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 مقدمه

ها و ماندگارترین حکمت و هیترین معارف القرآن کریم سرچشمه زالل
های موردنیاز بشراست کتابی است سراسر راستی و درستی که دانش

خبرهای گذشته وآینده جهان را بیان نموده است و هیچ حقیقتی را 
فروگذار نکرده است ازجمله قیام آخرین سفیر الهی )مهدی موعود( از 

است و ه ادترین حقایق جهان که درآیات متعدد به آن بشارت دبزرگ
 شده است.عنوان فرجام زیبای نیکان و صالحان از آن سخن گفتهبه

این کتاب درباره آیاتی از قرآن مجید است که درباره حضرت مهدی 
السالم تفسیر وتاویل و تطبیق گردیده است و از سخنان گهربار و علیه

ق طبو السالم مایه گرفته احادیث پربرکت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم
ها غالباً مشهود است احادیث با ذکر سند در روشی که در این قبیل کتاب

های شده است و با استفاده از کتابشده بحث و بررسی مورد آیات یاد
و در مورد هرآیه به چند سند مراجعه  1شده استمختلف و معتبر، تدوین

الدین الکمتوان به الزام الناصب، المحجه، ها میجمله آنازشده است که 
 .و تمام النعمه، البرهان، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه و... اشاره کرد

مسجد مقدس جمکران در راستای ترویج فرهنگ غنی ونماز قرآن اداره 
مهدویت ونشروگسترش آثارمهدوی اقدام به چاپ ونشر این اثر ماندگار 

                                                 
 تفسیر استفاده شده است. 26از آیات  استخراجبرای . 1
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مام ا ن،امید که این بضاعت اندک موردتوجه قطب عالم امکا نموده است؛
اهلل االعظم مهدی موعود انس و جان، آخرین قرآن مجسم حضرت بقیه

 .عجل اهلل تعالی فرجه قرار بگیرد
 اداره قرآن ونماز مسجد مقدس جمکران

 ه. ق 1440شعبان المعظم 
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 غايب از نظر

 
 1...بِیالَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِالْغَ ﴾2﴿ذَلِک الْکتَابُ الَ رَیبَ فِیهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِینَ 

این همان کتابی است که در آن تردیدی نیست و وسیله هدایت برای همه 
 آورند.پرهیزکاران است. )پرهیزکاران( آنهاهستند که به غیب ایمان می

 نکته:
السالم( )متقین( اشاره به شیعیان حضرت امیر المومنین علی )علیه

 .باشدمی
تعالی فرجه(  هلل)الغیب( اشاره به حضرت حجت ابن الحسن )عجل ا 

 2باشد.می
و عالم شهود. « 2»کند: عالم غیب قرآن، هستی را به دو بخش تقسیم می

کنند که متّقین به کلّ هستی ایمان دارند، ولی دیگران تنها آنچه را قبول می
 برایشان محسوس باشد.

                                                 
 2و  3ه یبقره، آ. 1
 50، ص 51ج ( بحار االنوار، ج  - 719ص  ،ة المرامیب ( غا - 443ص نابع الموده یالف ( . 2
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 ياوران الهى

 1)أَینَ مَا تَکونُواْ یأْتِ بِکمُ اللّهُ جَمِیعًا( 
اعمال خیر بر یکدیگر سبقت بجوئید، هر کجا باشید خداوند و ا هدر نیکی

 کند.شما را حاضر می
 نکته:

السالم( درباره این آیه شریفه فرمودند: اصحاب قائم امام صادق )علیه
خدا قسم امت معدودی هستند که  سیصد نفرند و کمی زیادتر از ده نفر، به

برها در فصل ا ایهیک ساعت جمع شوند، هم چون جمع شدن پاره در
 شوند(ای قبلی جمع می)اصحاب قائم بدون وعده 2پائیز.

أَینَ مَا »در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت ع به ما رسیده جمله 
تفسیر  السالم()علیهبه اصحاب حضرت مهدی « تَکونُواْ یأْتِ بِکمُ اللّهُ جَمِیعًا

 .3شده است
خوانیم که بعد از ذکر این ر میاقب از امام« روضه کافی»از جمله در کتاب 

 جمله فرمود:
یعنی اصحاب القائم، الثالثمائة و البضعة عشر رجال، هم و اللَّه االمة 

 المعدودة، قال یجتمعون و اللَّه فی ساعة واحدة قزع کقزع الخریف:

                                                 
 148ه یبقره، آ. 1
ه ید( غا - 95، ص 7، ج یج( اثبات الهد -، 58، ص 51ب ( بحار االنوار، ج  - 421ع الموده، ص ینابیالف( . 2

 است.ه السالم ی، اشاره به اصحاب قائم عل162، ص 1ر برهان، ج یهـ ( تفس - 220المرام، ص 
 504ص ؛ 1ج ر نمونه؛ یتفس. 3
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که سیصد و سیزده نفرند، به خدا  السالم()علیهمنظور اصحاب امام قائم » 
ها هستند، به خدا سوگند در یک ساعت آن« مة معدودةا»ز سوگند منظور ا

های ابر پائیزی که بر اثر تند باد، جمع و شوند همچون پارههمگی جمع می
 .1«!گرددمتراکم می

از امام علی بن موسی الرضا ع نیز نقل شده: و ذلک و اللَّه ان لو قام قائمنا 
 یجمع اللَّه الیه جمیع شیعتنا من جمیع البلدان

قیام کند تمام پیروان ما را از  السالم()علیهخدا سوگند هنگامی که مهدی  هب
 .2کندتمام شهرها گرد او جمع می

 

 امتحان سخت

)وَلَنَبْلُوَنَّکمْ بِشَیءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
 3وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ(

شما را با اموری همچون ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و ه همقطعاً 
 کنیم و به استقامت کنندکان بشارت بده.ثمرات آزمایش می

 نکته:
 کند که فرمود:السالم( روایت میمحمد بن مسلم از امام صادق )علیه

هایی است از جانب )این آیه( مربوط به قبل از قیام قائم و راجع به نشانه
 1صا برین را.ادن ابتالء مؤمنین و بشارت د ردمودر خدا 

                                                 
 .139صفحه  1نور الثقلین جلد  1
 مجمع البیان ذیل آیه مورد بحث. 2
 155ه یبقره، آ. 3
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از امام صادق )ع( روایت است  که این مطلب عالمت قیام قائم )ع( است 
کند به چیزی از شود و فرمود: خداوند مبتال میکه برای مؤمنان حاصل می

ترس از پادشاهان بنی امیه در آخر سلطنتشان و به گرسنگی با گرانی 
ل به جهت فاسد شدن تجارتها و اندک بودن نفع واامهایشان و نقص  قیمت

ها به سبب اندک بودن و نقص نفوس به وسیله مرگ سریع و نقص میوه
کارند و در این هنگام، صابران را مژده ده به تعجیل محصول آنچه که می

خروج قائم )ع(. سپس فرمود، این معنی تأویل است و خداوند تعالی 
جز خدا و کسانی که در علم ثابت و راسخ ، نددافرموده: تأویلش را نمی

 .2هستند
زده پر از این گرفتاری پنجگانه اثرات ناشی از جنگ است، محیط جنگ

وحشت، گرسنگی، نقص ثروت و تولیدات و کشته شدن نفرات است، ولی 
اگر مردان موحد در راه هدف و توحید استقامت ورزند پیروز خواهند شد و 

بران خواهند کرد و در محیطی آکنده از توحید ج راگرفتاریهای پنج گانه 
  3براحتی زندگی خواهند نمود

 ارتباط با امام زمان

)یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکمْ 
 4تُفْلِحُونَ(

 

  

                                                                                                        
 186، ص 1، ج یر صافیج ( تفس - 167، ص 1ر برهان، ج یب ( تفس - 421ع الموده، ص ینابیالف (  .1
 308: ص ،2ج  السعادة، انیب ترجمه .2
 282: ص ،1ج  ث،یالحد أحسن ریتفس .3
 200ه یآل عمران، آ. 4
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ها( استقامت وسه اید )در برابر مشکالت وای کسانی که ایمان آورده 
کنید و در برابر دشمنان )نیز( استقامت نمایید و از مرزهای خود مراقبت به 

 عمل آورید و تقوی الهی پیشه سازید شاید رستگار شوید.
 نکته:

السالم( نقل کرده که حضرت برید بن معاویه عجلی از امام باقر )علیه
ید، بر انجام ادهدرباره تفسیر این آیه فرمود ای کسانی که ایمان آور

واجبات صبر و استقامت داشته باشید و در برابر آزار و اذیت دشمنان 
بردبار و صبور باشید و با امام خودتان حضرت مهدی منتظر )عجل اهلل 

 .1تعالی فرجه( در تماس و ارتباط باشید
 رابِطُوا وَ  وایا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُ»امام صادق)ع( در تفسیر آیه 

یعنی بر « و صابروا»یعنی در مصائب صبر کنید، « اصبروا»فرموده: ...« 
یعنی بر اطاعت امامی که بدو اقتدا « و رابطوا»دشواریهاى فتنه صبر کنید، 

 کنید استوار باشید.می

 بندگان ذخيره شده

أْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یحِبُّهُمْ ی فَ)یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یرْتَدَّ مِنکمْ عَن دِینِهِ فَسَوْ
  2 وَیحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ(

اید هر کس از شما از آیین خود باز گردد به خدا ای کسانی که ایمان آورده
آورد که آنها را دوست رساند خداوند در آینده جمعیتی را میزیانی نمی

                                                 
 334، ص 1ر برهان، ج یج( تفس - 727ه المرام، ص یب( غا - 421نابع الموده، ص یالف( . 1
 .54 هیآ مائده،. 2
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ا )نیز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر نهآ دارد و
 کافران نیرومندند.

 نکته:
سلیمان بن هارون عجلی گوید: از امام صادق علیه السالم نقل شده که 
فرمود: )همانا براى صاحب این امر )حکومت جهانی الهی( یارانی ذخیره 

را گرد خواهد آورد....  انورشده که اگر همه مردم هم بروند خداوند آن یا
 وهم آنانند که خداوند در موردشان فرموده: 

نیز  بزودى خداوند گروهی را خواهد آورد که خدایشان دوست دارد وآنها
خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران پر صالبت 

 .1وشکست ناپذیرند(
 
 

 آمادگى قبلى

رَبِّک الَ ینفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَکنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَْو  اتِ)یوْمَ یأْتِی بَعْضُ آی 
 2کسَبَتْ فِی إِیمَانِهَا خَیرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ(

ها تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادی که آن روز که این آیات آیات و نشانه
اند، سودی به حالشان دادهن اماند و یا عمل نیکی انجقبالً ایمان نیاورده

نخواهد داشت، بگو )اگر که شما چنین انتظارات غلطی دارید( انتظار 
 کشیم.بکشید، ما هم انتظار )کیفر شما را( می

                                                 
 .316غیبت نعمانى ص  . 1
 .158 هیآ انعام،. 2
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 نکته:
کند که حضرت در باره السالم( نقل میعلی بن رباب از امام صادق )علیه

الم( است، لساحضرت قائم )علیه« آیات»این آیه شریفه فرمود مراد از 
السالم( ایمان سپس فرمود: در زمان ظهور و قیام حضرت مهدی )علیه

آوردن کسانی که پیش از قیام، ایمان نیاورده بودند سودی ندارد، هر چند 
 که ایمان به امامان قبل از او داشته باشند.

آنگاه فرمود: خوشا به حال دوستداران قائم ما که انتظار ظهور آن حضرت 
غیبت او دارند و خوشا به حال اطاعت کنندگان حضرتش در ل حارا در 

زمان ظهور، دوستان و اولیاء خدا هستند، ترس و بیمی بر ایشان نیست و 
 1شوند.هیچ گاه محزون و غمناک نمی

 وارثان زمين

هِ وَالْعَاقِبَةُ ادِبَ)... اسْتَعِینُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ األَرْضَ لِلّهِ یورِثُهَا مَن یشَاءُ مِنْ عِ 
 2لِلْمُتَّقِینَ(

... از خدایاری جوئید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خدا است؛ و 
آن را به هرکس بخواهد )و شایسته بداند( وا گذارمی کند و سرانجام 

 )نیک( برای پرهیزگاران است.
 نکته:

                                                 
 226المرام ص  هیج( غا - 564ص  1برهان ج  ریب ( تفس - 422الموده ص  عینابی .1
 .128ه یف آاعرا. 2
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اندانی خ یچامام باقر علیه السالم فرمود: )دولت ما آخرین دولتهاست وه
که امکان در دست گرفتن دولت را داشته باشند باقی نخواهد ماند مگر 
آنکه قبل از ما به حکومت می رسند تا آنکه بعد از حکومت ما کسانی ادعا 
نکنند که اگر ما به حکومت می رسیدیم مثل روش اینها عمل می کردیم. 

 1(ستا وهمین است سخن خداى عزوجل که: )عاقبت از آن پرهیزکاران
السالم( چنین یافتیم ودر روایت دیگری فرمودند: در کتاب امام علی )علیه

 حضرت فرمودند:« ان االرض هلل یورثها»که پس از ذکر آیه 
من و اهل بیتم کسانی هستیم که خداوند زمین را به ما منتقل ساخته و 

 2مائیم پرهیزگاران.
د و آخرین جانشین تنهسآری وارثان حقیقی زمین و حا کمان بر آن، اینها 

 باشد.آنها حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه( می

 پيروزى نهايى

)هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّهِ وَلَوْ کرِهَ 
 3الْمُشْرِکونَ(

را بر همه و ا او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاده تا
 ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.آیین
 نکته:

                                                 
 .332، ص 52بحار، ج .  1
 .72ه المرام ص یج ( غا - 27ص  2ر برهان ج یب ( تفس - 312ص  6ر نمونه ج یالف( تفس. 2
 .33ه یتوبه آ. 3
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السالم( که کنند از امام صادق )علیهابن بصیر و سماعه هر دو روایت می
 فرمود:

کند السالم( صدق نمیبه خدا سوگند تأویل این آیه تا ظهور قائم )علیه
ماند، مگر آن که د اهزمانی که حضرت قائم ظاهر شود مشرکی باقی نخو

شود تا خروج او را کراهت داند و مشرکی باقی نماند مگر آن که نابود می
جائی که اگر کافری در شکم سنگ سختی باشد، آن سنگ گوید ای مؤمن 

 1در شکم من کافری مستقر است مرا بشکن و او را بکش.

 بانشاط منتظران

 2اآلخِرَةِ( یفِ)لَهُمُ الْبُشْرَی فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ 
 در زندگی دنیا و آخرت شاد و )مسرور( اند.

 نکته:
السالم( در باره تفسیر این آیه آمده: که به این دسته از از امام باقر )علیه

مؤمنین مژده و بشارت به قیام حضرت قائم )عجل اهلل تعالی فرجه( و 
 و شود و به همین طور بشارت قتل دشمنانشان و نجاتظهورش داده می

ستگاری در آخرت و ورود در جمع آل محمد علیهم السالم در کنار ر
 3دهند.حوض کوثر می

                                                 
 .732ه المرام ص یج ( غا - 50ص  51ب ( بحار االنوار ج  - 423ع الموده ص ینابیالف ( . 1
 .64 هیآ ونس،ی. 2
 .410ص  ،2ج ، یر صافیتفس. 3
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امام صادق علیه السالم فرمود: )خوشا به حال شیعیان قائم ما ومنتظران 
ظهورش در زمان غیبت؛ واطاعت کنندگانش در زمان ظهور، آنانند اولیاء 

 1خدا که نه ترس در آنان است ونه اندوهگین گردند
 

 خوشا بر حال منتظران

   2 )الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَی لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ(
اند خوشا به حالشان و کسانی که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 .خوش سرانجامی دارند
 نکته:

یونس بن عبد الرحمن می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیه السالم 
اى فرزند رسول خدا شما قائم به حق هستید؟ حضرت  م:ردعرض ک
 فرمود: 

)من هم قائم به حق هستم اما آن قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاک 
می کند وآن را آن چنانکه از ظلم وجور پر شده باشد، از عدل وداد لبریز 
می سازد، او پنجمین از فرزندان من است که غیبتی خواهد داشت که 

از جانش طوالنی خواهد شد. در آن زمان گروههاى زیادى از س تربدلیل 
دین برگشته وگروهی دیگر بر آن ثابت می مانند... خوشا به حال شیعیان 
ما، آنانکه در زمان غیبت قائم ما به ریسمان ما آویخته، بر دوستی ما 

ه ما از آنهاییم آنها ب وبیزارى از دشمنان ما استوار بمانند. آنها از ما و
                                                 

 .357، ص 2کمال الدین، ج  . 1
 92ه یهود آ . 2
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امت ما خشنود وما نیز به شیعگی آنها خشنودیم. پس خوشا بر حال آنها ام
باز هم خوشا بر آنها، به خدا قسم آنها در روز قیامت در درجه ما خواهند  و

 1 بود(

 زیانکاران واقعی 
 2)أُوْلَئِک الَّذِینَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا کانُواْ یفْتَرُونَ(

تندکه سرمایه وجود خود را از دست دادند و تمام هسی آنان کسان
 معبودهای دروغین از نظرشان کم شدند.

 نکته:
السالم( روایت کرده که آن حضرت می مفضل بن عمر امام صادق )علیه

فرماید: زیانکاران کسانی هستند که درباره امام زمان )عجل اهلل تعالی 
 کنند.فرجه( شک می

 ذخيره الهى

 3هِ خَیرٌ لَّکمْ إِن کنتُم مُّؤْمِنِینَ(لّال)بَقِیةُ  
که خداوند برای شما باقی گذارده برایتان بهتر است اگر ایمان « بَقِیةُ اللّهِ»

 داشته باشید.
 نکته:

 فرماید:السالم( میامام باقر )علیه
                                                 

 .361، ص 2کمال الدین، ج  . 1
 21ه یهود آ .2
 86ه یهود آ. 3
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کند و السالم( آن را تالوت میای است که قائم )علیهاین آیه اولین آیه
بقیة اهلل و حجت خدا و نماینده او در زمین بر شما ن م فرماید:سپس می

کنند( و نحوه آیند و بر او سالم میباشم )و مردم به سوی او می)مردم( می
 1سالمشان چنین است: السالم علیک یا بقیة اهلل فی ارضه.

مردى به امام صادق علیه السالم عرض کرد به امام قائم علیه السالم 
 فرمود: ت ضرچگونه سالم کنیم؟ ح

می گویی السالم علیک یا بقیة اهلل وسپس آن حضرت این آیه را تالوت 
 2فرمود: )بقیة اهلل خیر لکم ان کنتم مؤمنین(

 
 

 به ياد روز ظهور

 3(...وَذَکرْهُمْ بِأَیامِ اللّهِ)
 ها یاد آوری کند....و روزهای خدا ایام اهلل را به آن

 نکته:
السالم( روایت است که در ذیل این آیه  مایهاز امام باقر و امام صادق )عل
سه روز است، روز قیام قائم و  -روزهای خدا -شریفه که فرمودند: ایام اهلل

 4رجعت و روز قیامت.
                                                 

الموعود عند عالمه اهل  یج ( المهد - 392ص  7ج  یب ( اثبات الهد - 468ص  2ج  یر صافیالف ( تفس. 1
 131السنه ص 

 .373، ص 52بحار، ج .  2
 5ه یم آیابراه. 3
 7ج  یج ( اثبات الهد - 736ه المرام ص یب ( غا - 434ع الموده ص ینابیالف ( . 4
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 قضاوت با علم باطن

  1)إِنَّ فِي ذَلِكَ آلیَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِینَ( 
 به یقین در این ]کیفر[ براى هوشیاران عبرتهاست

 نکته:
یه السالم فرمود: )هنگامي که قائم آل پیامبر قیام کند در بین علق امام صاد

مردم مانند حضرت داود حکم می کند ودر قضاوت نیازى به بینه وشاهد 
ندارد. خدا به او الهام می کند واو به علم خویش حکومت می نماید؛ هر 
گروهی را به آنچه مخفی می کند خبر می دهد ودوست ودشمن خویش را 

سم می شناسد. خداى متعال می فرماید: همانا در این امور توق از طری
 2نشانه هایی براى اهل توسم وجود دارد(.

 اهل ذکر

 3)فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ(
 اگرنمی دانید از اهل دانش سؤال کنید.

 نکته:
 باشند.)اهل الذکر( آل محمد )علیهم السالم( می 

 گوید:م حرث میناه مردی ب
سؤال « فاسألوا اهل الذکر»السالم( درباره آیه از أمیرالمؤمنین علی )علیه

و ما « اهل ذکر»نمودم حضرت فرمود: به خدا سوگند درست است که ما 
                                                 

 75. حجر  1
 .345ارشاد شیخ مفید، ص  . 2
 43نحل، . 3
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هستیم. از پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( « معدن التنزیل»و ما « اهل علم»
 فرمود:شنیدم که می

درب آن، هر کس طالب علم است از درب آن وارد ی علمنم شهر علم و 
 1شود.

فاسألوا اهل »السالم( تفسیر کالم خدا از عبداهلل عجالن از امام باقر )علیه
 روایت شده که رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( فرمود:« الذکر

امامان )علیهم السالم( که اول آنها « اهل الذکر»منم و « ذکر»مقصود از 
السالم( السالم( و آخرینشان حضرت قائم )علیهین علی )علیهمنمؤأمیرال

 2باشد.می

 انتقام گيرنده شهيدان مظلوم

 

)وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا فَالَ یسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ 
 3مَنْصُورًا(

قصاص( قرار ق )حو آن کس که مظلوم کشته شده برای ولیش سلطه 
 دادیم، اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است.

 

 نکته:

                                                 
 334، ص 1ل ج یشواهد ا لنتز. 1
 370، ص 2ر برهان، ج یب( تفس - 403ص  1، ج یافکالف ( اصول ال. 2
 33ه یاسراء آ. 3
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السالم( و حضرت مهدی این آیه قرآن درباره امام حسین )علیه
 السالم( نازل شده است.)علیه

السالم( روایت جابر جعفی و سالم بن مستنیر هر دو از حضرت باقر )علیه
 السالم( فرمود:باقر )علیه رتحضاند که درباره این آیه، کرده

السالم( مظلوم کشته شد و ماییم ولی او و قائم از ماست همانا حسین )علیه
السالم( را طلب گیرد( خون شریف حسین )علیهکه )از کشنده او انتقام می

السالم( راضی بود، او را به کند و هر که بر قتل حضرت امام حسین )علیهمی
 1خر حدیث.آ تارساند سزای عملش می

 
 

 حق آمدنی وباطل رفتنى است

 

 2)وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقًا( 
 بگو حق فرا رسید و باطل نابود شد و )اصوالً( باطل نابود شدنی است.

 نکته:
السالم( دیدم حکیمه خاتون فرمود: این آیه را روی بازوی او مهدی )علیه

 3شته شده است.نوه ک

                                                 
 21ص  2ر برهان ج یسب( تف - 425ع الموده ص ینابیالف (  .1
 81ه یاسراء آ. 2
 21ص  2م ج یالصراط المستق. 3
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السالم( در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: زمانی که امام امام باقر )علیه
 1السالم( قیام نماید دوران دولت باطل سپری خواهد شد.قائم )علیه

 اقتدار مهدوی

 

وَ شَرٌّ هُ )حَتَّی إِذَا رَأَوْا مَا یوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیعْلَمُونَ مَنْ
 2مَّکانًا وَأَضْعَفُ جُندًا(

تا زمانی که وعده الهی را با چشم ببینند؟ یا عذاب این دنیا یا عذاب 
آخرت، آن روز است که خواهند دانست چه کسی مکانش بدتر و چه کسی 

 تر است؟لشکرش ناتوان
 نکته:

 السالم( نقل کرده که فرمود:ابوبصیر از امام صادق )علیه
یوعدون(، قیام قائم ماست و آن ساعتی است که پیروان باطل  ماا )اذا راو

خواهند دید و عذاب خدا را به دست توانای قائم آل محمد )عجل اهلل 
تعالی فرجه( خواهند دید که در پیشگاه امام زمان چه جای بدی دارند و 

 3چقدر ناتوانند.

 موعود همه کتب آسمانى

 4ن بَعْدِ الذِّکرِ أَنَّ الْأَرْضَ یرِثُهَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ(مِ )وَلَقَدْ کتَبْنَا فِی الزَّبُورِ 
                                                 

 741ه المرام ص یغا .1
 75ه یم آیمر. 2
 74ص ه المرام یغا. 3
 105ه یاء آیانب. 4
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ما در زبور بعد از ذکرنوشتیم که بندگان صالح من وارث )حکومت( زمین 
 خواهند شد.

 نکته:
السالم( روایت شده است که از حضرت باقر و حضرت صادق )علیه 

برند ارث میه ب فرمود: بندگان صالح مذکور در این آیه که زمین را
 1حضرت قائم و اصحاب او هستند.

 وعده الهى به مؤمنان شايسته

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کمَا 
لَهُمْ وَلَیبَدِّلَنَّهُم  یضَاسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیمَکنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَ

 )2مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعْبُدُونَنِی لَا یشْرِکونَ بِی شَیئًا 
اند اند و اعمال صالح انجام دادهخداوند به کسانی که از شما ایمان آورده

دهد که آنها را قطعاً خلیفه روی زمین خواهد کرد، همانگونه که وعده می
روی زمین بخشید و دین و آیینی را که برای آنها ت فپیشینیان را خال

پسندیده، پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به 
پرستند و چیزی را کند. آن چنان که تنها مرا میامنیت و آرامش مبدل می

 برای من شریک نخواهند ساخت.
 نکته:

                                                 
 741ه المرام ص یب( غا - 425ع الموده ص ینابیالف( . 1
 55ه ینور آ .2
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کند که م( روایت میسالالاسحاق بن عبداهلل از امام زین العابدین )علیه 
 السالم( است.حضرت فرمود: این آیه در شأن قائم )علیه

)قسم به خدا آنها شیعیان ما اهل البیت کسانی هستند که خدا این وعده را  
در مورد آنها به دست مردى از ما محقق می سازد واو مهدى این امت 

اگر روزى : وداست واوست آنکه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم فرم
از دنیا باقی نمانده باشد خدا آنروز را تا آنجا طوالنی می کند که مردى از 
عترتم که نامش نام من است به والیت رسیده وزمین را آنچنانکه از ظلم 

 1 وجور پر شده باشد، از عدل وقسط پر سازد.
 السالم( از تفسیر کالم خدااز امام صادق )علیه عبداهلل بن سنان گوید:

 یدم: )وعد اهلل الذین آمنوا منکم ...( فرمود:رسپ
این آیه در شأن علی بن ابیطالب و امامان از نسل او نازل شده، )و فیمکنن 

السالم( صورت لهم ...( تا آخر آیه فرمود: یعنی با ظهور حضرت قائم )علیه
 2پذیرد وبه کمال می رسد.می
 

 ن هنگام ظهور شادی مؤمنی
بِنَصْرِ  ﴾4﴿لَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ لِ )فِی بِضْعِ سِنِینَ

 3(اللَّهِ ینصُرُ مَن یشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ

                                                 
 444ص  3ج  یر صافیب ( تفس - 426ع الموده ص ینابیالف (  .1
 147ص  3ر برهان ج یتفس. 2
 5ـ  4ه یروم آ. 3
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هر و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد، به سبب یاری پروردگار، او 
 .ربانمهر ناپذیشکستکند و اوستکه را بخواهد یاری می

 نکته:
السالم السالم( روایت کرده که حضرت علیهابی بصیر از امام صادق )علیه

پیرامون این آیه شریفه )و یومئذ یفرح المؤمنون( تا آخر فرمود: مؤمنین 
السالم( به یاری خداوند متعال شاد و هنگام ظهور حضرت قائم )علیه

 1شوند.خوشحال می
 

 کمال نعمت

 2 نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً(کمْی)وَأَسْبَغَ عَلَ 
بر شما  -های باطنهای ظاهر و چه نعمتچه نعمت -های خود راو نعمت

 گسترده و افزون ساخته است.
 نکته:

 السالم( فرمود:ماموسی بن جعفر )علیه امام
نعمت ظاهری امام ظاهر است و نعمت باطنی امام غایب است که از 

های زمین برای او آشکار گردد و هر گنجو د شودیدگان مردم پنهان می
 3چیز دوری برایش نزدیک باشد.

                                                 
 257ص  4ر برهان ج یب( تفس - 426ع الموده ص ینابیالف ( . 1
 20ه یلقمان آ. 2
 64ص  51ج( بحار االنوار ج  - 229ص  2م ج یب( الصراط المستق - 148ص  یر صافیالف ( تفس. 3
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 تکیه گاه مطمئن
)وَمَن یسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَک بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی وَإِلَی 

 1اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(
و هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند به دستگیره 

گ زده )و به تکیه گاه مطمئنی تکیه کرده است( و عاقبت همه محکمی چن
 کارها به سوی خدا است.

 نکته:
 پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرموده:

حقیق السالم( اطاعت کند به تهرکسی از امامان و فرزندان حسین )علیه
اطاعت خدا را نموده و هرکس از دستورات ایشان تخلف نماید، بدون 
تردید نافرمانی خدا کرده زیرا که ایشان دستگیره محکمی و تکیه گاه 

 2باشند.مطمئنی و وسیلة )تقرب( به سوی پروردگار می
السالم( نه نفرند اول آنها حضرت امامان از فرزندان إمام حسین )علیه

م و آخر آنان حضرت قائم )عجل اهلل تعالی فرجه( است السالسجاد علیه
 که در کتب عامه و خاصه نام آنها آمده است.

 

 ویژگی یوم الفتح
 3)قُلْ یوْمَ الْفَتْحِ لَا ینفَعُ الَّذِینَ کفَرُوا إِیمَانُهُمْ وَلَا هُمْ ینظَرُونَ(

                                                 
 22ه یلقمان آ. 1
 445ع الموده ص ینابی. 2
 29ه یسجده آ. 3
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به  بگو: روز پیروزی، ایمان آوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت و
 شود.آنها هیچ مهلت داده نمی

 نکته:
السالم( درباره این آیه شریفه )روز گوید: از امام صادق )علیهابن دراج می

 فتح و پیروزی( شنیدم که حضرت فرمود:
شود و ایمان السالم( گشوده میروز فتح، روزی است که دنیا بر قائم )علیه

یگر سودی ندارد، ولی احدی که تا قبل از ظهور آن حضرت مؤمن نبوده د
السالم(( مؤمن باشد و یقین به آن کس که پیش از فتح )و قیام قائم )علیه

کشیده )این ایمان( برای او امامت او اقرار داشته و انتظار ظهور او را می
کند و این سودبخش است. خداوند متعال قدر و منزلت او را بزرگ می

 1باشد.السالم( میپاداش دوستان اهل بیت )علیه
السالم فرمود: یوم الفتح، روزی است که دنیا به امام جعفر صادق علیه

 2شود.دست قائم ارواحنا له الفداء فتح می
 

 ظهور ناگهانی

 3)هَلْ ینظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِیهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا یشْعُرُونَ(
هان به سراغ آنها آید کشند؟ جز این که قیامت، نا گها چه انتظاری میآن

 در حالی که خبر ندارند.
                                                 

 746ه المرام ص یب ( غا - 249ع الموده ص ینابیالف ( . 1
 174ص  المحجة 470منتخب االثر ص . 2
 66ه یزخرف آ. 3
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 نکته:
 زرارة بن اعین گوید:

السالم( پیرامون این آیه پرسیدم، فرمود: مراد از از حضرت امام باقر )علیه
ساعت، ساعت )ظهور( قائم )عجل اهلل تعالی فرجه( است که ناگهان ظاهر 

 1خواهد شد.
 

 های آخرالزماننشانه

( یغْشَی النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِیمٌ 10تَأْتِی السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِینٍ )فَارْتَقِبْ یوْمَ )
أَنَّی لَهُمُ الذِّکرَی وَقَدْ جَاءهُمْ  ﴾12﴿رَبَّنَا اکشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ  ﴾11﴿

 2رَسُولٌ مُّبِینٌ(
را فرا  منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد. همه مردم

گیرد، این عذاب دردناکی است. )می گویند( پروردگارا عذاب را از ما می
شوند با این که آوریم. چگونه و از کجا متذکر میبرطرف کن که ایمان می

 رسول آشکار )با معجزات و منطق روشن( به سراغ آنها آمد؟
 نکته:
 فرجه(های آخرالزمان و ظهور مهدی آل محمد )عجل اهلل تعالی نشانه

روایتی از أمیرالمؤمنین نقل است که: رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( 
 شود:فرمود: ده نشانه است که قبل از قیامت به هر حال ظاهر می

                                                 
 75ه المرام ص یب ( غا - 427ع الموده ص ینابیالف ( . 1
 13 یال 10ات یدخان آ. 2
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 سفیانی. -1
 دجال. -2
 دخان. -3
 دابة ا ألرض. -4
 السالم(قیام حضرت مهدی )علیه -5
 طلوع آفتاب از مغرب. -6
 نزول حضرت عیسی. -7
 له در مشرق.زلز -8
 زلزله در جزیرة العرب. -9

خیزد و مردم را به سوی محشر می آتشی که از اعماق عدن بر می-10
 1راند.

 حذیفه یمانی سئوال کرد: یا رسول اهلل منظور از دخان چیست؟
رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در پاسخ، آیه شریفه )فارتقب یوم تأتی 

 رمود، سپس افزود:السماء بدخان مبین( را تالوت ف
کند و چهل شبانه روز باقی دودی است که میان مشرق و مغرب را پر می

دهد و اما کافر شبیه ماند، اما مؤمن حالتی شبیه زکام به او دست میمی
 2آید.ها و پشت او بیرون میمستان خواهد شد و دود از بینی و گوش

 

                                                 
 209ص  2بحار االنوار ج . 1
 164ص  21ر نمونه ج یتفس. 2
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 برتری برکل ادیان
هُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّهِ وَکفَی )هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَ

 1بِاللَّهِ شَهِید(
او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه 

 ادیان پیروز کند.
 نکته:

گوید تفسیر این آیه را از حضرت موسی بن جعفر محمد بن فضیل می
 ال کردم، حضرت فرمود:السالم( سئو)علیه

السالم( است که مقصود از دین حق، وصایت و والیت امیرالمؤمنین )علیه
پروردگار امر به آن نموده که جز تمام ادیان هنگام ظهور امام عصر )روحی 

فرماید ما والیت قائم و نور او را شود؛ و خداوند میله الفداء( چیره می
السالم( کراهت داشته باشند به ن )علیهاگرچه کافرین به والیت امیرالمؤمنی

 2رسانیم.مرحله کمال و اتمام می
ای صریح و قاطع از سوی خداوند قادر متعال، در این آیه شریفه وعده

رابطه با بیروزی و اسالم بر همه ادیان به دست مبارک حضرت بقیة اهلل 
 باشد.االعظم روحی له الفدا می

 -فتح -قرأن مجید )در سه سوره توبهاین آیه مبارکه و وعده الهی در 
 صف( ذ کر شده است

 

                                                 
 28ه یفتح آ. 1
 200، ص 4ج  ر برهانیتفس. 2
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 آمادگی برای ظهور

یوْمَ یسْمَعُونَ الصَّیحَةَ بِالْحَقِّ ( 41)وَاسْتَمِعْ یوْمَ ینَادِ الْمُنَادِ مِن مَّکانٍ قَرِیبٍ  
 1(42)ذَلِک یوْمُ الْخُرُوجِ 

هد. دگوش فراده و منتظر روزی باش که منادی از مکان نزدیک ندا می
روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق شنوند، آن روز، روز خروج 

 است.
 نکته:

 امام صادق پیرامون تفسیر این دو آیه شریفه فرمودند:
دهد و )صیحه( در این آیه صدای منادی به نام قائم و نام پدرش ندا می

آسمانی است که در روز خروج حضرت مهدی قائم )عجل اهلل تعالی 
 2شود.ده میفرجه( شنی

 انسانيت مرده را زنده مى کند

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یحْیی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَینَّا لَکمُ الْآیاتِ لَعَلَّکمْ تَعْقِلُونَ 
)...3 

 کند.بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می
 نکته:

 کند:میالسالم( نقل سالم بن مستنیر از امام باقر )علیه
 که حضرت )در تفسیر این آیه شریفه( فرمود:

                                                 
 42، 41ات یق آ. 1
 751ه المرام ص یب( غا - 429ع الموده ص ینابیالف ( . 2
 17ه ید آیحد. 3
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السالم( پس از مردن آن به ظلم و ستم، خداوند زمین را بوسیله قائم )علیه
السالم( کند؛ و پس از آن عدل و داد توسط حضرت قائم )علیهزنده می

 1کند.رواج پیدا می

 حزب اهلل پیروز است
 2حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( )أُوْلَئِک حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ 
 اند بدانید )و آ گاه باشید( حزب اهلل پیروز است.ها حزب اهللآن 

 نکته:
کند و خالصه آن در حدیث مفصلی که جابر بن عبداهلل انصاری نقل می

چنین است مرد یهودی به نام جندل بن جناده بر پیامبر اسالم )ص( وارد و 
 )صلی اهلل علیه و آله( کرد.چند سئوال از پیامبر 

حضرت همه را جواب دادند. مرد یهودی اسالم را اختیار نمود، سپس 
عرض کرد: یا رسول اهلل دیشب در عالم خواب موسی بن عمران را دیدم 
که به من امر نمود اسالم را نزد شما اختیار نمایم و به اوصیاء و جانشینان 

 شما تمسک جویم، آنان کیانند؟
 ود:حضرت فرم

جانشینان من دوازده نفرند اول آنان سید اوصیاء پدر امامان امیرالمؤمنین 
السالم( و بعد از او فرزندانش سپس یک به یک نام آنان را برد علی )علیه

 تا رسید به امام حسن عسکری یازدهمین وصی سپس فرمود:

                                                 
 752ه المرام ص یب( غا - 429ع الموده ص ینابیالف ( . 1
 22ه یمجادله آ. 2
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شود و بعد از او فرزندش محمد که به مهدی قائم و حجت خوانده می
خواهد شد تا زمانی که بیرون آید و ظهور نماید؛ و زمین را از عدل و غایب 

 داد یر کند آن طور که از جور و ستم پرشده باشد.
خوشابه حال صبر کنندگان و بردباران غیبت او و خوشا به حالی کسانی که 

ها اشخاصی هستند که خدا وصف آنان را در دارند. آنایشان را دوست می
)هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب(و نیز خدا در وصف  کتاب خود آورده:

 1آنها فرمود: )أُوْلَئِک حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
کسانی که به امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه( ایمان داشته و در غیبت او 

حبت نمایند و به اهداف بردبار و از منتظرین باشند، وبه او اظهار عالقه و م
های او جامه عمل بپوشانند به خدا و به رسول او مؤمن خواهند و خواست

 بود و اینان رستگار خواهند شد.

 قطعیت ظهور
 2(یرِیدُونَ لِیطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ) 

خدا را بادهان خود خاموش سازند، ولی خدا نور خور خواهند نور ها میآن
 کند هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.را کامل می

 نکته:

                                                 
 422ع الموده ص ینابی. 1
 8ه یصف آ. 2
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السالم( روایت محمد بن فضیل از امام چهارم علی بن الحسین )علیه
کند که حضرت درباره این آیه شریفه فرمود: )نور( در این آیه امامت می

 1رساند.به ظهور قائم به اتمام میاست و خداوند متعال امامت را 
خدای یگانه  بر همه مذاهب باطله غلبه دهدبه طوری که جز او او ر

پرستش نشود و این است معنی: )یمأل األرض قسطآ و عدأل کما ملئت ظلما 
 2وجورأ(

 غلبه حق بر باطل

عَلَی الدِّینِ کلِّهِ وَلَوْ کرِهَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ ) 
 3(الْمُشْرِکونَ

او کسی است که رسول خود را با هدایت ودین حق فرستاد تا او را بر همه 
 ادیان غالب سازد هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.

 نکته:
کنند که السالم( نقل میابی بصیر و سماعه هر دو از امام صادق )علیه

 حضرت فرمود:
آید مگر آنکه قائم ما سوگند تأویل این آیه به مرحله اجرا نمیبه خدا 

السالم( ظهور کند. پس تمام مشرکان در روی زمین محو مهدی )علیه

                                                 
 429ص ع الموده ینابی .1
 49ص  51بحار االنوار ج  .2
 9ه یصف آ .3
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ای مؤمن در دل شوند تا جایی که سنگ به سخن آید! به مؤمن گوید: کهمی
 1من کافری است مرا بشکن و او را به قتل برسان.

د: این آیه مبارکه به هنگام خروج مهدی آل السالم فرموامام باقر علیه
 2یابد.محمد ارواحنا فداه تحقق می

 بشارت به مومنان

 3(وَأُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) 
بخشند و آن، یاری و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می

 نزدیک است و مؤمنان را بشارت ده.خداوند و پیروزی 
 نکته:

فتح و پیروزی به دست توانای حضرت بقیه اهلل )عجل اهلل تعالی فرجه( در 
 4ای است برای مؤمنان.دنیا خواهد بود و این یک مژده

 ایمان به مهدویت
 5لُونَ خَبِیرٌ()فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِی أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَ 

ایم ایمان بیاورید و بدانید خدا به به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده
 دهید آگاه است.آنچه انجام می

 نکته:
                                                 

 481ص  یوفکر فرات یب( تفس - 423ع الموده ص ینابیالف(  .1
 38ص  5ج ان یر مجمع البیتفس. 2
 13ه یصف آ. 3
 49ص  51ج ب( بحار االنوار  - 17ص  5ج  یر صافیالف( تفس. 4
 8ه یتغابن آ. 5
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 زید بن ارقم گفت:
هنگامی که پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( در حجه الوداع به غدیر خم 

واند و این آیه را رسید و دستور ایستادن و نماز را داد، سپس خطبه خ
 تالوت نمود و فرمود:

ای مردم این نور منم، سپس بعد از من علی، سپس از نسل او )جانشینان( 
 1باشد.تا قائم مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه( می

 امام همچون آب گوارا

 2)قُلْ أَرَأَیتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکمْ غَوْرًا فَمَن یأْتِیکم بِمَاء مَّعِینٍ(
های )سرزمین( شما در زمین فرو رود چه ه من خبر دهید اگر آببگو: ب

 تواند آب جاری در دسترس شما قرار دهد.کسی می
 نکته:

کند که: حضرت در تأویل این السالم( نقل میابوبصیر از امام صادق )علیه
 آیه شریفه فرمود:

یعنی اگر امامتان غایب شود کیست امام ظاهری که برایتان خبرهای 
 3ن و زمین را بیاورد و حالل و حرام خدا را برایتان بیان کند.آسما

ماء معین از القاب حضرت مهدی ارواحنا له الفداء و به معنای آب روان در 
السالم( درباره این آیه سؤال شد، حضرت زمین است. از امام رضا )علیه

                                                 
 241القرآن ص  یف یالمهد. 1
 30ه یآ کمل. 2
 نجم الثاقب باب دوم. 3
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م که مراد از آن امامان هستندکه هرکدا« مأوکم یعنی ابوابکم»فرمودند: 
 1ابواب الهی بین او و خلق اویند.

در روایتی است که عمار از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( سؤال 
کرد که مهدی کیست؟ حضرت فرمودند: ای عمار خداوند تبارک و تعالی با 

ها من پیمان بسته که از صلب حسین، نه امام بیرون آورد و نهمین آن
 شودازمردم پنهان می

ای مین آیه را تالوت کردند و فرمودند: غیبتی طوالنی دارد، به گونهسپس ه
مانند پس شان برمی گردند وگروه دیگر ثابت قدم میکه گروهی از عقیده

کند، همان وقتی آخر الزمان شود، خروج کند و دنیا را پر از قسط و عدل می
آب جاری  طورکه از ظلم و جور پر شده است. بنابر این ظاهر آیه مربوط به

است که مایه حیات موجودات زنده است و باطن آیه مربوط به امام علم و 
 2عدالت جهان گستر اوست که آن نیز مایه حیات جامعه انسانی است.

 
 

 روز وعده الهی

 3)حَتَّی إِذَا رَأَوْا مَا یوعَدُونَ فَسَیعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا( 
دانند چه کسی آنچه را به آنها وعده داده شد ببینید آنگاه میتا زمان که 

 یاورش ضعیفتر و جمعیتش کمتر است.

                                                 
 100ص  24ج بحار االنوار . 1
 360ص  24ج ر نمونه یتفس. 2
 24ه یجن آ. 3
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 نکته:
محمد بن فضیل از امام چهارم حضرت علی بن الحسین )علیهما السالم( 

 کند که حضرت در ذیل این آیه شریفه فرمود:نقل می
ناب و انصار در این آیه حضرت قائم، مهدی و اصحاب آن ج« ما یوعدون»

اوست، هنگام ظهور حضرت قائم دشمنان او ضعیف و تعدادشان بسیار کم 
 1دهند.بوده و یکدیگر را یاری نمی

 پنهانى که آشکار مى شود

 2(16( الْجَوَارِ الْکنَّسِ )15فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ )
 ( ]کز دیده[ نهان شوند و از نو آیند 15نه سوگند به اختران گردان )

های سیاه که در برابر شعاع آفتاب پنهان وار الکنس( یعنی ستاره)ج
 شوند.می

 نکته:
السالم( در تفسیر این دو آیه شریفه که روایت است از امام باقر )علیه

غایب شود وسپس ظاهر  260فرمود: مراد از آن، امامی است که در سنه 
 3شود مانند شهاب درخشان در شب تاریک.

 تغییر حال مردم
 1لَتَرْکبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ() 

                                                 
 754المرام  هی( غاب - 429ع الموده ص ینابیالف( . 1
 16و  15 اتیرآیسوره تکو. 2
 نجم الثاقب باب دوم.. 3
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 شوید.که همه شما دائماً از حالی به حال دیگر منتقل می
 نکته:

السالم( فرمود: برای قائم ما غیبت طوالنی خواهد بود امام صادق )علیه
اصحاب که در حضور بودند عرض کردند به چه سبب غیبت آن بزرگوار 

 و آله( فرمود:طوالنی خواهد شد پیامبر )صلی اهلل علیه 
های گذشته درغیاب پیامبرانشان باید اعمال و طریقه زشتی که امت

السالم(، فرد فرد مرتکب شدند این امت هم در غیبت حضرت قائم )علیه
 انجام دهند سپس این آیه را تالوت نمود: )لَتَرْکبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ(

 که حضرت فرمود:السالم( روایت کرده طبرسی از امیرالمؤمنین )علیه
های گذشته نسبت به خلفا و اوصیاء پیامبران همان مکروحیله ای که امت

 2نمودند این امت نیز نسبت به من و فرزندانم مرتکب خواهند شد.

 امام نعمت حقیقی
 3)ثُمَّ لَتُسْئلُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ(

 (8سپس در همان روز است که از نعمت پرسیده خواهید شد )
 کته:ن

( ثُمَّ لَتُسْئلُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِالسالم در تفسیر آیه شریفه )امام صادق علیه
 4فرماید: نعیم ما هستیم.می

                                                                                                        
 19ه یانشقاق، آ .1
 444، ص 4ر برهان، ج یتفس .2
 8تکاثر سوره . 3
 503س  4ج ر برهان یتفس. 4
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های که اصل سایر نعمت های الهی است، زیراترین نعمتوجود امام، عظیم
ظاهری و باطنی است و از این جا است که در روایات آمده که همه مردم 

های آن گیرند. البته نعمتامت درباره نعیم مورد سؤال قرار میروز قی
چنان که اخباری در  1حضرت در زمان ظهورش نیز ویژگی خاصی دارد.

 این باره وارد شده است.
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: امت من در زمان حضرت 

اند. آن متنعم نگشته مهدی، به نعمتی متنعم خواهند شد که هیچ گاه به مثل
بارد و زمین هیچ گیاهی را رها ها میآسمان باران رحمتش را بر آن

 2کند، مگر این که آن را برآورد.نمی
را  3(وَأَسْبَغَ عَلَیکمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةًوقتی از امام هفتم تفسیر آیه )

 پرسیدند، فرمود:
 م غائب است.نعمت ظاهر، امام ظاهر و نعمت باطن، اما

پرسیده شد: آیا در میان شما کسی هست که غائب شود، فرمود آری، 
های گردد، ولی یادش از دلاوکسی است که شخصاً از دیدگان غائب می

رود. او دوازدهمین ما ائمه است، خداوند هر مشکلی را برای او مؤمنان نمی
 4نماید.کند و هرگردنکشی را به وسیله او سرکوب میآسان می

                                                 
 .229ص  1ارم، ج کال المکیم. 1
 83ص  51ج بحار االنوار . 2
 20لقمان سوره  .3
 .199ص  یدوان یموعود عل یمهد .4
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ها که بندگان عالوه بر این که وجود حضرت، نعمت است، آن چه از نعمت
های ظاهری و باطنی همه به برکت وجود شریف در آن غوطه ورند از نعمت

 حضرت حجت ارواحنا له الفداء است.
 السالم در تفسیر آیه مبارکه:حضرت امیر علیه

 1(لّهِ کفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِأَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ ال)
 آیا ندیدی آنان را که نعمت الهی را به کفر بدل ساختند،

فرمود: ما آن نعمت هستیم که خداوند بر بندگانش عنایت کرده و به سبب 
 .2شوند.گردند آنان که روز قیامت رستگار میما رستگار می

***** 
که  ی ارواحنا له الفداء نعمت است و از آن جانتیجه: پس خود حضرت مهد

شکر نعمت واجب است، شیعیان باید شکر نعمت حضرت را چنین به جا 
 بیاورند:

 شناخت قلبی و معرفت این نعمت واالی الهی -1
 بیان کردن فضایل و نشر دالیل آن بزرگوار -2
 صدقه دادن برای سالمتی وجود آن حضرت -3
او با انجام دادن کارهایی که مورد پسند و مایه تقرب جستن به آستانه  -4

 نزدیک شدن به درگاهش است
 3اهتمام به دعاهای خالصانه برای تعجیل فرج آن حضرت -5

                                                 
 28م یسوره ابراه. 1
 217ص  1ج  یاصول کاف .2
 363ص  1ج ال المکارم یمک .3
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 قسم به زمان ظهور

  1)وَالْعَصْرِ( 
 به عصر سوگند! 

 نکته:
عن المفضل بن عمر قال: سألت الصادق )علیه السالم( عن قول اهلل عزوجل: 

 علیه السالم( العصر، عصر خروج القائم )علیه السالم(،والعصر فقال )
إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  ﴾2﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ 

   ﴾3﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 
که انسان ها همه در زیانند مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح 

نجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی ا
 و استقامت توصیه نموده اند!.

ان االنسان لفی خسر؛ یعنی أعدائنا، اال الذین آمنوا؛ یعنی بآیاتنا، و عملوا 
الصالحات؛ یعنی مواساة االخوان و تواصوا بالحق؛ یعنی باالمامه، وتواصوا 

  .2رةبالصبر؛ یعنی فی الفت
مفضل بن عمر گوید: درباره تفسیر سوره عصر از امام صادق سؤال کردم، 

 حضرت فرمود:
مراد از عصر یعنی عصر و دوره ظهور حضرت قائم ، همانا انسانها یعنی 
دشمنان ما در زیان اند مگر آنان که ایمان آوردند به آیات الهی و عمل 

و یکدیگر را به  صالح )یعنی مواسات و برابری( با یکدیگر نمودند
                                                 

 1.سوره عصر  1
 236ح  32ب 3اثبات الهداه ج  . 2
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حق)یعنی به امامت( سفارش کردند و صبر و شکیبایی کردند در فترت و 
 غیبت امام.

صبر در هنگام عدم دسترسی  ،امامت ومراد از تواصوا بالصبر ،منظور از حق
 .به امام است

 الحمدهلل رب العالمین
 حوزه علمیه قم .یعقوب کریمی
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 سواالت مسابقه آیه های نور

 بقره چیست سوره در آیه دوم  منظور از غیب -1
 ج( حضرت مهدی  ب( قیامت   الف( عالم غیب

 منظور از آیه هر کجا باشید شما را گرد هم می آوریم چیست؟ -2
 ج(دشمنان مهدی ب( یاوران مهدی  الف( اعمال انسان

 سه مورد از امتحانات سخت دوران غیبت را نام ببرید؟ -3
                خشونت بال،گرسنگی، نزول (ب          ترس، گرسنگی، زیان مالیالف( 

 زیان مالی، خشونت، نزول بال ج(  
 سوره آل عمران اشاره به چه موضوعی دارد؟ 200آیه  -4

 ج( پرداخت زکات        ب( ارتباط با امام زمان      الف( نماز
 سوره انعام چیست؟ 58توجه به آیه یکی از ویژگی های مومنین با -5

 ج( دعا     مادگی قبلی آب(  ظهور  الف( ایما ن بعد از
 با توجه به روایت امیرالمومنین وارثین زمین چه کسانی هستند؟ -6

 ج( حاکمان                    ب( مومنین                    الف( اهل بیت 
 در کدام آیه اشاره به پیروزی نهایی حضرت مهدی دارد؟ -7

 11ج( نور                 56ب( آل عمران                32الف( توبه 
سوره یونس چه کسانی در دنیا و آخرت زندگی شاد  64طبق آیه  -8

 و مسرور دارند؟
 ج( منتظران ظهور  ب( مسلمانان الف( سرمایه داران 
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 زیان کاران واقعی چه کسانی هستند؟ -9
در مورد ج( کسانی که ب( غیر مسلمانان      الف( مشرکین

 امام زمان شک می کنند
 ویژگی منتظران از نظر امام کاظم علیه السالم چیست؟دو  -10

 ج( حج و جهاد            ب( نماز و روزهالف( ایمان و عمل صالح     
طبق فرمایش امام صادق شیوه سالم دادن در دوران غیبت به امام  -11

 زمان چگونه است؟
  ب( السالم علیک یا بقیه اهلل      الف( السالم علیک یا حجه اهلل 

 لسالم علیک عمود الدینج( ا
 ( چیست؟وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللّهِمنظور از آیه ) -12

 ج( روز مباهله     ب( روز قیام قائم     الف( روز مبعث 
 شیوه قضاوت امام زمان در دوران ظهور چگونه خواهد بود؟ -13

 ج( مانند حضرت داوود  ب( مانند سایر ائمه   الف( عمل به ظاهر 
 ر چه کسانی هستند؟منظور از اهل ذک -14

  ب( عالمان و دانشمندان   الف( حضرت مهدی و اهل بیت پیامبر 
 ج( هر دو مورد صحیح است

 کدام آیه حضرت مهدی را منتقم خون شهدا میداند؟ -15
 6ج( حجرات 91ل عمران آب(   33الف( اسراء 
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( هُوقًاجَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَمنظور از آیه ) -16
 چیست و اشاره به کدام امام دارد؟

  امام حسین  -الف( حق آمدنی و باطل از بین رفتنی است
  امام زمان  -ب( باالخره حق پیروز خواهد شد

 امام زمان -ج( حق آمدنی و باطل از بین رفتنی است
 سوره مریم اشاره به کدام موضوع دارد؟ 75آیه  -17

 حضرت مهدیج( علم     رت مهدیب( ایمان حض   الف( اقتدار مهدوی 
    کدام آیه امام زمان را موعود همه کتاب های آسمانی معرفی  -18

 می کند؟
 27ج( جاثیه        88ب( مومنین      105الف( انبیاء

 سوره نور چیست؟ 55وعده الهی به مومنین طبق آیه  -19
 رضایت الهیب(                   الف( پیروزی بر دشمنان

 حاکمان زمین می شوندآنها قطعا ج( 
 آیه ای که حضرت مهدی هنگام ظهور می خوانند چیست؟ -20

   بَقِیَّةُ اللّهِ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ الف( 
   ب( وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ  

 ج( وَعْدَ اللَّهِ لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ
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 اسخنامه سواالتپ

 ج ب الف ردیف ج ب الف ردیف

1    11    

2    12    

3    13    

4    14    

5    15    

6    16    

7    17    

8    18    

9    19    

10    20    

 

 


