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 امام مهدی در قرآن

  

 :مقدمه
ای از مفاهیم و موضوعات مربوط به حضرت  در مصدر صناعی است؛ یعنی مجموعه   ای عربی مهدویت واژه 

 های قبل و بعد از ظهور و ... ؛ مانند والدت، یاران حضرت، ویژگی مهدی )عج( 

 . گردد می  به قبل از خلقت انسان بر  ، و ضرورت طرح مباحث مهدویت با توجه به آیات و روایات اهمیت  
 

 :اهمیت و جایگاه امام ❖
من در زمین جانشینى    : و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت »   فرماید: سوره بقره، خداوند می   30در آیه  

ها بریزد و  گمارى كه در آن فساد انگیزد و خون آیا در آن كسى را مى   : ]فرشتگان[ گفتند .  خواهم گماشت 

دانم كه  من چیزى مى   : فرمود   . پردازیم كنیم و به تقدیست مى حال آنكه ما با ستایش تو ]تو را[ تنزیه مى 

 « . دانید شما نمى 

 :  وجود دارد   مالئكه و اعتراض    ابهام   دلیل برای   3

 گذشته داشتند. شناختی كه نسبت به این موجود از   ▪

   د. آینده این موجود داشتن از  علمی كه   ▪

 . د شناختنرا می )مفسد و خون ریز(  ماهیت وجودی آن   ▪

اما در حقیقت شأن مالئكه باالتر از این است كه اعتراض كنند؛ بلكه با توجه به نداشتن علم و آگاهی،  

 مطرح كردند: سوال،  دو    بنابراین   . برایشان سوال ایجاد شد و پرسیدند، تا عبادتشان آگاهانه باشد 

 چرا موجودی ضعیف آفریدی؟   توانی بهترین را بیافرینی، كه قادر مطلق هستی و می   خداوندا تویی  .1

 می شود؟   یک موجود مفسد، جانشین تو كه پاک و منزه هستی، چگونه   .2

و مالئكه  [خداوند كل اسماء را به آدم داد، سپس به مالئكه عرضه كرد  » :  سوره بقره آمده است   31در آیه  

 « بود كه مالئكه سجده كردند.   آن زمان  ]نتوانستند اسماء را بگیرند

 گیرد. حقیقی انسان قرار می   ، در جایگاه و با داشتن اسماء   انسان متشكل از جسم و روح است 

 ء« در این آیه چیست؟اسمامنظور از »
 د. سوره طه پرسیدن   8آیه    در   « الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى »   ی )ع( درباره   صادق امام  از  



 
2 

 « ما اسماء الحسنی هستیم. به خدا قسم،  »   امام فرمودند: 

از رسول خدا سوال شد، اولین  » سوره بقره آمده است كه:    31و    30المیزان، در ذیل آیه  در تفسیر  

ابتدا خدا بود و هیچ نبود، سپس خداوند اراده كرد كه  مخلوقی كه خداوند آفرید چیست؟ فرمودند: در  

 بیافریند، پس خالق شد. اولین مخلوق خدا نور من است.« 

 باشد. می   ست و آشكار كننده غیر خود آنچه آشكار ا   ؛ نور 

است. آنگاه خدا نور مرا    اولین مخلوق خدا عقل » د:  دن در جایی دیگر آمده است كه فرمورسول خدا،  

لی نورشان عجین شد و  نور علی را آفرید، نور علی را مشتق كرد، فاطمه را آفرید، فاطمه و ع  مشتق كرد و 

آفریده    آسمان و زمین و...   بیت آفریده شدند. در نهایت از انوار نور من، نور انبیاء، مالئكه و حسنین و اهل 

 « شدند. 

 )ص( است. قوه تشخیص، وجود پیامبر

 . است   ی مخلوقات )ص( واسط بین خدا و همه   پیامبر اكرم 

كنم.  رست را از غلط برای شما تبیین می منم كه حق را از باطل، خوب را از بد و د» فرمایند:  پیامبر می 

موجودی  وجود من مقدم بر وجود همه موجودات است؛ چرا كه هیچ موجودی بدون حجت نباشد و هیچ  

 پیچد.« ، زمین اهلش را در هم می اشد حجت خدا نب اگر    بدون هدایتگر نباشد و... 

حجت مطلق، نور اول است و نور اول، واسطه فیض است. هر چه در  برهان، راهنما و مبین.   یعنیحجت 

 . است فیض خد   ، شود ایجاد می عالم  

 است. )عج( امام زمان ،عالم یقلب تپندهامروز 
 او منبع فیض الهی است.   یعنی   اند: مَثل مهدی، مَثل خورشید است؛ اینكه فرموده 

 :خلقت انسان و اولین دشمنی ❖
حضرت  كردند و رفتند؟  قبل از انسان روی زمین زندگی می   چند گروه   : )ع( سوال شد   از امام صادق 

 سناس. موجود قبل از انسان چه نام داشت؟ فرمودند: نَ  : فرمودند: هزار، هزار. پرسیدند 

درهم بپیچند. موجودی را دیدند كه    فرستاد تا طومار آنها را ا  انقراض نسناس، خداوند مالئكه ر زمان  

كرد، به فرمان خداوند او را به باال بردند. نامش، هارس )ابلیس( بود. این موجود هزاران  خیلی عبادت می 

 سال در آسمان زندگی كرد و به عبادت خداوند پرداخت. 

جده كنید، در نهایت همه سجده كردند و  ابلیس از مالئكه نبود. فلذا زمانی كه گفته شد بر انسان س 

 سادت كرد و سجده نكرد. ابلیس ابا كرد، استكبار ورزید و به انسان ح 

 :دلیل حسادت ابلیس ❖
دهم، مالئكه از این حقیقت خوشحال  هل بیت را در وجود انسان قرار می زمانی كه خداوند فرمود: نور ا 

س حسادت كرد و گفت:  ماست و سجده كردند. اما ابلی شدند و گفتند: این نور، معلم ماست، حجت تو بر  
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: چون من از او بهترم، من از  ؟ خداوند فرمود: چرا به تو بدهم؟ گفت دهی دهی و به من نمی چرا به او می 

ه كنی.  خواهم به او بدهم و صاحب فضیلت شود و تو باید سجد ل است. خداوند فرمود: می آتشم؛ او از گ  

شود؟  شوی. گفت: پس عباداتم چه می درگاهم رانده می   شود؟ فرمود: از ی گفت: اگر سجده نكنم چه م 

 دهم تا وقت معلوم. فرمود: به تو فرصت می 

 ؛ برای تقرب به خداوند ندارند   ، مالئكه راهی جز از طریق انسان 

 د، و این نور در وجود انسان است. توانند جز از طریق نور، این تقرب را پیدا كنن نمی چرا كه  

 . انسان کامل مقتدای عالم،    شود ر را به تمامی در وجودش دارد، می انسانی كه نو 

انسان كامل كسی است كه نور اول در وجود اوست. این نور استمرار دارد تا زمانی كه كار عالم به خاتمه  

 برسد. 

 :عصر ظهور حضرت نوح و روزگار ❖
)ع( از هدایت آنها  سال به طول انجامید. در نهایت وقتی حضرت نوح    950، قبل از طوفان   ، هدایت قوم نوح 

 امید شد، آنها را نفرین كرد و گفت: خدایا یک كافر در زمین باقی نگذار. نا 

باشد. پیروان حضرت دورانی  ج( می )ع   دوران خیلی شبیه به دوران قبل از ظهور حضرت مهدی این  

 نابود گردند.   ظهور شكل بگیرد و همه ستمگران   كنند، تا ری می های فراوان سپ طوالنی را همراه با سختی 

گونه كه  همان   ، قرار دهد   جانشین   ، حتما آنان را در این سرزمین ... » فرماید:  سوره نور می   55آیه  در  خداوند  

 « ... قرار داد   ه پیش از آنان بودند جانشین كسانى را ك 

 م مطلق زمین بودند. كه مومنین حاك   ست تنها زمانی دوران حضرت نوح، بعد از طوفان؛  

 « )ع( است.   دوران ما شبیه به دوران حضرت نوح » :  فرمودند نیز    رهبر معظم انقالب، 
 

 :قرآنآیات بررسی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی آیات قرآنتقسیم

 که نیاز به تفسیر دارندآیاتی 

 که نیاز به تاویل دارندآیاتی 

 دنشوبرای تطبیق استفاده می کهآیاتی 

 دتوان آنها را تبیین کرآیاتی که می
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 که نیاز به تفسیر دارند:آیاتی  •

 . د ن كنظاهر آیه را تشریح می   این آیات،   فسیر برای ت 

 که نیاز به تاویل دارند:آیاتی  •

آیه را بیان كند. به عنوان مثال خداوند در    تواند تاویل نمی ، كسی  شامل باطن آیات است كه جز معصوم 

 « ... شوند و تبهكاران از سیمایشان شناخته مى » فرماید:  می   سوره الرحمن   41آیه  

كه همه چیز آشكار، و نفاق    ، )عج( اشاره دارند   ، به روز ظهور مهدی ولی تاویل آن تفسیر آیه، قیامت است.  

 شود.   برداشته می 

 :شوندبرای تطبیق استفاده می کهآیاتی  •

ى كسانى كه ایمان  ا » آمده است كه:    سوره مائده   54آیه  در  .  است   حكم كلی، تطبیق بر مصادیق متعدد 

آورد كه آنان را دوست  به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مى   ، اید هر كس از شما از دین خود برگردد آورده 

 « و...  دارد مى 

در روایت داریم منظور  چون با مشخصات    ؛ مهدی )عج( نیز نسبت داده شده است دیگر به یاران حضرت  

 یاران حضرت نیز قابل تطبیق است. و در روایتی    از این گروه، ایرانیان هستند 

 :را تبیین کرد توان آنهاآیاتی که می •

، با تبیین   تواند این موضوع را است، اما می   نیامده   در قرآن كریم، به طور خاص، آیاتی در مورد امام زمان 

 تایید و روشن كند.    آیات دیگر، 

است و اینكه    كند، قابل تبیین به حضرت مهدی )عج( گهواره را بیان می   آیاتی كه سخن گفتن مسیح در 

سالگی    5در   ، سالگی به نبوت رسید، در مورد به امامت رسیدن حضرت مهدی   4)ع( درحضرت یحیی  

 قابل تبیین است. 
 

 :آیه تطهیر

خواهد آلودگى را از شما خاندان ]پیامبر[  خدا فقط مى   ... » فرماید:  سوره احزاب می   33خداوند در آیه  

 « داید و شما را پاک و پاكیزه گرداند بزُ 

خداوند اراده  ،  اراده تکوینی . در باشد كه به دو شكل تكوینی و تشریعی می »یٌرید«، اراده خداوند است  

 .  انسان است   ی آن، مربوط به شرعیات است و انجام دهنده ،  یعیاراده تشر.  شود كند و می می 

 فرماید: می   در این آیه   خداوند 

 بگیرید و فراموش نكنید؛   شما باید تالش كنید، پاک باشید، یاد   ی همه 

 آورم. دهم و به یادشان می كنم، یادشان می ت را خودم پاک می بی اما اهل 
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 ام كه فقط شما اهل بیت را پاک كنم. من اراده كرده 

 !چرا خداوند اراده کرده است اهل بیت را پاک کند؟
كه  ،  در كتابى نهفته ،  قطعا قرآنى است ارجمند   این » :  ، پاسخ این سوال است سوره واقعه   79تا    77آیات  

 « شدگان بر آن دست ندارند جز پاک 

 و پاک شدند تا دستشان به قرآن برسد و قرآن را برای مردم تفسیر كنند.   بیت هستند شدگان، اهل تطهیر
 

 سوره قدر:
 . »القدر« یعنی الل و   »لیله« یعنی فاطمه .  )س( است   ، فاطمه سوره قدر آمده است، »لیله القدر« تفسیر  در  

 ما قرآن را در فاطمه نازل كردیم.    ، یعنی   « إ نَّا أَنزَلْنَاهُ ف ی لَیْلَة  الْقَدْر  » 

)ع( و    ؛ یعنی اگر فاطمه نباشد، حسن شود )س( تفسیر می   قرآن در وجود فاطمه   این است كه   آیه تاویل  

 برجا بدارند. بیتی نیست، كه بخواهد دین را پا  حسین)ع( وجود ندارد؛ اهل 

 تدریس استاد رجبی

 امام مهدی در قرآنموضوع: 

 های آموزشی معارف مهدویتارائه شده در كالس خالصه و چكیده مطالب

 Mahdiaran@   تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران

https://t.me/Mahdiaran

