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 مهدویت و آخرالزمان

  

 مقدمه
 توانمی. دارد جذبه شیعیان، برای خصوص به و هستی کلّ برای مغناطیسی مرکزی مانند امام

 متقابل تأثیر موجب و است طرفهدو امری والیت، و جذبه این .گذاشت والیت را جذبه این اسم

 هاآن غم با و شاد ائمه شادی با ما علت، همین به شودمی یکدیگر بر مأموم و امام روحی حاالت

 امام که چنان ؛شوندمی متأثر ما بیماری و غم از نیز بیتاهل احادیث، مطابق و شویممی غمگین

 (168، ص 68بحاراألنوار، ج )« .شویممی سردرد شیعیانمان سردرد با ما»: فرمودند معصوم

 اندوه و غم تأثیر و والیت و جذبه همین نیز محرم ماه شروع با شیعیان اندوه و حزن علت

 از بعد هم آن اباعبداهلل، عزای در منینؤم قلوبِ حرارتِ نشدنِ کم دلیل حتی است؛ زمانامام

 .است جدّشان مصیبت بر ایشان شام و صبح یگریه و امام والیت سال، 1۴۰۰
 

 پشت کردن به امام یعنی ظلمت
 این با. باشند نداشته باور را هستی بر زمانامام مدیریت و نداشته والیت از درکی ایعده شاید

 خیال به یا پشت آن به ایعده اگر حتی ؛تابدمی هستی و ما بر همواره امام وجود خورشیدِ حال،

 نداشتند لیاقت مردم اما ؛فرستاد امام 11 خداوند. کنند خاموش را نور این کنند تالش خود باطل

 .زدند پس را نور و

 کند پشت آن به و ایستادگی الهی نور مقابل ،عناد با و نخواهد را حق که ایجامعه

 .کندمی ایجاد ظلمت و سایه جهان، و خودش برای

 ایجاد که ایسایه باشد، ترنزدیک نور منبع و چشمه به مانع هرچه. است طبیعی قانون یک این

 پنج) معصوم پنج اسالم، صدر در جز زمانی هیچ در تاریخ طول در. بود خواهد تربزرگ شود،می

 ایجاد سقیفه اهل که ایسایه و تاریکی علت، همین به اندنزیسته دوره یک در همزمان( نور

 .شد فراگیر و بزرگ بسیار کردند
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 ظهور در آیات قرآن
 لَیَالٍ وَ الْفَجْرِ وَ»: فرمایدمی و کندمی اشاره موضوع این به فجر یسوره ابتداییِ آیات در خدا

 (1 و 2شمس/ ) «گانهده هایشب به و دمسپیده به سوگند» ؛«عَشْرٍ

 الی الحسن من ئمهاأل عشر لیال و القائم هو الفجر»: فرمودند آیات این تفسیر در صادقامام

 تا مجتبی حسنِامام از امامان عشر، لیالی و قائم حضرت مقدس وجود فجر، از مراد» ؛«الحسن

 (78، ص 2۴بحاراألنوار، ج )« .(نشدند حکومت تشکیل به موفق که امامانی) اندعسکریامام

 وَ جَلَّاهَا ذَاإ النَّهَارِ وَ تَلَاهَا ذَاإ الْقَمَرِ وَ  ضُحَاهَا وَ وَالشَّمْسِ» :فرمایدمی نیز شمس یسوره در خدا

 درآید آن از بعد که هنگامی ماه به و آن نورِ  گسترش و خورشید به سوگند» ؛«َیغْشَاهَا ذَاإ اللَّیْلِ 

« .بپوشاند را زمین که هنگام آن شب به و سازد روشن را زمین یصفحه که هنگامی روز به و
 (1-۴شمس/ )

 آید،می آن از پس که ماهی از منظور و اهللرسول شمس، از مقصود» :فرمودند معصوم امام

 (71، ص 2۴بحاراألنوار، ج )« .است مهدیامام ظهور نهار، از مقصود و منینؤامیرالم

 ؛است پیش در( ظلمتی) شبی میان، این در که بدانید ،دهدمی خبر ما به چهارم یآیه در خدا

 .آمد خواهد آن دنبال به ظهور ظهرِ که نترسید اما
 

 ی نوربیت در آیهاهل
 خاندان معرفی به رمز زبان با و زیبایی به است معروف نور یآیه به که نور یسوره ۳۵ یآیه

 فِی الْمِصْبَاحُ مِصْبَاح   فِیهَا کَمِشْکَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ للَّهُا» :پردازدمی بیتاهل

 زَیْتُهَا یَکَادُ غَرْبِیَّةٍ؛ وَلَا شَرْقِیَّةٍ لَّا زَیْتُونَةٍ مُّبَارَکَةٍ شَجَرَةٍ مِن یُوقَدُ دُرِّیٌّ کَوْکَب  کَأنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ

 لِلنَّاسِ  الْأمْثَالَ اللَّهُ یَضْرِبُ وَ یَشَاءُ َمن لِنُورِهِ اللَّهُ یَهْدِی نُورٍ  عَلَى نُّور  نَار ؛ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ یُضِیءُ

 چراغدانی همانند خداوند نورِ لِثَمَ است؛ زمین و هاآسمان نور خداوند» ؛«عَلِیم  شَیْءٍ بُِکلِّ وَاللَّهُ

 درخشنده و شفاف حبابی گیرد؛ قرار حبابی در چراغ آن باشد؛( فروغ رپُ) چراغی آن در که است

 زیتونی برکتِ رپُ درخت از که شودمی افروخته روغنی با چراغ این. فروزان یستاره یک همچون

 است نزدیک( که است خالص و صاف چنانآن روغنش) غربی؛ نه و است شرقی نه که شده گرفته

 خود نور به بخواهد را هرکس خدا و نور فراز بر است نوری شود؛ ورشعله آتش با تماس بدون

 را او شودنمی اما ؛است زمین و آسمان نور خدا «.داناست چیزی هر به خداوند و کندمی هدایت

 تفسیر در معصوم است؛ آورده زمینی مثالی ما برای آیه این در خداوند پس ؛دید سر چشمِ به

 یعنی ؛آیدمی بیرون مصباح دو او از که فاطمه حضرت وجود یعنی چراغدان»: فرمودند آیه این



 3 

بحاراألنوار، ج )« .است درخشان ایستارهتک همانند که ایفاطمه فاطمه؛ در زُجَاجَة فِی نین؛سَحَ

 (18، ص ۴

 یشجره ؛«زَیُْتونَةٍ مُّبَارَکَةٍ شَجَرَةٍ مِن یُوقَدُ»: نمایدمی معرفی را خاندان این نسل ،ادامه در خدا

 نه که ایشاخه ایشان؟ نسل کدام اما ،ابراهیم حضرت مبارک یشجره یعنی ،زیتون یمبارکه

 زیتون از مراد و است یهودی نه و نصرانی نه منظور قرآن، آیات براساس. است غربی نه و شرقی

 یواسطه به شجره این که است حسینامام تین، یسوره تفسیر در معصوم سخن به توجه با نیز

 این یپِ در اگر بدانید. دهدمی نور زیتونه یشجره این( خون) روغن. کندمی پیدا ادامه ایشان

 .است بخشنجات نور این یعنی؛ ندارید تماس آتش با( کنید پیروی خاندان این از) بروید نور

 داده قرار فراگیر هدایتِ  هاآن آخرین در خدا و آیدمی امام پشت امام آن از پس «ُنورٍ عَلَى ور ن»

 است هایىخانه در نور آن»: کندمی بیان بعد آیات در را( بیتاهل) نور این سرنوشت خدا. است

 تسبیح شبانگاه و بامداد هر را او و شود یاد آنجا در نامش و دارند ارجمندش داد رخصت خدا که

 بازشان دادن زکات و نمازگزاردن و خدا یاد از فروختى و خرید و تجارت هیچ که مردانى. گویند

 (۳6و  ۳7 /نور) «.هراسناکند شوند،مى دگرگون دیدگان و هادل که روزى از ندارد

 «.الهی انبیاء هایخانه»: فرمود «کجاست؟ هاخانه این»: پرسیدند پیامبر از آیه این نزول از پس

 حضرت «چه؟ خانه این»: پرسید و کرد اشاره منینؤامیرالم یخانه به( اول یخلیفه) فردی

 (۳26، ص 2۳بحاراألنوار، ج ) «.هاستخانه آن باالترین این»: فرمود

 .شودمی اصل تجارت آخرالزمان در زیرا ؛است شده اشاره تجارت به ویژه طور به آیه این در

 باشیم، همراه بیتاهل با خواهیممی اگر نیز ما پس

 .شویم غافل خدا ذکر از آنی هواسط به و ببندیم دنیا به دل نباید
 

 دریای مواج و اهل سقیفه
 دادند قرار ظلمات در و نور مقابل ینقطه در را خود که کسانی سرنوشت به ادامه در خدا

 شَیْئًا یَجِدْهُ لَمْ جَاءَهُ ذَاإ حَتَّى مَاءً الظَّمْآنُ یَحْسَبُهُ بِقِیعَةٍ کَسَرَابٍ عْمَالُهُمْأ کَفَرُوا وَالَّذِینَ» :پردازدمی

 فَوْقِهِ  مِّن مَوْج  یَغْشَاهُ لُّجِّیٍّ بَحْرٍ فِی کَظُلُمَاتٍ وْأ الْحِسَابِ سَرِیعُ وَاللَّهُ حِسَابَهُ فَوَفَّاهُ عِندَهُ اللَّهَ وَجَدَ وَ

 لَهُ  اللَّهُ یَجْعَلِ  لَّمْ وَمَن یَرَاهَا یَکَدْ لَمْ یَدَهُ خْرَجَأ ذَاإ بَعْضٍ  فَْوقَ بَعْضُهَا ُظلُمَات  سَحَاب  فَوْقِهِ مِّن مَوْج 

 بدان چون و پندارد آبش تشنه،. بیابانى در است سرابى چون کافران اعمال» ؛«نُّورٍ مِن لَهُ فَمَا نُورًا

 هاحساب به زود خدا و بدهد تمام به را او جزاى که یابد خود نزد را خدا و نیابد هیچ شود نزدیک

 موجى آن فراز بر و پوشد فرو موجش که ژرف دریایى در است هاییتاریکى همانند یا رسدمى
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 بیرون خود دست اگر که سانآن یکدیگر، فراز بر هاییتاریکی تیره، است ابرى فرازش بر و دیگر

 راه فرا نورى هیچ باشد، نکرده روشن نورى هیچ به را راهش خدا که آن و دید نتواند را آن آرد

 (۳9و  ۴۰ /نور) «.نیابد خویش

 نماز سال هزار 6 که شیطان مانند ؛است سرابی همچون اعمالشان ورزیدند، کفر که کسانی

 قبول را امامت یعنی ؛بود اهللخلیفه پذیرش او مشکل اما ؛داشت قبول را معاد و توحید خواند؛

 دریایی و شد حاکم جهان بر سقیفه برپاییِ با که است ظلماتی( بیتاهل) نور مقابل ینقطه. نکرد

 آن از بعد و( اولی) اول موج «مَوْج  فَوْقِهِ  نم مَوْج » .پوشاند را نور آن، امواج که کرد ایجاد طوفانی

 در «سَحَاب  فَْوقِهِ من» .کرد مسلط را امیهبنی که بود ابری مانند سومی و آمد( دومی) دوم موج

 خْرَجَأ ذَاإ» .نشد دیده هم آن اما ؛شود نمایان خدا دست که شد ایجاد کوتاه فرصتی میان این

 منینؤامیرالم خالفت کوتاه دوران به اشاره بخش این روایات، به توجه با «یَرَاهَا یَکَدْ لَمْ یَدَهُ،

 .است نجات کشتی به نیاز ظلمانی، و طوفانی دریای این از گذر برای. دارد

 ؛است النجاهسفینة و الهدیمصباح حسین،امام

 .شویم او همراه و برویم حسین سمت به باید طوفانی دریای این از نجات برای یعنی
 

 ی جمعه و امام جمعهسوره
 عامل یهود اینکه و دنیا داستان به سوره این در. است هاسوره عجیبترین از یکی جمعه یسوره

 از پیامبری سواد،بی مردم میان در که اوست»...  .شودمی اشاره دنیاست هایفتنه و ظلم

 حکمت و کتاب آنان به و کند پاکشان را آنان و بخواند آنان بر را او آیات تا برانگیخت خودشان

 گروه بر است رسول( همچنین) و بودند آشکاری گمراهی در این از پیش یقین به آنان و بیاموزد

 هر به را آن خداست، فضل این. است حکیم و عزیز او و اندنشده ملحق هاآن به هنوز که دیگری

 (1-۴ /جمعه)« .است بسیار فضل داراى خدا و کندمى عطا بخواهد که

 سلمان یشانه به حضرت «هستند؟ کسانی چه آیه این در دیگر امتِ این» :پرسیدند اهللرسول از

 (۳1۰، ص 16بحاراألنوار، ج )« .قومش و( فرد) این»: فرمود و زد

 آن به گاهآن است، شده تکلیف آنان به تورات به کردن عمل که کسانی وصف»: فرمایدمی سپس

 سرگذشت است بد چه. کندمی حمل را هاییکتاب که است درازگوشی مانند ؛نکردند عمل

 (۵ /جمعه) «.کندنمی هدایت را ستمکار مردم خدا و کردند تکذیب را خدا آیات که مردمی

 سردمداران عنوان به هایهودی به و حق یجبهه سردمدار عنوان به هاایرانی به سوره این در خدا

 دنیاگرا به بعد آیات در .است شده محقق که است الهی یاراده این .کندمی اشاره باطل یجبهه
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 را( شده تحریف) تورات کلّ اگر که است حدی به دنیاگرایی این. کندمی اشاره یهود بودنِ

 که کنیدمی گمان اگر! یهودیان ای بگو»: یافت نخواهید معاد یدرباره ایآیه کنید، جستجو

 آنان ولی ؛گوییدمی راست اگر کنید مرگ آرزوی پس مردم، سایر نه خدائید دوستان شما( فقط)

 خوبی به را ظالمان خداوند و اندفرستاده پیش از که اعمالی خاطر به کنندنمی مرگ تمنای هرگز

-8 /جمعه)« ...کرد خواهد مالقات شما با سرانجام کنیدمی فرار آن از که مرگی این. شناسدمی

6) 

 روز نماز برای که هنگامی! ایدآورده ایمان که کسانی ای» چیست؟ ایمان اهل یوظیفه حال

 شما برای این که کنید رها را فروش و خرید و بشتابید خدا ذکر سوی به شود گفته اذان جمعه

 (9 /جمعه)« .دانستیدمی اگر ؛است بهتر

 همیشه قرآن در علت، همین به است امام قرآن، در نماز از منظور بیتاهل کالم و تفاسیر بر بنا

 لِصَّلَاةِ» از منظور حال (.قرا) خواندن نه است شده استفاده نماز برای( اقامه) داشتن پا به فعل از

 است؟ کسی چه« الْجُمُعَةِ یَوْمِ مِن

 .است زمانامام ،جمعه نماز از منظور

 شما) گرفت پایان نماز که هنگامی و»: کندمی اشاره امام حاکمیت دوران به بعد یهآی در خدا

 (1۰ /جمعه)« ...بطلبید خدا فضل از و شوید پراکنده زمین در( آزادید

 پراکنده زمین در نماز از بعدکه  فرمایدمی خدا است، پیامبر زمان در آیه این نزول شأن گرچه

 .شماست آن از زمین کلّ شد، برپا امام والیت که زمانی یعنی ،شهر در نفرمود و شوید
 

 سازی ظهوراربعین و زمینه
: دهدمی توضیح را آن دلیل بعد یآیه در خدا رسیم؟نمی( جمعه صاله) ظهور روز به ما چرا اما

 روندمی آن سوی به و شوندمی پراکنده ببینند، را لهوی و سرگرمی یا تجارت هاآن که هنگامی»

 (11 /جمعه)« ...کنندمی رها خود حال به ایستاده را تو و

 قیام هاستسال که امامی و هستند لعب و وله و تجارت و دنیا سرگرم مردم، که است آن علت

 کسانی یعنی؛ خورندنمی را دنیا فریب اندکی یعده تنها. اندکرده رها تنها را است آماده و کرده

 اختیار در را آن راحتی به و است ارزشبی گروه این برای پول .هستند حسین کشتی در که

 .دهندمی قرار دیگران

 .کندمی مبارزه دنیا شیطانیِ دستگاهِ با و است فرهنگ این گرتجلی اربعین

 اما ؛کنند خاموش عاشورا در را خدا نور کردند تالش ایعده .است آخرالزمانی اتفاقی اربعین
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 بیشتری رونق سال هر و شود باشکوه گونهاین حسینی اربعین که گرفت قرار این بر خدا یاراده

 .بگیرد

 .است بشر بلوغ ینقطه اربعین اصالً

ض قر حتی بیتاهل یسیره در که است ضروری و مهم چنان ایشان زیارت و حسینامام با پیوند

 در را آن برابریِ 1۰ برگشت حدیثی، در صادقامام و است شده توصیه کربال به رفتن برای گرفتن

 .اندکرده تضمین دنیا

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 مهدویت و آخرالزمانضوع: مو

 مشهد 97مهر  پور،رائفیاستاد  سخنرانی خالصه و چکیده

 @Mahdiaranسسه مصاف، مهدیاران   تهیه شده در واحد مهدویت مؤ

http://t.me/Mahdiaran

