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 امام مهدی در قرآن

  

 :مقدمه
باید دقت داشته باشیم که زبان قرآن چگونه است. برای    ، کنیم می   به قرآن مراجعه   در هر موضوعی که 

غیر این صورت، انسان    ی ورود قرآن به مباحث را فهمید؛ در و شیوه   فهم قرآن باید زبان آن را شناخت 

 شود. اشتباه می دچار برداشت  

 برای فهم بهتر قرآن، باید به دو نکته توجه کرد: 

 : دوگونه است   قرآن   بیان مسائل در   ی شیوه   :نکته اول ✓

 . پرده سخن گفتن بی با صراحت و   تصریح: •

 . ها بیان خصوصیات و ویژگی   تلویح: •

اما در    ...«  اللَّهِ  رَسُولُ   مُحَمَّد  »   نام و مقام پیامبر به صراحت آمده است:   فتح،   ی به عنوان مثال در سوره 

  وَالَّذِینَ   وَرَسُولُهُ   اللَّهُ   وَلِیُّکُمُ   إِنَّمَا »   است:   وصف و خصوصیات اکتفا شده تنها به بیان    ، بحث امامت و والیت 

 ( 55)مائده/   « رَاکِعُونَ   وَهُمْ   الزَّکَاةَ   وَیُؤْتُونَ   الصَّلَاةَ   یُقِیمُونَ   الَّذِینَ   آمَنُوا 

 . طالب نازل شده است د که این آیه درباره علی بن ابی شیعه و سنی بر این باورن 

 .بیان خصوصیات استفاده کرده است ی تلویح واز شیوه ،قرآن در باب مهدویت

نیاز    ، قرآن   گاهی فهم آیات پرده و صریح بیان نکرده است و  موضوعات را بی   تمام   ن قرآ  :نکته دوم ✓

 به تفسیر و تبیین دارد. 

 کنند؛   بسنده   آن   ظاهر   به   تنها   شاید   کنند،   ف ی وص ت   را  دریا   بخواهید   اند رفته   دریا   کنار   به   که   افرادی   از   اگر 

 . گفت   خواهد   شما   به   هم   دریا   بطن   و   اعماق   از   ظاهر،   بر   عالوه   بپرسید،  را   سوال   این   غواص   یک   از   اگر   اما 

 هایش تمامی ندارد.« عجایب و شگفتی قرآن دریایی است که  »   : فرمایند امیرالمومنین می 

 !؟و آیات آن را تبیین کنند توانند از باطن قرآن مطلع شونداما چه کسانی می
 مانان بر این باورند که بهترین شخص برای فهم قرآن، رسول خداست. ی مسل همه 

 را تفسیر کند؟   پیامبر چه کسی باید قرآن اما بعد از  
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  طبق نیاز آن زمان، ها،  انسان هر زمانی،  در    ها نیاز به مفسر دارد؛ چون ممکن است در همه زمان   قرآن 

 متفاوت از قرآن داشته باشند.   ی برداشت 

 « یَفْتَرِقَا   لَنْ   إِنَّهُمَا   وَ   بَیْتِی   أَهْلَ   عِتْرَتِی   وَ   اللَّهِ   کِتَابَ   الثِّقْلَیْنِ   فِیکُمُ   تَارِك    إِنِّی » فرمایند:  رسول اهلل می 

 بیت رجوع کند.ناگزیر است به اهل  هر کسی بخواهد قرآن را بفهمد، پس

 ( 71)اسراء/   بِإِمَامِهِمْ«   أُنَاس    کُلَّ   نَدْعُو   یَوْمَ » فرماید:  خداوند در قرآن می 

و رهبریِ فردی را  امامت    ها، ی انسان شود. یعنی همه با امامش شناخته می   در روز قیامت، هر کس 

سمت آتش هدایت    را به   آنها   بیت، و بعضی امامت شخص دیگر را؛ امامی که بعضی امامتِ اهل   ؛ اند پذیرفته 

 ( 41قصص/ )   النَّارِ«   إِلَى   یَدْعُونَ   أَئِمَّة  » کند:  می 

 امامشان گره خورده است.ها در روز قیامت به سرنوشت انسان
 

 آیات مهدوی:
 

 

 

 

 شخص امام زمان: ❖

 ( 20)لقمان/   « وَبَاطِنَة    ظَاهِرَة    نِعَمَهُ   عَلَیْکُمْ   وَأَسْبَغَ   الْأَرْضِ   فِی   وَمَا   السَّمَاوَاتِ   فِی   مَا   لَکُمْ   سَخَّرَ   اللَّهَ   أَنَّ   تَرَوْا   أَلَمْ » 

»منظور از نعمت ظاهری، امام ظاهر و منظور از نعمت باطنی، امام    فرمایند: امام کاظم درباره این آیه می 

 غائب است.« 

 شود.های خداوند، در امام خالصه میاول و آخر نعمت

 غیبت امام زمان: ❖
 ( 3)بقره/   یُنْفِقُون«   رَزَقْنَاهُمْ   وَمِمَّا   الصَّلَاةَ   وَیُقِیمُونَ   بِالْغَیْبِ   یُؤْمِنُونَ   »الَّذِینَ 

ان به  شود که اولین ویژگی متقین نماز نیست؛ بلکه ایم گیری می نتیجه   ، برطبق این آیه و آیه قبل از آن 

 « غیبت امام است. ،  غیبت در این آیه »مصداقِ    فرمایند: غیب است. امام صادق می 

 یاران امام زمان: ❖
  الْمُؤْمِنِینَ   عَلَى   أَذِلَّة    وَیُحِبُّونَهُ   یُحِبُّهُمْ   بِقَوْم    اللَّهُ   یَأْتِی   فَسَوْفَ   دِینِهِ   عَنْ   مِنْکُمْ   یَرْتَدَّ   مَنْ   آمَنُوا   الَّذِینَ   أَیُّهَا   یَا » 

 ( 54)مائده/   لَائِم ...«   لَوْمَةَ   یَخَافُونَ   وَلَا   اللَّهِ   سَبِیلِ   فِی   یُجَاهِدُونَ   الْکَافِرِینَ   عَلَى   أَعِزَّة  

 

 بندی آیات مهدویتقسیم

 شخص امام زمان

 غیبت امام زمان

 حکومت امام زمان

 یاران امام زمان
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 : کند اشاره می   )عج(   یاران مهدی هایویژگیاز    شش ویژگی   به   خداوند در این آیه، 

 دارد. خدا آنها را دوست می  ▪

 دارند. آنها خدا را دوست می  ▪

 هستند.   نسبت به مؤمنان فروتن  ▪

 سرافرازند. بل کافران مقتدر و  در مقا  ▪

 کنند. در راه خدا جهاد می  ▪

 . از نکوهش و مالمت احدی باك ندارند  ▪

 حکومت امام: ❖
  قَبْلِهِمْ   مِنْ   الَّذِینَ   اسْتَخْلَفَ   کَمَا   الْأَرْضِ   فِی   لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ   الصَّالِحَاتِ   وَعَمِلُوا   مِنْکُمْ   آمَنُوا   الَّذِینَ   اللَّهُ   »وَعَدَ 

 ( 55)نور/   أَمْن ا...«   خَوْفِهِمْ   بَعْدِ   مِنْ   وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ   لَهُمْ   ارْتَضَى   الَّذِی   دِینَهُمُ   لَهُمْ   وَلَیُمَکِّنَنَّ 

در  ان است. خداوند در این به مومنین وعده داده است که  حکومت امام زم   ی درباره   ، ترین آیه این آیه مهم 

  به آنها امنیت   دارد و خوف را از آنها برمی و    بخشد دینشان را قدرت می ؛  دهد زمین به آنها حکومت می 

 بخشد. می 

ی  . همه نداشته است این موارد در کنار هم وجود   در هیچ مقطعی از تاریخ، تمام   از آغاز اسالم تا اکنون، 

 رخ خواهد داد.   اسالم، یعنی ظهور مهدی )عج(   ی در آینده   مسلمانان معتقدند که این اتفاق، 

 فرمایند: امیرالمؤمنین می 

چنان امنیتی برقرار خواهد شد که یک زن به تنهایی از عراق به شام سفر خواهد  »در حکومت مهدی،  

 « کند. حالی که تمام زیور و زینتش همراهش است و هیچ چیز او را تهدید نمی کرد، در  

 

 پورتدریس استاد حائری

 امام مهدی در قرآنموضوع: 

 های آموزشی معارف مهدویتارائه شده در کالس خالصه و چکیده مطالب
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