
 

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 گوید؟می چه و ستکی شیعه

 

 درس گفتارهایی از: مسعود بسیطی

 با اهتمام: زهرا مرادی

 

ی ظهور تشیّع، مبانِی اعتقادِی شیعه و معرفی اسالم درباره« د؟یگویم چه و ستیک عهیش»ی در دوره

 حقیقی، سخن خواهیم گفت.

 

 مهدویت: هفتمدرس 

 

اصول موعودگرایی؛ منجی در اسالم؛ معنای غیبت؛ ؛ قائمیت؛ غیبت امام زمان ؛مهدویتکلمات کلیدی: 

 مسعود بسیطی؛ زهرا مرادیتشیع چیست؛ اعتقادی شیعه؛ 

ختیم و گفتیم رسول خاتم همچون انبیاء گذشته، جانشینانی از 0پردا« امامت»به موضوع  گذشتهی جلسهدر 

رها نکرده است.  ،را سرگردان و بی رهبرها انسانجانب خداوند برای سرپرستی مردم معرفی فرموده و 

مردم، پدر امت، ... خدا، جانشین رسول، سرپرست ی برگزیدهایشان را  ،شیعیان، دوازده جانشینی را که پیامبر

اولین امام، علی دانند. می را واجب آنهاو پیشوای خود قبول دارند و اطاعت از  «امام» به عنوان ،معرفی فرمود

شود، حضرت می زماِن ما محسوبی زندهکند و امام می ما زندگیی الب و آخرین ایشان که در دورهبن ابیط

  مهدی است.

مبنی بر مراجعه به امامان و یارِی ایشان عمل  رسول خاتمهمچنین به این موضوع اشاره شد که مردم به وصیت 

بدین  ایشان را تنها گذاشتند. ظالم، مقابل دشمنان، بلکه در ننمودندنکردند و نه تنها از امام زمان خویش تبعیت 

به سبب قدرناشناسِی مردم و سرپیچی  نیزخداوند حکیم  یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند وترتیب امامان 

از دستور صریح خدا و رسولش، نعمت دسترسی به آخرین امام را از ایشان سلب نمود. بدین ترتیب، دوران 

 نی حضرت مهدی، آغاز شد. غیبت امام دوازدهم یع

حضرت مهدی، معنای غیبت ایشان، ی یعنی تبیین اعتقاد شیعیان درباره« مهدویت»این جلسه به موضوع در 

 پردازیم.می تکلیف مردمان در عصر غیبت و راهکارهای نزدیک نمودِن ظهور

 مفهوم مهدویت 

http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia
http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia/1040-whoisshia6


 

 

و اصطالحا به باورداشت و انتظارِ ظهور  گرفته شده 1به معنای هدایت یافته،« مهدی»ی از ریشه« مهدویت»

 شود. ی خدایی است، گفته میهای ویژهبه عنوان منجی و موعود آخرالزمان که دارای قدرت« مهدی»

 

 مهدی کیست؟

کند و در حالی که است که در آخرالزمان ظهور می صلی هللا علیه و آله و سلممحمد  مردی از نسل رسول خاتم« مهدی»

او نجات بخش  2آورد.مه جای دنیا را فرا گرفته، صلح و عدالت را برای جهانیان به ارمغان میظلم و فساد ه

 3به آمدنش معتقدند. -اعم از سنّی و شیعه  –ی مسلمانان موعودی است که همه

                                                 
: الذي قد َهداه هللا إِلى الحق، و قد اْسُتْعِمل في األَس  1 ماء حتى صار كاألَسماء الغالبة، و به ُسمي "الَمْهِديُّ

، صلى هللا علیه و سلم، أَنه يجي ر به النبيُّ کسی است که « مهدی»" یعنی: ء في آخر الزمانالمْهِديُّ الذي بَشَّ

خداوند به راستی وی را به راه حّق، هدایت فرموده است. این واژه در میان اسامی چنان فراوان به کار رفته که از 

به آمدنش در آخرالزمان بشارت داده،  صلی هللا علیه و آله و سلمهای متداول گردیده. همچنین آن موعودی که پیامبر نام

 ی هدی(. )ذیل ریشه353، ص 15شود: لسان العرب، ج نامیده می« مهدی»

ودند: "َو توان به سخن رسول خاتم خطاب به دخترشان حضرت زهرا اشاره نمود که فرممی منابع شیعیاز   2

ِة الَِّذي يَْمََلُ اأْلَْرَض قِْسطاً َو َعْدلً  سوگند  وماً َو َجْورا" یعنی: ِلَئْت ظُلْ مُ َكَما  ِمنَّا َو الَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه َمْهِديُّ َهِذِه اأْلُمَّ

د، کنبه خدایی که جانم در دستش است، مهدِی این امت از ماست. همو که زمین را از قسط و عدل پر می

 .53، ص 28همچنانکه از ظلم و جور آکنده شده است: بحارالنوار، ج 

توان به این روایت اشاره نمود که رسول خاتم فرمودند: "یخرج فی آخر الزمان می منابع اهل سنتاز جمله 

خر رجل من ولدی اسمه کإسمی، و کنیته ککنیتی یمَل األرض عدلً کما َملئت جوراَ فذلک المهدی" یعنی: در آ

کند همان ی او کنیه من است زمین را از عدل و داد پر میالزمان مردی از فرزندان من که اسم او اسم من و کنیه

 . 377گونه که از ظلم و جور پر شده پس همانا او مهدی است: تذکرة الخواص )سبط ابن جوزی(، ص 

ِ َعلَى اْلَخْلقِ بَْعِدي اْثَنا َعَشَر  به نقل از رسول خاتم: "إِنَّ ُخلََفائِي وَ  منابع شیعیاز جمله   3 أَْوِصیَائِي َو ُحَجَج َّللاَّ

ِ َو َمْن أَُخوَك َقاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَ  ِديُّ َولَُدَك َقاَل اْلَمهْ  یَل َفَمنْ الِبٍ قِ أَوَّلُُهْم أَِخي َو آِخُرُهْم َولَِدي قِیَل يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْنیَا إِ  ِمنَ  يَْبقَ  ْو لَمْ یّاً لَ َعْدًل َكَما ُملَِئْت َجْوراً َو ظُْلماً َو الَِّذي بََعَثِني بِاْلَحّقِ نَبِ الَِّذي يَْملَُؤَها قِْسطاً َو 
 لَّ يَْوٌم َواِحٌد لَطَوَّلَ الدُّ

ُ َذلَِك اْلیَْومَ  ِ ِعیَسى َّللاَّ  َفیَْنزَِل ُروُح َّللاَّ
َو  اأْلَْرُض بُِنورِهِ   َخْلَفُه َو تُْشرِقَ  َفُیَصلِّيَ ْبُن َمْريَمَ ا َحتَّى يَْخُرَج فِیِه َولَِدَي اْلَمْهِديُّ

د که های الهی بر مردم، پس از من دوازده نفرن" همانا جانشینان و اوصیا و حجتيَْبلَُغ ُسْلطَانُُه اْلَمْشرَِق َو اْلَمْغرِب

کند ه زمین را از قسط و داد پر میشان فرزندم )مهدی( است. همان کسی کشان برادرم )علی( و آخریناولین

همانگونه که از ظلم و ستم آکنده شده. و سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، حتی اگر یک روز از عمر 

کند فرزندم مهدی خروج کند. پس عیسی بن مریم دنیا باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را تا آنجا طولنی می

اش شرق و غرب شود و فرمانرواییدارد و زمین به نورش روشن میه پا میآید و پشت سر مهدی نماز بمی

 .280، ص 1گیرد: کمال الدین، ج عالم را فرا می

به نقل از رسول خاتم: "لتقوم الساعه حتی تملئ الرض ظلماً و عدواناً. قال: ثّم  منابع اهل سنتاز جمله 

طاً و عدلً کما َملئت ظلماً و عدواناً" یعنی: قیامت بر پا یَخرج رجل من عترتی )أو من اهل بیتی( یمَلَها قس

کند و شود تا اینکه زمین پر از ظلم و جور شده باشد ... سپس مردی از عترتم )یا از اهل بیتم( قیام مینمی

 ،3زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که پر از ظلم و جور شده است: المسند )احمد بن حنبل(، ج 

 . ؛ همچنین بنگرید به پاورقی پیشین.557، ص 4. ؛ المستدرک علی الصحیحین )حاکم نیشابوری(، ج 36ص 



 

 

گر هنوز به دنیا نیامده؛ اما به اعتقاد شیعیان، زمین هیچ گاه از وجود حجت و هدایت« مهدی»اهل تسنن معتقدند 

و حضرت مهدی، دوازدهمین امام و جانشینی است که پیامبر خاتم از جانب خداوند به  4ماندالهی خالی نمی

به دنیا آمده است. پدرش امام حسن عسکری )یازدهمین  5هجری قمری 255مردم معرفی فرمود که در سال 

وادگان شمعون وصّی حضرت امام و جانشین رسول خاتم( و مادرش بانو نرجس )از شاهزادگان رومی و از ن

م اما»، «مهدی»اما معمول با القاب  6است« محّمد»عیسی( بود. نام ایشان مانند نام جدشان رسول خاتم 

 شوند.، ... خوانده می«ر، موعود منتظَ «ولّی عصر»، «زمان

 

 والدت مخفیانه

همواره حاکمان ستمکاری که جایگاه از آنجا که امامان، برگزیدگان خداوند برای هدایت و سرپرستِی مردم بودند، 

شان برای به ی قدرت و ثروترا غصب نموده بودند، از حضور ایشان نگران بودند. آنها از همه علیهم السالماهل بیت 

کردند و گاه با تهدید و کشتار مردم، گاه با زندانی و شکنجه نمودِن امامان و انزوا کشاندِن امامان استفاده می

در نهایت نیز از کوتاهِی مسلمانان در  شدند.های شدید، مانع از ارتباط مردم با ایشان میمراقبتگاه با حصر و 

کردند و ایشان را به شهادت عمل به وصیت رسول خاتم مبنی بر یاری و پیروی از امامان استفاده می

تا جایی که امام دهم و  ها و خفقان در زمان امامان آخر به اوج خود رسیده بود.رساندند. این سختگیریمی

داشتند که به همین دلیل، به های شدید نگاه مییازدهم را در مرکز یک پادگان نظامی )عسکر( تحت نظارت

 7ملّقب شدند.« عسکری»

ی تولد فرزندی از امام ی وحشت و نگرانِی حاکماِن ظالِم آن دوره، ناشی از اخبار و احادیث فراوانی دربارهعمده

ی دنیا را از عدل و داد پر زد و همههای ظالم را بر هم میبود که اساس حکومت یه السالمعلحسن عسکری 

کرد. به همین دلیل بارها تالش کردند پیش از آنکه منجی موعود )یعنی امام دوازدهم( به دنیا بیاید، امام می

                                                 
فرمایند: "إِنَّ اأْلَْرَض َل )سومین امام و جانشین پس از رسول خاتم( می علیه السالمبه عنوان نمونه امام حسین   4

ة" یعنی: همانا زمین يک   .202، ص 1ماند: کمال الدین، ج ساعت خالی از حجت نمیتَْخلُو َساَعًة ِمَن اْلُحجَّ

سال  ساِل هجرِی شمسی و دوم آگوستِ  248مرداد  12هجری قمری مصادف با  552ی شعباِن سال نیمه  5

 میالدی. 869

سِ بِي َخْلقاً َو ُخْلقاً يَُكوُن لَُه رسول خاتم فرمودند: "اْلَمْهِديُّ ِمْن ُوْلِدي اْسُمُه اْسِمي َو ُكْنیَُتُه ُكْنیَتِي أَْشبَُه النَّا  6

َهابِ الثَّاقِبِ يَْملَُؤَها َعْدًل َو  عنی: یْت َجْوراً َو ظُْلما" َما ُملِئَ كَ ْسطاً قِ َغْیبٌَة َو َحْیَرٌة تَِضلُّ فِیَها اأْلَُمُم ثُمَّ ُيْقِبُل َكالّشِ

ترین مردم به من است چه ت. او شبیهی من اسنیه اش، ُکنیهمهدی از فرزندان من است.اسمش، اسم من و کُ 

افتند. سپس مانند ها در آن به گمراهی میدر آفرینش و چه در اخالق. برای او غیبت و حیرتی است که امت

کند همچنانکه از ظلم و جور پر شده است: بحارالنوار، کند و زمین را از عدل و داد پر میشهاب نورانی ظهور می

 .309، ص 36ج 

"سمي اإلمامان علي بن محمد و الحسن بن علي ع العسكريین ألنهما نسبا إلى المحلة التي سكناها بسر   7

)امام دهم و  علیهما السالممن رأى و كانت تسمى عسكرا" یعنی: امام علّى بن محّمد و امام حسن بن على 

وف به عسكر )پادگان( اقامت در محلّى معر« سرّ من رأى»لقب دادند چون در شهر « عسكريّین»یازدهم( را 

 .65داشتند: معانی الخبار، ص 



 

 

وجود دقت نظِر به خواست خداوند حکیم، با  8حسن عسکری را به شهادت برسانند که موفق نشدند.

جاسوسانی که در محل سکونت امام حسن رفت و آمد داشتند، کسی متوجه باردارِی نرجس خاتون و تولد 

مهدی موعود نشد. بعدها امام حسن عسکری چند نفر از نزدیکان و یاران خاص خود را از موضوع تولد فرزندشان 

، از این منظر، علیه السالمولدت مهدی  9شان دادند.های خصوصی، او را به آنها نمطلع ساختند و در بعضی مالقات

شبیه ولدت حضرت موسی بود. فرعون که آگاه شده بود زوال پادشاهی اش به دست منجی بنی اسراییل 

های شدید سربازانش، است، هزاران نوزاد را کشت تا از به دنیا آمدن موسی جلوگیری کند. اما با وجود مراقبت

  10ه دنیا آمد.حضرت موسی مخفیانه ب

                                                 
ُ َعزَّ َو َجلَّ َقْولَُهْم َو اْلحَ  "  8 َب َّللاَّ " یعنی: گمان بردند كه ْمُد لِِلَّ َزَعُموا أَنَُّهْم ُيرِيُدوَن َقْتلِي لِیَْقطَُعوا َهَذا النَّْسَل َو َقْد َكذَّ

کرد الحمدهلل: کمال الدین،  ع کنند، اما خداوند متعال گفتارشان را باطلُكشند تا این نسل ]امامت[ را قطمرا مي

 . 407، ص 2ج 

 به عنوان نمونه بنگرید به:  9

اُه ُمَحمَّداً  - ٍد ع َولٌَد َفَسمَّ َضُه َفَعرَ  یکی از کارگران منزل امام حسن عسکری نقل کرده: "ُولَِد أِلَبِي ُمَحمَّ

الِ  ِه لَِّذي تَْمَتدُّ إِلَیْ ْلَقائُِم اا ُهَو وَ ثِ َو َقاَل َهَذا َصاِحُبُكْم ِمْن بَْعِدي َو َخلِیَفتِي َعلَْیُكْم َعلَى أَْصَحابِِه يَْوَم الثَّ

 ی: برای ابا محمد )امامْدل": یعناً َو عَ اأْلَْعَناُق بِالْنِتظَارِ َفإَِذا اْمَتََلَتِ اأْلَْرُض َجْوراً َو ظُْلماً َخَرَج َفَمََلََها قِْسط

حسن عسکری( فرزندی متولد شد که نامش را محمد گذاشتند. پس او را در روز سوم به اصحاب 

شان نشان دادند و گفتند: این صاحب امر شما بعد از من است و جانشین من بر شماست و او خاص

همان قائم است که مردم به انتظارش خواهند نشست و هنگامی که زمین با ظلم و فساد پوشیده 

 .431، ص 2کند: کمال الدین، ج را پر می کند و با عدل و داد آند، او ظهور میشده باش

فرماید: "ُولَِد لََنا َمْولُوٌد َفْلیَُكْن ِعْنَدَك َمْسُتوراً َو ای به احمد بن اسحاق میامام حسن عسکری در نامه -

ُ لَُه تِِه أَْحبَْبَنا إِعْ  لَِوَليَ ْلَولِيَّ ا اأْلَْقَرَب لَِقَرابَتِِه َو َعْن َجِمیعِ النَّاِس َمْكُتوماً َفإِنَّا لَْم ُنْظِهْر َعلَْیِه إِلَّ  اَلَمَك لِیَُسرََّك َّللاَّ

اَلم ر. " یعنی: برای ما فرزندی متولد شد. این موضوع را از دیگران مخفی بداِمْثَل َما َسرَّنَا بِِه َو السَّ

کنیم. ن خویشان و عزیزترین دوستان مان ظاهر نمیهمچنانکه ما نیز این مسئله را جز برای نزدیک تری

دوست داشتم او را به تو معرفی کنم تا خداوند به سبب آن تو را شاد کند همچنانکه ما را به وجودش 
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مربوط به حضرت  )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( در شباهت اتفاقات علیه السالمامام صادق   10

ا َوَقَف َعلَى أَنَّ َزَواَل ُمْلكِِه َعلَى يَِدِه أََمَر  علیهما السالممهدی با دوران حضرت موسی  فرمودند: "... َفإِنَّ فِْرَعْوَن لَمَّ

وُه َعلَى نََسبِِه َو أَنَُّه يَُكوُن ِمْن بَِني إِْسَرائِیَل َو لَْم يََزلْ 
ُّ
يَْأُمُر أَْصَحابَُه بَِشّقِ ُبطُوِن اْلَحَواِمِل ِمْن  بِإِْحَضارِ اْلَكَهَنِة َفَدل

َر َعلَْیِه اْلُوُصولُ  ِّفاً َو ِعْشرِيَن أَْلَف َمْولُوٍد َو تََعذَّ إِلَى َقْتِل ُموَسى ع بِِحْفِظ  نَِساِء بَنِي إِْسَرائِیَل َحتَّى َقَتَل فِي طَلَبِِه نَی

ِ تَبَاَرَك َو تََعالَى إِيَّاُه َو كَ  ا َوَقُفوا َعلَى أَنَّ َزَواَل ُمْلكِِهْم َو ُمْلِك اأْلَُمَراِء َو اْلَجبَ َّللاَّ َمیََّة َو بَُنو اْلَعبَّاسِ لَمَّ
ُ
ابَِرِة ِمْنُهْم َذلَِك بَُنو أ

َدِة نَْسلِِه طََمعاً ِمْنُهْم فِي اْلُوُصوِل َعلَى يَِد اْلَقائِِم ِمنَّا نَاَصُبونَا اْلَعَداَوَة َو َوَضُعوا ُسُیوَفُهْم فِي َقْتِل آِل الرَُّسوِل ص َو إِبَا

ُ َعزَّ َو َجلَّ أَْن يَْكِشَف أَْمَرُه لَِواِحٍد ِمَن الظَّلََمِة إِلَّ أَْن   َو لَْو َكرَِه اْلُمْشرُِكون... ُيتِمَّ نُوَرُه إِلَى َقْتِل اْلَقائِِم َو يَْأبَى َّللاَّ

عون واقف شد كه زوال پادشاهى او به دست موسى است، دستور " یعنی: چون فر.(33و  32)سوره توبه، آیات 

داد كه كاهنان را حاضر كنند و آنها وى را از نسب موسى آگاه كردند و گفتند كه وى از بنى اسرائیل است و 

داد كه شكم زنان باردار بنى اسرائیل را پاره كنند و حدود بیست و چند هزار فرعون به كارگزاران خود دستور مى

دست يابد زيرا او در حفظ و حمايت خداى تعالى بود و  علیه السالموزاد را كشت اّما نتوانست به كشتن موسى ن

هستند، وقتى واقف شدند كه زوال پادشاهى آنها و پادشاهى امیران و  بنى امیّه و بنى عبّاس نیز چنین

و نابودى  صلى َّللاَّ علیه و آله و سلمآل رسول  ستمگران آنها به دست قائم ماست، با ما به دشمنى برخاستند و در قتل



 

 

 

 علیه السالمامامتِ حضرت مهدی 

پس از شهادت امام یازدهم )امام حسن عسکری( نوبت به امامتِ حضرت مهدی رسید. اما از آنجا که جان 

ی خدا بر روی زمین ایشان همچون امامان پیشین در خطر بود و از سوی دیگر، حضرت مهدی آخرین حجت زنده

 آغاز شد. علیه السالماز دسترس مردم دور نگاه داشت. بدین ترتیب غیبت امام مهدی بود، خداوند متعال ایشان را 

 

 مفهوم غیبت

نیست؛ بلکه به معنی ناشناس زندگی کردن ایشان است. یعنی مردم او « نبودِن ایشان»غیبت امام، به مفهوِم 

  11شناسند.بینند ولی نمیرا می

ی ایشان یا ارتباط فیزیکی با از هدایت امام، منوط به دیدن چهره ی قابل تأمل اینجاست که بهره مندیاما نکته

ی مردم جهان و آنچه در دل و امام نیست. به اعتقاد شیعه، امام به دلیل برخورداری از علِم الهی از احوالت همه

و حتی در بنابراین، چنانچه کسی در هر جای جهان به امام زمانش توجه نماید  12گذرد، آگاه است.شان میذهن

 شنود و به او توجه خواهد کرد. دل با او صحبت کند، امام سخن او را می

این ویژگی، مختص امام دوازدهم نیست. بلکه امامان پیشین هم دارای چنین علمی بودند. به عنوان نمونه، 

امام و رساندن  )هفتمین امام پس از رسول خاتم( از نیشابور برای دیدن علیه السالمشخصی در زمان امام کاظم 

ها و هدایای اهل نیشابور به دست ایشان، به مدینه رفت. او که هیچ گاه امام کاظم را ندیده بود و ایشان را نامه

ی فرد دیگری که ادعای امامت کرده بود ای او را به خانهی امام را گرفت. عدهشناخت، از مردم سراغ خانهنمی

های او که با عقل و کالم رسول خدا مغایر بود، متوجه شد اشتباه کرده راهنمایی نمودند. اما با شنیدن صحبت

ی ای از سوی امام کاظم نزدش آمد و او را به خانههای شهر سرگردان بود، فرستادهاست. در حالی که در کوچه

ین کاغذ، پاسخ های مردم چیزی بگوید، امام فرمودند اها و امانتامام دعوت کرد. بی آنکه مرد نیشابوری از نامه

ای. دیروز همه را جواب دادم. این هدیه را هم به پیرزنی بده که به من محبت هایی است که همراهت آوردهنامه

  13ای را که با دست خود بافته، فرستاده است.داشته و از طریق تو برایم پارچه

                                                                                                                                                        
نسل او شمشیر كشیدند به طمع آنكه بر قتل قائم دسترسى پیدا كنند، اّما خداى تعالى امر خود را مكشوف 

 .354، ص 2كند، گر چه مشركان را ناخوش آيد: کمال الدین، ج سازد و نور خود را كامل مىيكى از ظلمه نمى

)ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( در معنای غیبت هدایتگر آخر زمان  السالم علیهامام صادق   11

 .224، ص 51ونَُه": بحارالنوار، ج فرمایند: "يََرْونَُه َو َل يَْعرِفُ می

: هیچ مومنی در شرق و فرمایند: "لَْیَس يَِغیُب َعنَّا ُمْؤِمٌن فِي َشْرِق اأْلَْرضِ َو َل فِي َغْربَِها" یعنیامیر مومنان می  12

علیه . ؛ امام صادق 260، ص 1، ج صلى هللا علیهمغرب عالم از ما غایب نیست: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد 

َماِم فِي ِمْثِل فِلْ )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( نیز فرموده السالم ْنیَا لََتَمثََّل لِْْلِ  زِ َقِة اْلَجوْ اند: "إِنَّ الدُّ

ز او اٌء" یعنی: همانا دنیا در نزد امام چون پاره گردویی حاضر و نمایان است و چیزی َفاَل يَْعُزُب َعْنُه ِمْنَها َشيْ 

« عین هللا»را با عنوان  علیه السالم. ؛ همچنین شیعیان در دعاهاشان، مهدی 217پوشیده نیست: اختصاص، ص 

اَلُم َعلَْیكَ یعنی چشم خدا می ِ فِي َخْلِقه"خوانند: "السَّ  .215، ص 99: بحارالنوار، ج  يَا َعْیَن َّللاَّ

 .74، ص 48بحارالنوار، ج   13



 

 

ت ورمندی به این موضوع که امام بر احوالشود. لذا باده میهایی در ارتباط مردم با امامان به وفور دیچنین نمونه

شان، نیازی به مالقات حضوری ندارد، اعتقادی بدیع و نوظهور هایمردم زمانش آگاه است و برای شنیدِن حرف

 نیست. 

 

 شأن امامت

رچه ظاهرا مردم نشانِی محل سکونت امام را ی پیشین نیز اگی حائز اهمیت این است که در زمان ائمهنکته

 شان را مالقات نمایند. چراکه اول:نستند، اما اینگونه نبوده که هر زمان اراده کنند، بتوانند امام زماندامی

 شدند. بردند و حاکمان مانع از ارتباط مستقیم مردم با ایشان میاکثر امامان در تبعید یا حصر به سر می -

باطِی آن زمان، زیارت اهل بیت حدود ارتهای سیاسی و نظامی، به دلیل امکانات مثانیا فارغ از محدودیت -

 شد. برای افرادی که در مناطق دور از محّل سکونت امام بودند، به راحتی میّسر نمی علیهم السالم

زیستند، در طول عمرشان موفق بسیاری از شیعیان با آنکه در زمان حیات یازده امام پیشین می به همین سبب،

کاست و نه باب شأن امامت امام مینزدیک زیارت کنند. اما این موضوع، نه از شدند امام زماِن خود را از نمی

بست. چراکه به اعتقاد شیعه، اماِم هر زمانی، جانشین خدا بر روی زمین است؛ او گوش هدایت مردم را می

شنوا و چشم بینای خداست؛ سرچشمه و منبع علم، عقل، هدايت، يقین، فهم و شعور است؛ و قدرت و 

 14ش محدود به مکان نیست.علم

بنابراین، چه امام در دسترس مردم باشند، چه مالقات با ایشان میّسر نباشد؛ چه در عصر حضور و ظهور ائمه 

 شود. شأن امامت و هدایتگرِی امام هیچگاه تعطیل نمیی غیبت، باشیم، چه در دوره

ی که مالقاتش میّسر نیست، مراجعه ه امامتوانند بآید این است که مردم چگونه میحال، سوالی که پیش می

 کنند و با او ارتباط برقرار نمایند؟

 

 های مراجعه به اماِم غایبشیوه

همانطور که گفتیم امام، چشم بینا و گوش شنوای خداست  15های متعددی برای مراجعه به امام وجود دارد.راه

ص یا مالقات حضوری ندارد. کافی است به ایشان توجه ی ما باخبر شود، نیاز به ابزاری خاو برای آنکه از خواسته

                                                 
ُذنُُه )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( می علیه السالمامام صادق   14

ُ
ِ النَّاِظَرُة َو أ فرمایند: "َفُهْم َعْیُن َّللاَّ

اِمَعُة َو لَِسانُُه النَّاِطُق فِي خَ  َمَناُؤُه َعلَى َما أَْنَزَل ِمْن ُعْذرٍ أَ السَّ
ُ
ٍة َفبِِهْم يَْمُحورٍ أَْو حُ ْو نُذْ ْلِقِه بِإِْذنِِه َو أ یَِّئاتِ َو  جَّ ُ السَّ َّللاَّ

ْیَم َو بِِهْم ُيْنزُِل الرَّْحَمَة َو بِِهْم ُيْحیِي َمیِّتاً َو ُيِمیُت َحیّاً َو بِهِ  فِي َخْلِقِه  َقُه َو بِِهْم يَْقِضيَتلِي َخلْ ْم يَبْ بِِهْم يَْدَفُع الضَّ

( به اذن خدا، چشم بینای خداوند و گوش شنوای او و زبان گویای او در علیهم السالمَقِضیًَّة" یعنی: ایشان )اهل بیت 

بخشد و به ها گناهان را میی آنمیان خلقند و آنان امینان خدا بر آنچه نازل شده هستند. خداوند به واسطه

ها مرده، زنده و ی آنگردد و به واسطهها رحمت الهی نازل میشود و به برکت آنها ستم دفع میی آنوسیله

ها در میان مردم حکم و قضای خود را ی آنشوند و به واسطهها مردم آزمایش میی آنمیرد و به وسیلهزنده می

  .12قی شماره گرید به پاور. ؛ همچنین بن240، ص 26نماید: بحارالنوار، ج اجرا می

 ی مسعود بسیطی مراجعه کنند.نوشته« غربت، نصرت، مراجعه»توانند به کتاب عالقمندان به این موضوع، می  15



 

 

زیستند و ی پیشین میمان را بگوییم. مردمی هم که در دوران ائمهکنیم و با همین زبان مادری حرف دل

کردند. به عنوان مثال شخصی به شان از امام زمان خود کوتاه بود، به سفارش اهل بیت همین کار را میدست

هامان را در نامه نوشت و پرسید ما که از شما دوریم چگونه به شما مراجعه کنیم و حرف سالمعلیه الامام هادی 

 میان بگذاریم؟ امام فرمودند: 

هایت را حرکت دهی )با ما حرف بزنی(. مطمئن باش جواب هر وقت کاری داشتی کافی است لب»

 16«رسد!به تو می

ای از جانب ایشان نیست. ی ایشان یا دریافت نمودِن نامهبدیهی است پاسخ گرفتن از امام لزوما شنیدن صدا 

مان برطرف ممکن است با عنایت امام زمان، با کسی آشنا شویم که گره از کارمان باز کند؛ یا حجاب فکر و عقل

 مان حل شود ... مشکلای رخ دهد و مان را بفهمیم؛ یا اتفاق پیش بینی نشدهشود و پاسخ سوال

ایب را امتحان کنید! به این هدایتگر آسمانی توجه و مراجعه کنید؛ با زبان مادری با ایشان مراجعه به امام غ

 صحبت کنید و مطمئن باشید از توجه و محبت او بهره مند خواهید شد.

 

 ن قائمیتشأ

شأن امامتِ امام زمان ربطی به دیده شدن یا نشدن ایشان، مشخص بودن مکان چنانچه اشاره شد، 

شأن امامتی شان ندارد. ایشان دارای همان ا ناشناس زندگی کردن ایشان و یا ظهور و غیبتشان یزندگی

 هستند که امیر مومنان و امامان پس از ایشان دارا بودند. 

« شأن قائمیت»شأن دیگری دارند که منوط به پایان یافتن دوران غیبت و ظهور ایشان است و  اما حضرت مهدی،

 شود.نامیده می

ی خداوند متعال برای حضرت مهدی تعیین شده و به مأموریت ائمیت، مقام و جایگاهی است که از ناحیهشأن ق

شود و به اصالح و نجات ایشان آغاز می قیامویژه و منحصر بفرد امام زمان اشاره دارد. مأموریتی که با ظهور و 

ها داده اش به مردم بشارتء پیشین دربارهگردد. همان اتفاق مبارکی که انبیا و اولیای جهانی منجر میجامعه

و گفته بودند در آخرالزمان مردی از تبار رسول خاتم خواهد آمد و جهان را که از ظلم و جور آکنده شده، با  17بودند

  18کند.عدل و داد پر می

 م نمود:ی مسلمانان با صدای بلند اعالبه همین سبب رسول خاتم در روز غدیر خطاب به همه

 ردم!ای م»

 از ماست!« قائم»بدانید که مهدِی 

 اوست غالب بر ادیان و انتقام گیرنده از ظالمان

                                                 
 .155، ص 50": بحارالنوار، ج "إِْن َكاَن لََك َحاَجٌة َفَحرِّْك َشَفَتْیَك َفإِنَّ اْلَجَواَب يَْأتِیك  16

َر بِِه َمْن َسلََف بَْیَن يََدْيِه" یعنی:  علیه السالمی ی مهدرسول خاتم در روز غدیر درباره  17 چنین فرمودند: "أََل إِنَُّه َقْد بَشَّ

 .214، ص 37اند: بحارالنوار، ج آگاه باشید که پیشینیان به او )مهدی( بشارت داده

 .2بنگرید به پاورقی شماره   18



 

 

 19«ی دین خدااوست یاری دهنده

 

 «موعودگرایی»و « مهدویت»

 حضرت مهدی با منجی گرایی و موعودگرایی مرتبط است. « شأن قائمیتِ »همچنانکه اشاره شد، 

ها در آرزوی نجات بخشی عدالت ای بشری است و همیشه انسانهدارترین آرماناعتقاد به منجی، از ریشه

منجی آخر »ی آمدن اند. از این رو، هم فِرق و مکاتب بشری و هم ادیان الهی به پیروان خویش مژدهگستر بوده

 اند. ی آرمانی آن دوره را ترسیم نمودهاند و ابعاد جامعهرا داده« الزمان

می توان به اعتقاد یهودیان درباره ی ظهور منجی اشاره کرد. ، ی در ادیان الهیای از موعودگرایبه عنوان نمونه

نامند. در کتاب می 20(Mashiah« )ماشیح»یهودیان در انتظار یک رهبر الهِی فاتح از نسل داوود هستند که او را 

 اشعیای نبی چنین آمده است:

هایش خواهد شکفت و روح ز ریشهای ا( بیرون آمده، شاخهپدر داوودی یَّسی )نهالی از تنه»

خداوند بر او قرار خواهد گرفت ... مسکینان را به عدالت، داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان 

زمین، به راستی حکم خواهد نمود ... گرگ با برّه سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد 

... و در تمامی کوه مقدس من ضرر و  خوابید ... و طفل شیرخواره بر سوراخ مار، بازی خواهد کرد

هایی که دریا را فسادی نخواهند کرد؛ زیرا که جهان از معرفت خداوند ُپر خواهد بود؛ مثل آب

 21«پوشاند.می

و فراگیرِی عدالت در سراسر جهان هستند. در انجیل لوقا « مسیح»ی مسیحیان نیز در انتظار ظهور دوباره

 خوانیم:می

شود، ظهور پسر انسان نیز چنین مشرق ساطع شده تا مغرب ظاهر می همچنان که برق از»

شود ... اما از آن روز و ساعت، خواهد بود. پس از آن عالمت پسر انسان در آسمان ظاهر می

  22آسمان، جز پدر من و بس هیچکس اطالع ندارد حتی مالئکه

ز جمع این چیزهایی که به ی آن شوید که اپس در هر وقت، دعا کرده بیدار باشید تا شایسته

 «23وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

                                                 
ِة ِمنَّا اْلَقائِمُ   19 اِصُر  اْلَمْهِديُّ أََل إِنَُّه الظَّاِهُر َعلَى الّدِيِن أََل إِنَُّه اْلُمْنَتِقُم ِمَن الظَّالِِمیَن ... أََل إِنَُّه النَّ "أََل إِنَّ َخاتَِم اأْلَئِمَّ

 .213، ص 37": بحارالنوار، ج لِِديِن َّللاَّ 

بنی اسرائیل ای عبری به معنای مسیح )مسح شده با روغن( است که لقب پادشاهان قدیم واژه« ماشیح»  20

مالیدند و بدین ی یک رسم قدیمی پیامبران در حضور جمع، اندکی روغن بر سر پادشاهان میبود. زیرا بر پایه

های بعد به پادشاه آرمانی یهود اطالق شد. از آمد. این لقب در زمانوسیله نوعی قداست برای ایشان پدید می

اختصاص یافته، نویسندگان و اندیشمندان عموما برای اشاره  علیه السالمبه حضرت عیسی « مسیح»آنجا که کلمه 

 کنند.استفاده می« ماشیح»یا « مسیحا»ی به موعود یهود، از واژه

 . 9تا  1، بندهای 11کتاب مقدس، عهد عتیق، اَِشعیای نبی، باب    21

 36و  30، 27، بندهای 24انجیل متی، باب   22

 .36، بند 21انجیل لوقا، باب   23



 

 

 

تفاوت وجود دارد، اما مختلف، اگرچه ظاهرا در اینکه نجات بخش موعود چه کسی است، بین ادیان و مذاهب 

ی دارد، اوضاع آشفته ای کههای ویژهست که با قدرتای آنهاست، اعتقاد به آمدن فردی آنچه وجه مشترک همه

 کند.جهان را اصالح می

 

 های مهدی و عصر طالیی ظهورویژگی

ی علوم انبیاء و مجهز به عالِم به همه ی کمالت و معجزات انبیاء و اوصیای پیشین است.وارث همه« مهدی»

  24های آنهاست.تمام قدرت

تپد و از می –از هر دین و آیینی که دارند فارغ  –ی مردم روی زمین او پدر مهربانی است که دلش برای همه

 25شود.های آنها ناراحت و آزرده میها و گرفتاریغم

کند تا زمان ظهور فرا شماری میخبرند، او لحظهاند و یا عموما از وجودش بیبا آنکه مردم او را فراموش کرده

درگمی نجات دهد. چراکه خداوند، اراده رسد و بتواند تک تک عزیزانش را از سختی، فقر، بیماری، ناامنی و سر

                                                 
 عنوان نمونه به روایات زیر توجه فرمایید:به   24

و )مهدی( ید که ارسول رحمت در روز غدیر فرمودند: "أََل إِنَُّه َوارُِث ُكّلِ ِعْلٍم َو اْلُمِحیطُ بِِه" یعنی: آگاه باش -

 .214، ص 37بحارالنوار، ج  وارث کل علم و احاطه دارنده بر آن است:

اند: "ما من معجزة من جانشین پس از رسول خاتم( فرموده )ششمین امام و علیه السالمامام صادق  -

" معجزات األنبیاء و األوصیاء إل و يظهر َّللّا تبارك و تعالى مثلها في يد قائمنا إلتمام الحجة على األعداء

ای از معجزات پیامبران و اوصیا نیست مگر آنکه خداوند تعالی مانند آن را به دست یعنی: هیچ معجزه

، 5)مهدی( آشکار سازد تا حجت بر دشمنان تمام شود: اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج قائم ما 

 .328ص 

ِة بَِرايَ  اند: "إَِذا ظََهَر اْلَقائُِم ع ظََهرَ )پنجمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرموده علیه السالمامام باقر  -

ِ ص َو َخاتَِم ُسلَْیَماَن َو َحَجرِ  که قائم )حضرت مهدی( ظهور یعنی: هنگامی " ُموَسى َو َعَصاهَرُسوِل َّللاَّ

هللا و انگشتر سلیمان و سنگ معجزه و عصای موسی با اوست: کند پرچم مخصوص رسول می

 .351، ص 52بحارالنوار، ج 

دهند پیراهن )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( پس از آنکه توضیح می علیه السالمامام صادق  -

ضرت یوسف که باعث بینایی چشمان پدرش ایوب شد، در واقع پیراهنی بهشتی بود که جبرییل برای ح

فرمایند وقتی حضرت مهدی ظهور کند آن حضرت ابراهیم آورده بود تا از آتش نمرود در امان بماند، می

یعنی: هر  "َهى إِلَى ُمَحمٍَّد صَقِد اْنتَ ِعْلماً أَْو َغْیَرُه فَ  َورِثَ  نَبِيٍ  فرمایند: "ُكلُّ پیراهن با اوست. سپس می

بحارالنوار، پیامبری که علم و غیر علم را به ارث گذاشته، به حضرت محمد و اهل بیتش رسیده است: 

 .328و  327، ص 52ج 

َماِم َعاَلَماٌت ...)هشتمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( می علیه السالمامام رضا   25 َو يَُكوُن أَْولَى  فرمایند: "لِْْلِ

َهاتِِهم" برای امام بِالنَّاسِ  مَّ
ُ
مله[ از خود جهایی است ... ]از نشانه ِمْنُهْم بِأَْنُفِسِهْم َو أَْشَفَق َعلَْیِهْم ِمْن آبَائِِهْم َو أ

ی . کلمه117و  116، ص 25مردم به خودشان سزاوارتر و از پدر و مادرشان، دلسوزتر است: بحارالنوار، ج 

 به عموم مردم اشاره دارد و مقصود، گروه خاصی نیست.« اسن»



 

 

اش، زمین را به زمینی دیگر مبّدل سازد؛ ظلم و فقر و بیماری و اندوه را ریشه فرموده به دست آخرین فرستاده

 .27ی برکات آسمان و زمین را به بندگانش هدیه دهدو همه 26کن کند

ها، پیرو دین خدا ی انسانههم 28شوند؛های جابرانه، ریشه کن میی حکومتهمهبا آمدن مهدی، 

های زمین، به طور مساوى میان مردم ثروت 30شود؛حقوق پایمال شده، به اهلش باز گردانده می 29شوند؛می

عمرها  33شوند؛ها امن میراه 32شوند؛ها آباد میویرانه 31شوند؛گردد و همه غرقِ نعمت میتقسیم می

 ... 36شود؛شیطان، نابود می 35شود؛ها کامل میو عقل یابدفضایل اخالقی تجلّی می 34گردد؛طولنی می

                                                 
ُ َعنْ   26 ُه باََلَءُه بَِنا أَْهَل رسول خاتم فرمودند: "َو َل يَْبَقى َعلَى َوْجِه اأْلَْرضِ أَْعَمى َو َل ُمْقَعٌد َو َل ُمْبَتلًى إِلَّ َكَشَف َّللاَّ

ی ماند مگر آن که خداوند به وسیلهن گیر و گرفتاری باقی نمی" یعنی: در عصر ظهور هیچ فرد نابینا و زمیاْلبَْیت

فرمودند: " إَِذا  علیه السالم. ؛ همچنین امام سجاد 29، ص 51نماید: بحارالنوار، ج ما اهل بیت بال را از او برطرف می

ُ َعْن ُكّلِ ُمْؤِمٍن اْلَعاَهَة َو َردَّ إِلَْیِه قُ  ی اوند از همههور کند، خدقائم ظ " یعنی: هنگامی کهوَّتَهَقاَم اْلَقائُِم أَْذَهَب َّللاَّ

. ؛ و نیز 317کند: الغیبة )نعمانی(، ص سازد و به ایشان قوت و توانمندی عطا میمومنان، ناتوانی را برطرف می

 .2بنگرید به پاورقی شماره 

مَ   27 اُء َقْطَرَها َو أَلَْخَرَجتِ اأْلَْرُض نَبَاتََها" یعنی: هنگامی که قائم امیر مومنان فرمودند: "لَْو َقْد َقاَم َقائُِمَنا أَلَْنَزلَتِ السَّ

. ؛ امام صادق 338، ص 52نوار، ج کند: بحارالکند، آسمان بارانش را نازل و زمین گیاهانش را خارج میقیام می

ی: ِدي بََرَكاتَِها" یعنَها َو تُبْ ُكُنوزَ  اتَِها َو ... تُْظِهُر اأْلَْرضُ نیز فرمودند: "إَِذا َقاَم اْلَقائُِم ... أَْخَرَجتِ اأْلَْرُض بََركَ  علیه السالم

سازد و برکاتش را نثار هایش را آشکار میریزد و گنجکند، زمین برکاتش را بیرون میهنگامی که قائم قیام می

 .465، ص 2کند: کشف الغمة فی معرفة الئمة، ج می

امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "إَِذا َقاَم اْلَقائُِم ع َحَكَم بِاْلَعْدِل َو  )ششمین علیه السالمامام صادق   28

می کند و بساط جور در ایام کد، به عدل حکم میاْرتََفَع فِي أَيَّاِمِه اْلَجْور" یعنی: هنگامی که قائم قیام می

 .465، ص 2شود: کشف الغمة فی معرفة الئمة، ج حکومتش برچیده می

)ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "إَِذا َقاَم اْلَقائُِم ع ... لَْم يَْبَق أَْهُل  علیه السالمامام صادق   29

َ َعزَّ َو َجلَّ يَ  يَماِن أَ َما َسِمْعَت َّللاَّ ماواَم مَ  لَُه أَْسلَ وَ ُقوُل ِديٍن َحتَّى ُيْظِهُروا اإْلِْساَلَم َو يَْعَترُِفوا بِاإْلِ تِ َو اأْلَْرِض ْن فِي السَّ

کند هیچ اهل دینی .(" یعنی: هنگامی که مهدی قیام می83)سوره آل عمران، آیه  طَْوعاً َو َكْرهاً َو إِلَْیِه ُيْرَجُعون

کند. آیا کند و به ایمان اعتراف میماند مگر اینکه تسلیمش را در برابر خدا )اسالم( اظهار میباقی نمی

ها و زمین است، برای او تسلیم است؛ خواه از روی و هر آنچه در آسمان»فرماید الم خدا را که میای کنشنیده

 .465، ص 2کشف الغمة فی معرفة الئمة، ج «: میل یا از روی اجبار و همگی به سوی او بازمی گردند

ا َقاَم اْلَقائُِم ع ... َردَّ ُكلَّ َحّقٍ )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "إِذَ  علیه السالمامام صادق   30

کشف شود: شان باز گردانده میی حقوق به صاحبانکند، همهیعنی: هنگامی که قائم قیام می "إِلَى أَْهلِه

 .465، ص 2الغمة فی معرفة الئمة، ج 

 بنگرید به روایات زیر:  31

ْقِسُم ل خاتم( فرمودند: "إَِذا َقاَم َقائُِمَنا َفإِنَُّه يَ )پنجمین امام و جانشین پس از رسو علیه السالمامام باقر  -

وِيَِّة َو يَْعِدُل فِي َخْلقِ الرَّْحَمِن" یعنی: هنگامی که قائم ما قیام کند، ]همه چیز را[ به  ساوی تبِالسَّ

 .29، ص 51بحارالنوار، ج  دهد:ی بندگان خداوند رحمان عدالت به خرج میکند و دربارهتقسیم می

... تُْظِهُر  )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقامَ  علیه السالمامام صادق  -

 َل ُذ ِمْن َزَكاتِهِ اأْلَْرُض ُكُنوَزَها َحتَّى تََراَها النَّاُس َعلَى َوْجِهَها َو يَْطلُُب الرَُّجُل ِمْنُكْم َمْن يَِصلُُه بَِمالِِه َو يَْأخُ 

ُ ِمْن َفْضلِِه" یعنی: هنگامی که قائم ما قیا م کند، ُيوَجُد أََحٌد يَْقبَُل ِمْنُه َذلَِك اْسَتْغَنى النَّاُس بَِما َرَزَقُهُم َّللاَّ

بینند و براى ها را مىزمین گنجهاى خود را آشکار مى سازد به طورى که مردم در روى زمین گنج



 

 

تا آنجا که مردگان آرزوی حیات دوباره در زمان حکومتش را  مهدی، سفیر صلح، امنیت و خوشبختی است

سازد که حتی حیوانات وحشی هم خوی درندگی او آنچنان دوستی و محبت را بر زمین جاری می 37کنند.می

  38ها!کنند؛ چه رسد به انسانر صلح و آرامش در کنار دیگر جانوران زندگی میگذارند و دخود را کنار می

ُخلق او به  39مهدی همچون جّدش رسول خاتم، دارای ُخلقی عظیم یعنی اخالقی وال و بسیار ممتاز است.

خواهد بود و با ظهورش  40«بهار مردمان و سرسبزی روزگاران»ای دلنشین و دوست داشتنی است که گونه

                                                                                                                                                        
د با دادن زکات به او، جستجو مى کنند و هیچ کس را نمى یابند احسان کردن به کسى بوسیله مال خو

که احسان یا زکات را بپذیرد چراکه مردم بواسطه آنچه خداوند از فضلش به آنها روزى کرده همگى 

 . 337، ص 52شوند: بحارالنوار، ج نیاز و توانگر مىبى

تَِي اْلَمْهِديُّ . - مَّ
ُ
 اْلبَرُّ َو رسول خاتم فرمودند: "يَُكوُن ِمْن أ

ُّ
ُموا ِمْثلَُه َقط مَِّتي فِي َزَمانِِه نَِعیماً لَْم يََتَنعَّ

ُ
ُم أ .. يََتَنعَّ

ِخُر اأْلَْرُض َشْیئاً ِمْن نَبَاتَِها" یعنی: در زمان مهدی م َماُء َعلَْیِهْم ِمْدَراراً َو َل تَدَّ ردم به رفاه اْلَفاِجُر ُيْرَسُل السَّ

ه در هیچ زمانی دست نیافته باشند، همه چه نیکوکار و چه بدکار. يابند کهایی دست میو نعمت

، 51آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمین چیزی از رويیدنیهای خود را پنهان ندارد: بحارالنوار، ج 

 .78ص 

ي اأْلَْرضِ َخَراٌب إِلَّ ُعِمر" )پنجمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "َفاَل يَْبَقى فِ  علیه السالمامام باقر   32

 .191، ص 52بحارالنوار، ج  گردد:ماند مگر اینکه آباد میای بر زمین باقی نمییعنی: هیچ ویرانه

)ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "إَِذا َقاَم اْلَقائُِم ع ... أَِمَنتِ بِِه  علیه السالمامام صادق   33

ُبُل": کش  .465، ص 2ف الغمة فی معرفة الئمة، ج السُّ

ُر الرَُّجُل  علیه السالمامام صادق   34 )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقاَم ... ُيَعمَّ

 .337، ص 52فِي ُمْلكِِه َحتَّى ُيولََد لَُه أَْلُف َذَكر": بحارالنوار، ج 

)ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "إَِذا َقاَم َقائُِمَنا َوَضَع يََدُه َعلَى  لسالمعلیه اامام صادق   35

" یعنی: هنگامی که قائم ما ظهور کند، دستش را بر سر ُرُءوسِ اْلِعبَاِد َفَجَمَع بِِه ُعُقولَُهْم َو أَْكَمَل بِِه أَْخاَلَقُهم

 .336گردد: همان، ص شان کامل میمع و اخالقهای آنها جگذارد. پس عقلبندگان می

)هفتمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "الثَّانِي َعَشَر ِمنَّا ... ُيبِیُر بِِه ُكلَّ  علیه السالمامام کاظم   36

ما به دستش هر جبّار سرسختی نابود َمرِيد" یعنی: دوازدهمین نفر از  َشْیطَانٍ  ُكلَ  يَِدهِ  َعلَى َجبَّارٍ َعنِیٍد َو ُيْهِلكُ 

 .150، ص 51گردد: بحارالنوار، ج می شود و هر شیطان سرکشی هالک می

النَّاَس اْلَفَرُج َو تََودُّ النَّاُس لَْو  اند: "يَْأتِيجانشین پس از رسول خاتم( فرموده )هشتمین امام و علیه السالمامام رضا   37

کنند که زنده بودند: بحارالنوار، اند[ آرزو میرسد و مردم ]که از دنیا رفتهردمان فرج میَكانُوا أَْحیَاء" یعنی: برای م

 .290و  289، ص 52ج 

بَاعُ   38 ْحَناُء ِمْن ُقلُوبِ اْلِعبَاِد َو اْصطَلََحتِ الّسِ ی: " یعن َو اْلبََهائِمامیر مومنان فرمودند: "لَْو َقْد َقاَم َقائُِمَنا ... لََذَهبَتِ الشَّ

بندد و ]حتی[ حیوانات وحشی و اهلی با هم صلح ها از قلوب بندگان رخت بر میهنگامی که قائم قیام کند کینه

 .316کنند: همان، ص می

قٍ َعِظیمٍ فرماید: "ی رسول خاتم میخداوند در قرآن کریم درباره  39
یعنی: قطعا تو را خلق و  "َوإِنََّك لََعلى ُخلُ

ترین َخلقاً و ُخلقاً شبیه علیه السالم« مهدی». از سوی دیگر 4قرآن کریم، سوره قلم، آیه  خویی وال و بزرگ است:

ِ الَِّذي لَْم ُيْخرِْجنِي  - علیه السالمپدر امام زمان  –فرد به رسول اکرم است: امام حسن عسکری  فرمود: "اْلَحْمُد لِِلَّ

ْنیَا َحتَّى أََرانَِي اْلَخلََف ِمْن بَعْ  ُ تَبَاَرَك َو تََعالَى فِي ِمَن الدُّ ِ ص َخْلقاً َو ُخلُقاً يَْحَفظُُه َّللاَّ ِدي ما أَْشبََه النَّاسِ بَِرُسوِل َّللاَّ

ت که مرا از دنیا َغْیبَتِِه َو ُيْظِهُرُه َفیَْمََلُ اأْلَْرَض قِْسطاً َو َعْدًل َكَما ُملَِئْت َجْوراً َو ظُْلما" یعنی: سپاس از آِن خدایی اس

ترین مردم به رسول خدا است. خدای تا آنکه جانشین مرا به من نشان داد. او از نظر آفرینش و اخالق شبیهنبرد 



 

 

توجه و مراعات او نسبت به مردم، از خودشان بیشتر است و از  41ها از قلوب بندگان رخت برخواهد بست.نهکی

 42تر است.شان با آنها مهربانپدران و مادران

 برند.مهدی نه تنها در عصر ظهور بلکه در همین عصر غیبت نیز پناهگاهی امن برای آنانی است که به او پناه می

رحمت است؛ کمال موسی، عظمت عیسی و شکیبایی  ،مهدی برای عالمیان»اش فرموده: رهخود دربا ،خداوند

 و خالصه هرچه خوبان همه دارند، او یکجا دارد.  43«ایوب را داراست

 آیا شایسته نیست برای تعجیل در ظهورِ چنین نجات بخشی هر صبح و شام دعا کنیم؟

 

 شبهات مهدویت

ی امام زمان و چگونگی غیبت مطرح است که در این بخش به برخی از آنها ی زندگانسوالت و شبهاتی درباره

 کنیم:که نسبتا فراگیر هستند، اشاره می

 طول عمر مهدی -

 شود منجی آخرالزمان، هزار و اندی سال پیش به دنیا آمده باشد؟ گویند مگر میبرخی می

داوند بخواهد، این علم و قدرت را ندارد دهیم که آیا اگر خی مذکور، به این موضوع تذکر میدر رفع شبهه

که به انسانی عمری طولنی بدهد؟ دست خداوند متعال در هیچ کاری بسته نیست و چنانچه اراده 

تواند به انسانی عمر جاودانه ببخشد. با این حال، برای آنکه پذیرش این موضوع برای مردم کند می

و حضرت خضر با  44ساله 2500حضرت نوح با عمر هایی همچون تر شود، خداوند حکیم نمونهآسان

   45عمری چند هزار ساله را قرار داده است.

                                                                                                                                                        
تعالی او را در غیبتش حفظ فرماید؛ سپس او را آشکار کند. او زمین را از عدل و داد آکنده سازد؛ همچنان که 

 .409ص  ،2مملو از جور و ستم شده باشد: كمال الدین و تمام النعمة، ج 

 .101، ص 99به معنای بهار مردمان است: بحارالنوار، ج « َربیُع اأْلَنَام»یکی از القاب حضرت مهدی   40

 . 38بنگرید به پاورقی شماره   41

 .25بنگرید به پاورقی شماره   42

ت مهدی ی حضرخداوند متعال در حدیث لوح پس از معرفی یازده جانشین و امام پس از رسول خاتم، درباره  43

 .528 ، ص1": کافی، ج وبد َرْحَمًة لِْلَعالَِمیَن َعلَْیِه َكَماُل ُموَسى َو بََهاُء ِعیَسى َو َصْبُر أَيُّ محفرماید: "ممی

اند: "َعاَش نُوٌح ع أَْلَفْي َسَنٍة َو )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرموده علیه السالمامام صادق   44

 .285، ص 11َنة": بحارالنوار، ج َخْمَسِمائَِة سَ 

ا اْلَعْبُد الصَّالُِح أَْعنِي اْلَخِضَر  علیه السالمامام صادق   45 )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( فرمودند: "َو أَمَّ

َرَها لَُه َو َل لِكِتَ  َ تَبَاَرَك َو تََعالَى َما طَوََّل ُعُمَرُه لُِنُبوٍَّة َقدَّ ابٍ ُيَنزِّلُُه َعلَْیِه َو َل لَِشرِيَعٍة يَْنَسُخ بَِها َشرِيَعَة َمْن ع َفإِنَّ َّللاَّ

َماَمٍة ُيْلزُِم ِعبَاَدُه اِلْقتَِداَء بَِها َو َل لِطَاَعٍة يَْفرُِضَها لَهُ  ا َكانَ َكاَن َقْبلَُه ِمَن اأْلَْنبِیَاِء َو َل إِلِ َ تَبَاَرَك َو تََعالَى لَمَّ   بَلَى إِنَّ َّللاَّ

ُر َو َعلَِم َما يَُكوُن ِمنْ  َر ِمْن ُعُمرِ اْلَقائِِم ع فِي أَيَّاِم َغْیبَتِِه َما ُيَقّدِ إِْنَكارِ ِعبَاِدِه بِِمْقَدارِ َذلَِك اْلُعُمِر  فِي َسابِقِ ِعْلِمِه أَْن ُيَقّدِ

وِل طَوََّل ُعُمَر اْلَعْبِد الصَّالِحِ فِي َغْیرِ َسبَبٍ ُيوِجُب َذلِكَ 
ُّ
 إِلَّ لِِعلَِّة اِلْستِْدَلِل بِِه َعلَى ُعُمرِ اْلَقائِِم ع َو لِیَْقطََع فِي الط

ة" یعنی: اما آن بنده صالح خدا خضر، خداوند عمر  ِ ُحجَّ َة اْلُمَعانِِديَن لَِئالَّ يَُكوَن لِلنَّاسِ َعلَى َّللاَّ او را نه بَِذلَِك ُحجَّ

بى که بدو نازل کند و یا این که به وسیله او و شریعتش، برای رسالتش طولنى گردانید و نه به جهت کتا

شریعت پیامبران پیش از خود را نسخ کند و نه به جهت امامتى که بندگانش بدو اقتدا نمایند و نه به خاطر 



 

 

 

 زندگانی در غیبت -

برای بعضی افراد، پذیرش ماجرای غیبت و ناشناس زندگی کردن منجی در بین مردم، دشوار است. 

اق نیفتاده است. ، رخداد جدید و عجیبی نیست و تنها برای امام دوازدهم اتف«غیبت»غافل از اینکه 

کردند، کسی ایشان را اند و با آنکه در بین مردم زندگی میبلکه پیامبران متعددی دارای غیبت بوده

که حتی برادرانش که با او بر سر یک سفره نشستند او را  علیه السالمشناخت. مانند حضرت یوسف نمی

قصر فرعون بود و یا میان مردم رفت و آمد  که با آنکه در علیه السالمو یا مانند حضرت موسی  46نشناختند.

 47شناخت.کرد، کسی او را به عنوان پیامبر خدا و منجی بنی اسراییل نمیمی

                                                                                                                                                        
طاعتى که خدا بر او واجب ساخته بود، بلکه خداى جهان آفرین، بدان دلیل که اراده فرموده بود عمر گرامى قائم 

دانست که بندگانش بر طول عمر او ایراد و اشکال خواهند را در دوران غیبت او بسیار طولنى سازد و مى )عج(

نمود، به همین جهت عمر این بنده صالح خویش )خضر( را طولنى ساخت که بدان استدلل شود و عمر قائم 

 .357، ص 2اطل گردد: کمال الدین، ج )ع( بدان تشبیه گردد و بدین وسیله اشکال و ایراد دشمنان و بداندیشان ب

فرماید: "إِنَّ اْلَخِضَر ع َشرَِب ِمْن َماِء اْلَحیَاِة )هشتمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( می علیه السالمامام رضا 

ورِ و... إِنَُّه لَیَْحُضُر اْلَمْوِسَم ُكلَّ َسَنٍة 
اْلَمَناِسِك َو يَِقُف بَِعَرَفَة  َفیَْقِضي َجِمیعَ َفُهَو َحيٌّ َل يَُموُت َحتَّى ُيْنَفَخ فِي الصُّ

ُ بِِه َوْحَشَة َقائِِمَنا فِي َغْیبَتِِه َو يَِصُل بِِه َوْحَدتَ  ُن َعلَى ُدَعاِء اْلُمْؤِمنِیَن َو َسُیْؤنُِس َّللاَّ " یعنی: حضرت خضر از آب هَفُیَؤّمِ

ی کند و همهرود، ... او در مراسم حج شرکت میحیات خورد، او زنده است و تا دمیده شدن صور از دنیا نمی

گوید. خداوند ایستد و براى دعاى مؤمنان آمین میدهد، در روز عرفه در سرزمین عرفات میمناسک را انجام می

کند: ی او وحشتش را تبدیل به انس میکند و به وسیلهبه وسیله او در زمان غیبت، از قائم ما رفع ُغربت می

 .391و  390همان، ص 

" یعنی: برادران یوسف بر او وارد َو جاَء إِْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخلُوا َعلَْیِه َفَعَرَفُهْم َو ُهْم لَُه ُمْنكُِرون"فرماید: خداوند می  46

 علیه السالم. ؛ امام صادق 58شدند. او، آنان را شناخت، ولی آنان او را نشناختند: قرآن کریم، سوره یوسف، آیه 

فرمایند: "إِنَّ ی شباهت حضرت مهدی با حضرت یوسف میمام و جانشین پس از رسول خاتم( درباره)ششمین ا

َوتُُه َو ُهَو ايَُعوُه َو ُهْم إِخْ وُسَف َو بَ يُ َجُروا فِي اْلَقائِِم َشبٌَه ِمْن ُيوُسَف ع ... إِنَّ إِْخَوَة ُيوُسَف َكانُوا أَْسبَاطاً أَْوَلَد أَْنبِیَاَء تَا

ُة أَْن يَكُ أَُخو ُ ُهْم َفلَْم يَْعرُِفوُه َحتَّى َقاَل لَُهْم أَنَا ُيوُسُف ... َفَما تُْنكُِر َهِذِه اأْلُمَّ تِِه َما َفَعَل َو َجلَّ يَْفَعُل بِحُ   َعزَّ وَن َّللاَّ جَّ

 ُبُسطَُهْم َو ُهْم َل يَْعرُِفونَ 
ُ
ُ ُه َحتَّى يَْأذَ بُِیوُسَف أَْن يَُكوَن يَِسیُر فِي أَْسَواقِِهْم َو يَطَأ ُهْم بَِنْفِسِه  َجلَّ أَْن ُيَعرِّفَ وَ  َعزَّ َن َّللاَّ

سف با این که پیغمبر زاده و شباهتی با یوسف دارد ... برادران یو الشریف فرجههللا عّجل قائم  َكَما أَِذَن لُِیوُسف" یعنی:

وش کردند و او را نشناختند، تا این که یوسف، برادر یوسف بودند و او نیز برادرشان بود، با او تجارت و خرید و فر

خودش را معرفی کرد و گفت: من یوسفم ... با این حال چرا آنان منکرند که خداوند عزوجل با حجت خود، همان 

م او را نهد، ولی مردهای آنان گام بر میرود و بر فرشکاری را بکند که با یوسف کرد؟ او در بازارهایشان راه می

که خداوند به او اجازه دهد که خودش را معرفی کند. همان گونه که به یوسف اجازه د، تا هنگامیشناسننمی

 .341، ص 2داد: کمال الدین، ج 

ی شباهت امام زمان به حضرت موسی )پنجمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( درباره علیه السالمامام باقر   47

ا لَُقوا ِمَن اند: "َشبَُهُه ِمْن ُموَسى ع فَ فرموده َدَواُم َخْوفِِه َو طُوُل َغْیبَِتِه َو َخَفاُء وَِلَدتِِه َو تََعُب ِشیَعِتِه ِمْن بَْعِدِه ِممَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ فِي ظُُهورِِه َو نَْصرِِه َو أَيََّدُه َعلَى َعُدوِّه علیهما  شباهت او به موسی " یعنی:اأْلََذى َو اْلَهَواِن إِلَى أَْن أَِذَن َّللاَّ

طولنی بودن ناامنی و غیبت آن حضرت و مخفی بودن ولدتش و سختی شیعیانش از اذیت و آزارها و  السالم

ی ظهور و یاری و پیروزی او بر دشمنانش را صادر ها بعد از غیبت آن حضرت است تا آنکه خداوند اجازهخواری

 .327، ص 1نماید: کمال الدین، ج 



 

 

 

 غیبت تا به کی؟! -

 آید، این است که: یبت منجی، پیش میترین سوالتی که در موضوع غیکی از ابتدایی

 «ر وجود دارد؟جلو انداختن زمان ظهو انجامد؟ و آیا راهکاری برایغیبت تا چه زمانی به طول می»

با این  48دهد.ی خداوند حکیم و هر زمان که صالح بداند رخ میبدیهی است این اتفاق به امر و اراده

تر کنند. چنانچه وجود، خداوند مهربان راهکاری برای مردم قرار داده تا بتوانند ظهور را نزدیک و نزدیک

دل و متحد شوند و از صمیم قلب، آمدنش را طلب کنند، ظهور مردم در خواست منجی با یکدیگر هم

افتاد.  علیه السالمگردد. همچنانکه شبیه همین اتفاق برای قوم بنی اسراییل و ظهور موسی محقق می

خداوند توسط فرستادگانش به بنی اسراییل هشدار داده بود که اگر به سخنان هدایتگران آسمانی 

نعمت حضور آنها در بین مردم را از ایشان نکنند، بر طبق سنّت الهی،  گوش ندهند و ایشان را یاری

کند. در آن صورت، مردم به دلیل دوری از مربیان آسمانی، با دست خود، خود را به چنان سلب می

شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، رسانند که زندگی برایشان بسیار دشوار میبدبختی و فالکتی می

سال نجات بخشی نخواهد  400مانی و کفران نعمتی که از مردم سر زده، تا خداوند به سبب نافر

 فرستاد.

ی ظلم و فساد و اما بنی اسراییل این هشدار را جدی نگرفتند و با کناره گیری از هدایتگران الهی زمینه

شان را انکرد، حرمت زنور میگشان را زنده به بدبختی خود را ایجاد نمودند. تا آنجا که فرعون، مردان

 برید، ... ن سر میدرید، کودکان را جلوی چشم مادرامی ریخت، زنان آبستن را شکممی

فرستد، نا امید شان را نمیسال، منجی 400دانستند خداوند فرموده تا پایان بنی اسراییل با آنکه می

ی غیبت را بر آنها اندهنشدند؛ همدل و یکصدا دست به دعا برداشتند و از خدا عاجزانه خواستند تا باقیم

علیه شان را مستجاب کرد و ظهور منجی بنی اسراییل )موسی ببخشاید. خداوند مهربان هم دعای

ی غیبت حضرت )ششمین امام پس از رسول خاتم( درباره علیه السالمامام صادق  49( را جلو انداخت.السالم

در طلب منجی همدل و یکصدا دست به دعا اند اگر مردم اند و فرمودهمهدی به همین ماجرا تذکر داده

رساند اما چنانچه نسبت به بود و نبود منجی بی تفاوت باشند، خداوند بردارند، خداوند ظهور او را می

  50اندازد.ظهور را به دورترین زمان ممکن می

                                                 
داند. )به عنوان نمونه بنگرید اند زمان ظهور همانند وقوع قیامت را فقط خداوند متعال میاهل بیت همواره گفته  48

ای که به یکی از نمایندگان خویش نوشته بودند، به .( امام زمان نیز در نامه266، ص 2به: عیون اخبارالرضا، ج 

ِ تََعالَى ذِ  ادند: "ظُُهورُ ی زمان ظهور پرسیده شده بود، چنین پاسخ دسوالی که درباره ْكُرُه َو اْلَفَرجِ َفإِنَُّه إِلَى َّللاَّ

اند، دروغ " یعنی: همانا آشکار شدن فرج در اختیار خداوند متعال است و آنها که وقت تعیین کردهَكَذَب اْلَوقَّاتُون

 .484، ص 2گفتند: کمال الدین، ج 

)غیبت موسی(، ح  6، باب 1الدین، ج ست: کمالماجرای قوم بنی اسراییل با استناد به این منابع ذکر شده ا  49

 .154ی هود(، ص ، )ذیل سوره2. ؛ و تفسیر العیاشی، ج 147تا  145، ص 12

ُ إِ   50 ِ أَْربَِعیَن َصبَاحاً َفأَْوَحى َّللاَّ وا َو بََكْوا إِلَى َّللاَّ ا طَاَل َعلَى بَنِی إِْسَرائِیَل اْلَعَذاُب َضجُّ وَن لَى ُموَسى َو َهارُ "َفلَمَّ

اَلُم یَخلُِّصُهْم ِمْن فِْرَعْوَن َفَحطَّ َعْنُهْم َسْبِعیَن َو ِمائََة َسَنٍة ... َهَكَذا أَْنُتْم لَْو َفعَ  ا إِْذ لَْم َعلَیِهَما السَّ ُ َعنَّا َفأَمَّ ْلُتْم لََفرََّج َّللاَّ

اسراییل طولنی گردید، چهل روز به سختی بر بنی" یعنی: وقتی عذاب و تَُكونُوا َفإِنَّ اأْلَْمَر یْنَتِهی إِلَى ُمْنَتَهاه

درگاه خداوند گریه و ناله کردند ... این در حالی بود که از چهارصد سال، یکصد و هفتاد سال باقی مانده بود. 

اسراییل از آن یکصد و هفتاد سال صرف نظر فرمود ... اگر شما شیعیان نیز چنین تضرّع و خداوند به دعای بنی



 

 

 

 ظهور همراه با جنگ و خونریزی -

ها و ود آخرالزمان صحبت شده، به جنگی آمدن موعها و روایاتی که دربارهگوییدر بسیاری از پیش

ای به جای آنکه افتد. لذا عدهکشت و کشتارهای وسیعی نیز اشاره گردیده که در آن ایّام اتفاق می

هایی هستند که با ها و خشونتمشتاقانه ظهور منجی را از خداوند مهربان طلب کنند، نگران جنگ

 گوییم:صوری از ظهور منجی دارند، میدهد. خطاب به افرادی که چنین تآمدن او رخ می

ها به آن اشاره شده، به سبب ظلم و تعّدی های فراگیر آخرالزمان که در پیش گوییاول: جنگ -

شوند و ناامنی و ترس شدید همگان را فرا ها کشته میستمکاران است. بسیاری از مردم در این جنگ

دلیل موّجهی برای سازد. لذا نگ را خاموش میکند و آتش جگیرد. در چنین زمانی منجی ظهور میمی

پایان  علیه السالمنسبت دادن فجایع و کشتارهای آخرالزمان به ظهور منجی نیست؛ بلکه ظهور مهدی 

 ها و تجاوزهاست.بخش آن جنگ

اما  51نماید.پس از ظهور، همگان را به پذیرش حق و پیروی از عقل دعوت می علیه السالممهدی ثانیا:  -

ی مال و جان و ناموس مردم ادامه کنند و به تجاوزات خود دربارهز ستمکاران، گردنکشی میبرخی ا

در چنین شرایطی برای  52کشند.ترین شکل میدهند تا آنجا که کودکان و زنان بیگناه را به فجیعمی

کارانی که ای جز وروِد منجی به جنگ با جنایتپیاده سازی عدل جهانی و برقراری امنیت و آرامش، چاره

ها برای نجات مردم و ایجاد امنیت در جهان صورت ماند. این جنگنمی 53حجت بر ایشان تمام شده

گیرد و نه تنها نگران کننده نیست؛ بلکه امید بخش است. امید به اینکه بالخره منجی موعود با می

ی به همیشه از تعدّ دهد و دست متجاوزان را برای قدرتهای آسمانی خود به ظلم و فساد پایان می

 کند.حقوق دیگران کوتاه می

 

 به امید ظهورش

 

 

 نکات مهم این جلسه

 .شودگفته می« مهدویت»به عنوان نجات بخش موعود، « مهدی»به باورداشت و انتظارِ ظهور  -

                                                                                                                                                        
رساند ولی اگر دست روی دست بگذارید، امر ظهور به انتهای زمان خود ید، خداوند فرج ما را میزاری نمای

 .140، ص 13رسد: بحارالنوار، ج می

بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة  فرمایند: "يَْدُعوُهمْ )ششمین امام و جانشین پس از رسول خاتم( می علیه السالمامام صادق   51

 .11، ص 53": بحارالنوار، ج ِطیُعونَهاْلَحَسَنِة َفیُ 

التعريف "یخرج السفیانی فیقاتل حتى یبقر بطون النساء و یغلی األطفال فی المراجل": التشريف بالمنن فی  52

 .107، ش 116مالحم ابن طاووس(، ص بالفتن )

ِ َعلَى اْلَخْلقِ َحتَّى َل يَْبَقى أََحٌد َعلَ   53 ُة َّللاَّ ى اأْلَْرِض لَْم يَْبلُْغ إِلَْیِه الّدِيُن َو اْلِعْلُم ثُمَّ يَْظَهُر اْلَقائُِم ع َو يَِسیُر "َفیَتِمُّ ُحجَّ

َ َل يَْنَتِقُم ِمَن اْلِعبَاِد إِلَّ  ِ َو َسَخِطِه َعلَى اْلِعبَاِد أِلَنَّ َّللاَّ ة" یعنی: حجت إِْنَكارِ  بَْعدَ َسبَباً لَِنِقَمِة َّللاَّ م خدا بر مرد ِهْم ُحجَّ

شود تا جایى كه كسى در روى زمین نماند كه دین و علم به او نرسیده باشد سپس قائم )ع( ظهور تمام می

گیرد مگر پس از آنكه شود، زیرا خدا از ستمگران انتقام نمیكند و موجب نقمت و خشم الهى بر ظالمان میمی

 .213، ص 57حجت را انكار كردند: بحاراألنوار، ج 



 

 

 ماند. به اعتقاد شیعیان، زمین هیچ گاه از حجت و راهنمای الهی خالی نبوده و نمی -

و از نسل رسول خاتم است که « مهدی»نجات بخشی به نام ی این عصر، زنده شیعیان معتقدند امام -

 کند.ی الهی برای نجات جمیع بشر ظهور میدر آخرالزمان با قدرتهای ویژه

ی شان تعیین کرده بود، ندانستند و زمینهمردم قدر هدایتگران دلسوزی را که خداوند برایاز آنجا که  -

حجت آخرین خداوند هم برای تنبیه مردم، ایجاد نمودند، را گر متشهادت ایشان به دست حاکمان س

 غیبت امام زمان آغاز شد و جانش از خطر شروران محفوظ ماند.بدین ترتیب . خود را از ایشان پنهان کرد

ی خاکی و در میان مردم زندگی این است که با وجودی که ایشان در همین کره ،معنای غیبت امام -

 شناسند. ایشان را ببینند، نمیردم مکنند ولی اگر می

به اعتقاد شیعه، امام چشم بینا و گوش شنوای  در زمان غیبت، شأن امامت امام زمان تعطیل نیست. -

 خداست. چنانچه به ایشان توجه کنیم و با او صحبت کنیم، می شنود و به ما توجه خواهد کرد.

ای برقراری صلح و عدالت و امنیت در سراسر شأن قائمیت امام زمان، منوط به ظهور ایشان و قیام بر -

 ی تنگاتنگی با موعودگرایی در ادیان و مذاهب دیگر دارد.جهان است. از این منظر، مهدویت رابطه

چشند و فقر، ظلم، های زمین طعم خوشبختی، امنیت و سالمتی را میی انسانبا ظهور مهدی، همه -

 شود.میستم، بیماری، گرفتاری، ... از زمین برچیده 

کند اما اگر نسبت به را نزدیک می اومنجی یکدل و همصدا شوند، خداوند ظهور  طلبچنانچه مردم در  -

  ظهورش را به دورترین زمان ممکن خواهد انداخت. همبود و نبود منجی بی تفاوت باشند، خداوند 

 


