام

 

 

2۱ 

 !مردم توجهِ جالبِ های دیالوگ

 :رجعت لحظات ظهور، از پس در

 یرشمش ی قبضه که حالی در را، مان شیعیان از جمعی خدا ما، قائم قیام هنگام: فرمودند السالم علیه صادق امام

 شارتب یكدیگر به برسد، اند زنده وقت آن در که ما شیعیان به خبر این وقتی. فرماید محشور اند نهاده دوش بر

 .اند قائم حضرت رکاب در و شده محشور قبرهایشان از فالن و فالن و فالن:  که دهند

 !گویید؟ می دروغ چقدر شما! شیعه گروه ای: »گویند می رسد ما دشمنان از ای عده به خبر این تا اما طرفی از

 !«شوند نمی زنده هم قیامت تا و اند نشده زنده اینها خدا، به نه

 :فرموده که خداست قول حكایت این



 [۰۱/نحل] یَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَکْثَرَ وَلَكِنَّ حَقًّا عَلَیْهِ وَعْدًا بَلَى یَمُوتُ مَنْ اللَّهُ یَبْعَثُ لَا أَیْمَانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ وأَقْسَمُوا

 آری، !«کند نمی زنده میمیرد، که را کسی خدا هرگز: »که تاکید با و شدید میخورند، سوگند خدا به آنها: ترجمه

 !نمیدانند مردم بیشتر ولی خداست قطعی وعده این

 42۳ص ،۰ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 ۵1ص ،۱ج الكافی،

 

 

2۶ 

 انتظار در صبر ارزش

 :فرمودند السالم علیه حسین امام

 نُهمین آنها آخرین و است طالب ابی بن علی امیرالمومنین آنها اولین که بود خواهد مهدی دوازده خاندان، ما از»

 کند، می "زنده" مرگ از پس اش واسطه به را زمین خداوند حق، به قائم امام اوست. باشد می من فرزندان از

 ...نماید می چیره ادیان همه بر دستش به را حق دین

 آنها به! شوند می اذیت و مانند می پابرجا ای عده[ البته! ]شوند می مُرتَد آن در اقوامی که است غیبتی را او

 :میگویند

 [  4۱/یونس] صَادِقِین کُنْتُمْ إِنْ الْوَعْدُ هَذَا مَتَى یقُولُونَ

 شود؟ می عملی وقت چه وعده این گویید مى راست اگر: ترجمه

 یشپ شمشیر، با که است مجاهدی مانند باشد، "صابر" تكذیب، و آزار بر او، غیبت دوران در که کسی بدانید

 .«است کرده مجاهده خدا رسول روی

 ۱۱ و ۵1ص ،2ج الهدی، إثباة

 ۰1۲ص ،1ج الدین، کمال

 

 



۰۳ 

 لوط حضرت زیبای آرزوی

 :گفت می قومش به لوط حضرت وقتی: فرمودند السالم علیه صادق امام

 [۱۳/هود] شَدِید رُکْنٍ إِلَى آوِی أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِی أَنَّ لوْ

 گرفتم می پناه محكم اساسی به یا داشتم قدرتی شما برابر در کاش ای: ترجمه

 ردیم زیرا! کرده یاد را او اصحاب استواری جمله، این با و باشد داشته را السالم علیه قائم توانایی که داشت آرزو

 ...است استوارتر آهن ی پاره از قلبش و دارد را مرد چهل قدرت ،(زمان امام) او اصحاب از

 12۶ص ،۰ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 ۶۲2ص ،2ج الدین، کمال

 

 

۰1 

 "ممنوع"=  عجله ؛ "واجب"=  حرکت

 [1/نحل... ]تَسْتَعْجِلُوهُ فَلَا اللَّهِ أَمْرُ أتَى

 ...{نكنید عجله آن برای پس رسد، می فرا زودی به خدا فرمان}

 خداوند که بیت، اهل ما "قائم" قیام یعنی ماست؛ امر آن[ خدا فرمان: ]فرمودند آیه این معنای در صادق امام

 ،[دشمنان دل در] هراس و مؤمنان فرشتگان، از لشكر سه با را او خداوند... نشود شتابجویی آن در داده دستور

 ...فرماید پشتیبانی

 2۵4ص ،2ج عیاشی، تفسیر

 ۶۲1ص ،2ج الدین، کمال

 

 

۰2 



 قرآن در «آسمانی صدای»

 وییمگ می! گویند می دروغگو ما به و کنند می سرزنش را ما دشمنان،: گفتم صادق امام به میگوید الرحمان عبد

 باطل از حق فریاد چگونه پس آسمانیست دو هر وقتی گویند می "بود خواهد آسمانی( فریاد) صِیحه دو"

 آن که هنگامی بگویید آنها به: فرمودند! هیچ کردم عرض «گفتی؟ چه شما: »فرمود امام! شود؟ می شناخته

 تعالی خدای مگر کند؛ می تصدیق و باور را آن آورده، ایمان آن به فریاد آن از قبل کس هر شود بلند فریاد

 :نفرمود

 [۰۵/یونس] تَحْكُمُونَ کَیْفَ لَكُمْ فَمَا یُهْدَى أَنْ إِلَّا یَهِدِّی لَا أَمَّنْ یُتَّبَعَ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَى یَهْدِی أفَمَنْ

 مگر نیست راهیاب خودش آنكه یا است پیروی به سزاوارتر است حق سوى به راهنمای آنكه آیا:  ترجمه

 !دارید؟ که است قضاوتی چگونه این شده؟ چه را شما! کنند؟ راهنمائیش

 2۶ص ،۰ج القرآن، تفسیر فی البرهان

 2۳۱ص ،۱ج الكافی،

 

 

۰۰ 

 قرآن در «حسین امام خونخواهی»

 [۰۰/إسراء] مَنصورا کانَ إنَّهُ القَتلِ فِی یُسرِف فَال سُلطانا لِوَلیِّه جَعَلنا فَقَد مَظلوماً قُتِلَ مَن وَ...

 د،نكن اسراف قتل در اما. دادیم قرار( قصاص حق و) سُلطه وَلیّش برای شده، کشته مظلوم که کس آن و: }ترجمه

 {است حمایت مورد او که چرا

 تاس زمان امام آیه، ی بقیه و است علی بن حسین «مَظلوما قُتِلَ مَن» از منظور: فرمودند تفسیرش در باقر امام

 خوانده «مسیح» را عیسی و «محمود» را محمد و احمد خداوند که چنان میباشد، «منصور» آیه در نامش که

 .است

 1۶۰ص ،۵ج الهداة، اثبات

 24۳ص الكوفی، فرات تفسیر

 



 

۰4 

 قیامت در شناسایی کدِ

 [۲1/إسراء... ]بِإِمَامِهِمْ أُنَاسٍ کُلَّ نَدْعُوا یوْمَ

 شكاف ی رشته ی اندازه به... خوانیم می پیشوایشان و امام با را گروهی هر که روزی( آورید یاد به: )ترجمه

 !شود نمی ستم آنان به خرمایی ی هسته

 و خدا کتاب زمان، امام نام به گروهی هر قیامت، روز در: فرمودند آیه این درباره پیامبر که آمده رضا حضرت از

 .شوند می خوانده فرا پیامبرشان سنت

 1۶۶ص ،1ج الهداة، اثبات

 ۰۰ص ،2ج الرضا، اخبار عیون

 ایم؟؟ کرده چه ظهورش برای داریم؟؟ ارائه برای چیزی چه شویم، احضار زمان، امام همراه به قیامت درصورتیكه

 

 

۰۵ 

 قرآن در «ظلم پایان»

 یعل از گردد، سوار نجات کِشتی بر من از پس و زند چنگ من دین به دارد دوست که هر: فرمودند اسالم پیامبر

 هنگام را حجتش و کرد خواهد اش یاری خدا حساب، روز در کند یاری را علی که هر... کند پیروی ابیطالب بن

 ...نمود خواهد تلقین وی به بازجویی

 آنها نافرمانی و من، اطاعت آنها اطاعت است، من فرزندان قائمِ آنها نُهمی که امامند نُه حسینم، فرزندان از

 داوندخ و هستند آنها حق کننده نابود و ایشان فضل منكر که آنها از برم می شكایت خدا به. است من نافرمانی

 نستدا خواهند کردند ستم که آنان زودی به: »است کافی حقّشان منكرینِ از انتقام و امامان یاری و دوستی برای

 !«کنند می بازگشت جایی چه به که

 [22۲/شعراء] یَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَیَّ ظلموا الَّذِینَ سَیَعْلَمُ و

 ۲۱ص ،2ج الهداة، اثبات



 2۶1ص ،1ج الدین، کمال

 

 

۰۶ 

 !ظهور هنگام مهدی امام تضرّع و ناله

 [۶2/نمل] السُّوءَ وَیَكْشِفُ دَعَاهُ إِذَا المُضطَر یُجِیبُ أمَّنْ

 ...{میسازد برطرف را گرفتاری و کند می اجابت را مُضطر دعای کسیكه: }ترجمه

 راهیماب مقام کنار و نهد می سر بر عمامه کند می قیام که هنگامی شده، نازل ما قائم درباره آیه این: فرمودند امام

 آنقدر: آمده روایتی در. )بود خواهد اهتزاز در او پرچم موقع آن از و نماید می تضرّع خدا درگاه به گزارد، می نماز

 (افتد می زمین روی و کرده غش که میزند ناله خدا درگاه به

 ۱۳ص ،1ج الناصب، الزام

 ۵۶ص ،۵1ج االنوار، بحار

 

 

۰۲ 

 والدت از پس زمان امام کلمات اولین

 به ایشان بودم، عسكری امام نزد مهدی، حضرت میالد از هفتم روز: فرماید می( جواد امام دختر) حكیمه

 و امیرالمؤمنین و محمد بر درود و اللّه إلّا إلهَ ال أن أشهَدُ: گفت او و «بگوی سخن! پسرم: »فرمودند فرزندشان

 :فرمود سپس رسید پدرش نام به که آنجا تا فرستاد طاهرین ائمه

 الْوَارِثِین وَنَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْأَرْضِ فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ وَنُرِیدُ الرَّحیم، الرَّحمن اللّهِ بسمِ

 [۵/قصص]

 .دهیم قرار وارثین و ائمه را آنان و نهاده منّت زمین مستضعفان بر که کنیم می اراده ما و: ترجمه

 ۰۳۶ص مهدوی، آیات کلیدواژه



 424ص ،2ج الدین، کمال

 

 

۰۱ 

 ...دهد می خبر رُخساره رنگِ

 [41/الرحمن] وَالْأَقْدَامِ بِالنَّوَاصِی فَیُؤْخَذُ بِسِیمَاهُمْ الْمُجْرِمُونَ یعْرَفُ

 پندارند می: کردم عرض گویند؟ می چه آیه این درباره دیگران: پرسید من از صادق امام میگوید دُهنی معاویه

 از را مجرمان دارد نیاز چه خدا: فرمودند امام... شناسد می شان قیافه از را گنهكاران قیامت روز خداوند که

 چیست؟ آیه معنای پس! قربانتان به جانم: کردم عرض! آفریده؟ را آنان آنكه حال و بشناسد چهره

 پس) کند می عطا شناسی سیما علم او به خداوند کند، قیام السالم علیه قائم حضرت که هنگامی: فرمودند امام

 (کند می برخورد ایشان با و شناسد می را آنها چهره، از

 ۰۳4ص االختصاص،

 ۰۵۶ص ،1ج الدرجات، بصائر

 

 

۰۶ 

 قرآن از مهدی امام طوالنی عمر اثبات

 [144و14۰/صافات] یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلَى بَطْنِهِ فِی لَلَبِثَ الْمُسَبِّحِینَ، مِنَ کَانَ أَنَّهُ فلَوْلَا

 .ماند می باقی شوند، مبعوث خلق که روزی تا ماهی شكم در حتما بود، نمی گویان تسبیح از او اگر: ترجمه

 در عبارتی به! روشنایی و نور نه و هوایی، نه! چیزی هر هضم جای داشت؛ قرار نهنگ معده در یونس حضرت

 رد،دا نگه زنده موقعیتی چنین در قیامت روز تا را اش بنده دارد قدرت که خدایی! بود حیات موقعیتِ بدترین

 تا بود الزم هم نهنگ صورت این در که است جالب! دارد؟ نگه طبیعی شرایط در را حجتش ندارد قدرت آیا

 قافله. )ثُونیُبْعَ یَوْمِ إِلَى بَطْنِهِ فِی لَلَبِثَ: بفرماید خداوند نداشت معنا بود، محال طوالنی عمر اگر. بماند زنده قیامت

 (14۵ص ساالر،



 سال چهل از کمتر جوانی همانند سپس دهد، می طوالنی عمر( مهدی حضرت) او به خدا: فرمودند مجتبی امام

 (2ح ،2۶باب ،1ج الدین، کمال. )تواناست کاری هر بر خداوند شود معلوم تا کند می ظاهر را او

 سال 2۵۳۳ نوح حضرت صادق، امام نورانی بیان به(. 14/عنكبوت سوره) بود سال ۶۵۳ نوح حضرت تبلیغ دوران

 ماند باقی تازه و تر سال 1۳۳ مدت به عُزَیر نوشیدنی و غذا خدا، اذن به(. 2۱۵ص ،11ج بحار،) نمود عمر

 ...و( بعد به 1۲ آیات/کهف) غذا و آب بدون سال ۰۳۶ مدت به کهف اصحاب ماندن سالم(. 2۵۶/بقره)

 ...حیات و بودن زنده نه خواهد، می دلیل که است «مرگ» این آری

 

 

4۳ 

 بود؟ چه از لقمان حكمتِ دانید می آیا

 [12/لقمان... ]لِلَّهِ اشْكُرْ أَنِ الْحِكْمَةَ لُقْمَانَ آتَیْنَا ولَقَدْ

 و شناخت او به یعنی...« آموختیم حكمت لقمان به» فرموده خداوند اینكه: فرمودند تفسیرش در صادق امام

 (۰24ص مهدوی، آیات کلیدواژه). نمودیم عطا را زمانش امام معرفت

 و درون که آیاتی: تأویلی-2. است مهدویت درباره تفسیرش و ظاهر که آیاتی: تفسیری-1:  مهدوی آیات انواع

 آن مصادیق از یكی نیز مهدویت و دارد متعددی مصادیق که آیاتی: تطبیقی-۰. است مهدویت درباره باطنش،

 به یپاسخگوی و مهدوی مباحث تبیین برای اما ندارد مهدویت با ارتباطی موضوعش که آیاتی: تبیینی-4. است

 (۰4ص اباذری، ساالر، قافله).دارد نظیری بی کاربرد مهدویت، شُبَهات و سئواالت

 با را قرآن از آیه 2۶۵ تا محققان بعضی. بوده مذکور آیات انواع از یكی فرمودید، مطالعه تاکنون که مطالبی

 .نمودیم بسنده مقدار همین ذکر به ما که اند، کرده رصد «صالحان جهانی حكومت» و «مهدویت» موضوع

 ۶۱ص ،1ج آفرینش، نگین


