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 چکیده

بینیم که دنیا پراز ظلم و جور و فساد و بی عدالتی شده و انسان هایی وجود دارد که به خاطر هوا و می مروزها

 .زندمی ها است جوالنهوس و منافع و دنیا پرستی که در وجود ان 

انسان هایی که پشت کردن به راه حق دوری از دین مبین اسالم گریزان بودن از دستورات الهی که آن ها را به 

 باشد جمعمی زنند دور باطل که همان شیطان و وسوسه های شیطانیمی سر باز .کندمی خوبی ها و کمال دعوت

 .د که طبق ایه قران از حیوان پست ترمی شوندزننمی شوند و متاسفانه دست به کارهایمی

آن  : فرمایندمی لی( کهامدظله الع)طبق روایات و تحقیقاتی که به عمل آمده وطبق فرمایش مقام معظم رهبری

ما اکنون در  .ظلم و جوری که در روایات در مورد آخرالزمان و دوران قبل از ظهور آمده اکنون به وقوع پیوسته

  .باشیممی عج()خیلی( نزدیک به ظهوره امام زمان)رالزمان و طبق بیان علمادوران پایانی آخ

 .فقیه ظهور، والیت های ، نشانه(عج)مهدی آخرالزمان، حضرت :کلمات کلیدی

 

  



 7   مقدمه// آخرالزمان

 مقدمه

 «ص)پیـامبر)« .است مرده جاهلیت مرگ به ،نشناخته باشد را خود زمان امام که حالى در بمیرد کس هر»

به معنای آخرین دوران حیات بشر وقبل از برپایی  است اصطالحیفرهنگ ادیان بزرگ دنیا  آخرالزمان در

  .قیامت

هم دوران  شود وتا وقوع قیامت را شامل می ،هم دوران نبوت پیامبر اکرم)ص( ،آخرالزمان ،در فرهنگ اسالمی

 .عج( را)ظهور مهدی موعود غیبت و

نگاهی به دردها و  .مسیحت و زرتشتی حائز اهمیت است ،یهودادیان  درشناسی شناخت آخرالزمان یا فرجام

های ضد و  نمایاند که در میان همه خواستهچنین می ،ربت او در زوال فطرت آدمیغ آالم بشر اندیشمند امروز و

 .اندصدا خواهان آزادی همه اقوام و ملل یک ،امروز یکی هست که همه در آن مشترکند ،نقیضش

پیامبر اکرم)ص( بر فراز  .شوددر آخرالزمان ظاهر میعج( )آمده است که حضرت مهدیاحادیث بسیاری  در

  .«کنداو در آخرالزمان ظهور می .مهدی از عترت واهل بیت من است» : منبر فرمود

 «. ... دولت ما آخرین دولت هاست» :امام باقر)ع( فرمودند 

یکی از  «خداوندا! برادرانم را به من بنمایان» : فرمودص( دست ها را به سوی آسمان برافراشت و )پیامبر

برادران من کسانی هستند که  .شما یاران من هستید ،نه»:فرمود « ما برادران شما نیستیم؟ مگر» :تفاصحاب گ

خداوند آنها را پیش از آنکه از صلب پدران به رحم مادران  .آورندآیند و به من ندیده ایمان میآخرالزمان می

از کندن  ،نام خود و پدرانشان به من معرفی نموده است که استقامت هر یک از آنها در دین خودبا  ،درآیند

های هدایت هستند که آنها مشعل .تر استو به دست گرفتن آتش گداخته سخت ،ن در شب تاریکوَخارهای گَ

 (11ج ،2121مجلسی، ) (2122،)طوسی«.بخشدهای تیره و تار نجات میخداوند آنها را از فتنه

 ،هاهایی ذکر شده است که با تحقق این عالیم و نشانهآخرالزمان عالیم و نشانه یدر روایات اسالمی برای دوره

نزدیک به هزار روایت در مورد آخرالزمان وجود دارد که  .ی آخرالزمان قرار داریمدر دورهبریم که هم اکنون پی می

   .کنیممی مختصری از آن ها را بیان

 از قبل و آخرالزمان پایانی دوران در اکنون که آیدمی دست به آخرالزمان مورد در متواتر روایات بررسی با

 هاینشانه بررسی همچنین و( عج)زمان امام ...و اثبات و وجود دالیل جزوه این در ،باشیممی( عج)زمان امام ظهور
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 در و غیبت عصر در( عج)عصر امام از قبل قیام مشروعیت بررسی و ،باشدمی( ع)معصومین کالم از ظهور اصلی

 .شودمی بحث باشدمی فقیه والیت همان که الشرایط جامع فقیه نیابت مورد در نیز پایان

 ع()مردان و زنان آخرالزمان در روایات اهل بیت

 فیها يقرب و الکاذب فیها يصدق و الصادق فیها يکذب خداعة سنین القائم يدی بین»:(ع)امیرالمؤمنین الق

 حضرت ظهور از قبل هایسال در: دفرمو (ع)امیرالمؤمنین»(11 ،ج2121 مجلسی،) «.الرويبضة فیها ينطق و الماحل

 چرب و شمرند راستگو را دروغگویان دانندمی دروغگو را راستگو آدم بود خواهد نیرنگ و خدعه هاییسال ،قائم

 حالیکه در بگوید سخن عامه امور در که است کسی رویبضه).آیدمی سخن به رویبضه و شوندمی نزدیک زبانان

 «(.نباشد اوه ب مربوط

 و همهمدرا نهمدی و همنساؤ تهمقبل و عهممتا فهمشر و بطونهم همهم زمان الناس علی یأتی» :(ص)اهلل رسول قال

 مردم به زمانی :فرمود (ص)اکرم رسول»(112 الخالص،ص یوم) «.اهلل عند لهم خالق ال الخلق شر اولئک همدنانیر

 باشد دینارشان و درهم دینشان و شانقبلهآنها  زنان و آنها کاالی مردم شرافت و باشد شکمشان مردم همت که برسد

 «.ندارند نصیبی و بهره خدا پیشگاه در و خلقند بدترین مردم اینگونه

 «.األصاغر حیاء قل و األکابر رحمة ذهبت اذا و بالطعام منوا و األرحام، قطعوا اذا» :(ص)اهلل رسول قال

 و بگذارند منت کردن اطعام در و کنند قطع را هارحم مردم که هنگامی :فرمود (ص)اکرم رسول»(117 همان،ص)

 «.بربندد رخت خردساالن از شرم و حیاء و برود بزرگان کردن ترحم

احترامی به را ندارند از جمله بیتر از خود شاهد هستیم که جوانان و نوجوانانی هستند که احترام افراد بزرگ

پدر و مادر در خیلی از جاها رواج دارد حتی فرزندانی وجود دارد که پدر یا مادر پیر خود را به طور شر آوری 

کسانی هستند به خاطر غرور و تکبری که در  ،کار خود هیچ اباحی ندارندزنند و از خدا و عاقبت  بدکتک می

گویند ما از آن ها بهتریم و اگر و با خود میکنند وجودشان است ارتباط خانوادگی خود را با اطرافیانشان قطع می

  .گذارندمنت می او کنند بربه کسی کمک می

 رسول»(117 همان،ص)«.نةبالخیا الشرکاء يتعامل و اباه يسب و اخاه، الرجل يحسد» :(ص)اهلل رسول قال

 «.کنند رفتار خیانت به گرییکد با شرکاء و گوید ناسزا پدرش به و برد می حسد برادرش به مرد :فرمود (ص)اکرم

 مال :فرمود (ص)اکرم رسول»(118 صهمان،) .المال اصحاب يعظم و المال، قیهم يکثر :(ص)اهلل رسول قال

 «.شوند شمرده بزرگ داران مال و بسیار آنها در
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 ال المجالس في الخلق رأيت و ..فقراءکم اهنتم و اغنیاءکم عظمتم اوذا ذلک يکون :(ص)اهلل رسول قال

 فقیران و شمردید بزرگ را خود دارانمال که هنگامی :فرمود (ص)اکرم رسول»(118همان،ص ) .االغنیاء اال يتابعون

 «.کنند پیروی را مالداران فقط مجالس در که دیدید را مردم و کردید تحقیر را

های مهم دارند دار و کسانی که مسولیتدار و پولهای مالای از مردم گرد آدمبینیم که عدهدر جامعه می

، در یا مسولیت دارد تا شاید کمی به آنها توجهی بکنند دار استکنند چون طرف مایعچرخند و چابلوسی میمی

را بیچاره و  است وضع مالی یا پست مهمی نداشته باشند آنهاایمانی هستند چون ممکن مقابل مومنین و افراد با

 .دهندها را مورد تمسخر قرار مینامند و آنفقیر می

 فرمود( ص)اکرم رسول»(111 ص همان،) .مانع له لیس ظاهرا الشراب يباع و القمار ظهري :(ص)اهلل رسول قال

 «.شود فروخته مانع بدون و آشکار شراب و گردد می آشکار قمار :

 (112 ص همان،) .الذئاب اکلته ذئبا يکن لم فمن ذئاب هم زمان الناس علي يأتي :( ص)اهلل رسول قال

 خویان گرگ نباشد خو گرگ کسی اگر و شوند خو گرگ مردم که دهد رخ مردم به زمانی  :فرمود( ص)اکرم رسول»

 «.بخورند را او

 (111 ص همان،) .محمودا اهلل يحب ال فیما الفاسق و ذلیال بالمعروف االمر يصبح :( ع)امیرالمؤمنین قال

 و ستوده داردنمی دوست خدا آنچه انجام خاطره ب فاسق و گرددمی لیلذ معروف به امر :فرمود (ع)میرالمؤمنینا»

 «.شودمی پسندیده

امربه  ،که اگرکسی شخصی را به خاطر گناهی که انجام داده ،ای از مردم وجود داردبینیم متاسفانه عدهامروزه می

شوند به جای اینکه از شخص آمر دفاع کنند از طرف تر از آش میدیگران کاسه ی داغ معروف و نهی از منکر کند

گرمی و تفریح است چکارش داری اشکال گویند برای سرمثال اگر کسی شراب بنوشد می .کنندکار دفاع میگنه

  .رهایش کن ندارد

 :فرمود (ع)امیرالمؤمنین»(111 ص همان،) .ادبارا اال الدنیا ال و شدة، اال االمر يزداد ال و :(ع)امیرالمؤمنین قال

 «.شودمی زیاد گرفتاری شدت و کندمی پشت دنیا اهل بر دنیا فرمود آخرالزمان درباره

 ص همان،) .لهویا اتبعوا و الکذب استحلوا و بالزني، واهرتظا و بالربا تعاملوا و :(ع)امیرالمؤمنین قال

 و شمارند حالل را دروغ و نمایند اهرتظ زنا در و کنند ربا معامله یکدیگر با مردم و : فرمود( ع)امیرالمؤمنین»(111

 «.باشند هوس و هوا پیروی
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 .ظلموه لهمعام من و اعجبوه همرا فمن رديئة ضمائر و جمیلة وجوه الزمان هلأل صار اذا :( ع)الصادق قال

 باشد زمان مردم برای پست و زشت ایهندرو و زیبا هایهچهر که وقتی :فرمود (ع)صادق امام»(111 ص همان،)

 «.نمایند ستم بوی کند معامله آنها با که هر و افتد بشگفت یندبب را آنها کسهر 

 و جهافر کد من تأتی ما یأخذ و عنه، هایرد ال و هاانهی فال القبیح زوجته من الرجل یری و : (ع)امیرالمؤمنین قال

  فذاک القبیح الکالم من ایهف قیل ما ای - وقع ما یسمع ال و انههی لم عرضا و طوال نکحت لو حتی ،رهاخد مفسد من

 می قبیح کار سرشهم از مرد :فرمود آخرالزمان حاالت در :فرمود (ع)امیرالمؤمنین»(111 ص همان،) .الدیوثهو

 و طول اگر حتی نمایدمی ارتزاق( زنا) زن دامن راه از هلکب داردنمی باز کاریش زشت از و کندنمی نهی را او و بیند

 فراگیر کارش زشتی و گویندمی زنش درباره دیگران آنچه و کندنمی نهی بگذار دیگران اختیار در را خود عرض

 «.است دیوث مردی چنین ماندمی توجهبی است شده

 رسول»(111 ص همان،) .الحیاء قناع ننهع سلب و الرجال، بثیاب النساء تزينت اذا : (ص)اهلل رسول قال

 آنها از شرم و حیاء و مقنعه و بیارایند را خود مردان هایآرایه با زنان که گامیهن :فرمود آخرالزمان درباره (ص)اکرم

 «.شود سلب

 علی یرکبون الرجال کاشباه سروج علی همنساؤ یرکب رجال، امتی آخر فی سیکون :(ص)اهلل رسول قال

 ریح یجدن ال العجاف، البخت کأسنمة سهنوئر علی عاریات، کاسیات همنساؤ المساجد، ابواب یأتوا المیاثرحتی

 که بود هندخوا مردانی من امت آخر در :فرمود (ص)اکرم رسول»(116 ص همان،) .ملعونات ننهفا هنفالعنو .الجنة

 نانشانز .ندبرس هامسجد در به تا شوند سوار مفاخر بر( ماشین رانندگی) شوند سوارها زین بر مردان مانند آنها زنان

 و موها آراستن مقصود)باشد برآمدگی شتر کوهان مانند آنها سر بر باشند هنهبر دارند تن در لباس که حالی عین در

 «.اندشده لعنت آنها که کنید لعنت آنها بر یابندنمی بهشت بوی ( آنهااست سر باالی به بستن

 فیرضي کسبها من علیه تنفق و ،تهييش ال ما تعمل و ،زوجها رقهت المرأة رأيت اذا : (ص)اهلل رسول قال

 خود شوهر بر زن دیدی که هنگامی : فرمود (ص)اکرم رسول»(111 ص همان،) .الشراب و الطعام من ء بالدني

 به نیز شوهر .دهدمی را او خرج خود آمد در از زن و دهدمی انجام او خواهدنمی شوهر آنچه و دارد غلبه و قهر

 «.باشد راضی پست نوشیدنی و خوردنی

 .هوی فیه لهن ما اال يؤتي فال ء، امری کل غلبن و الملک، علي النساء غلبت اذ  :(ع)امیرالمؤمنین قال

 مردان همه بر و جویند غلبه حکومت بر زنان که هنگامی :فرمود( ع)امیرالمؤمنین»(111 ص 11 ج ،2121 مجلسی،)

 «.دبخواه زن هوس و هوا آنچه مگر گردد نمی انجام پس گردند غالب
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حجابی و بدحجابی که کنیم که در جامعه زنان و دختران بسیاری در کوچه و بازار با بیهمه ما مشاهده می

چنین زنان و دخترانی به علت نادانی و  .باشندل جوان جامعه میسدارند موجب فاسد شدن جامعه به خصوص ن

تا جلب  .هنددکمبود محبت و به بهانه مد و کالس داشتن خود را در معرض چشمان ناپاک افراد هوس باز قرار می

برند و نه از شوهران خود حرف شنوی دارند حتی اعتنایی هم به آنها توجه کنند اینان نه از پدران فرمان می

ای از شوهران و پدران آنان نیز خودشان به علت نداشتن غیرت در وجودشان راضی اسفانه عدهالبته مت .گذارندنمی

چنین کسانی مورد  .زنند باشدجا پرسه میباز که در همهکه ناموسشان جلوی چشم هزاران نامحرم هوس دهستن

   .باشند و در آتش جهنم گرفتار خواهند شدع( می)لعنت خدا و اهل بیت

 (188 ص ،الخالص یوم) .يأمر بما القائل يعمل ال و بالتقوی علیها يؤمر المنابر رأيت و :( ص)اهلل رسول قال

 خود گفتار به عمل گوینده ولی شود می گاریپرهیز و تقوی به امر رهامنب در دیدی و : فرمود (ص)اکرم رسول»

 «.کندنمی

( ع)صادق امام»(111 ص همان،) .بهميح من يحتقر و يحتقرون، االديان اصحاب رأيت و  :(ع)الصادق قال

 «.شوند می تحقیر دوستدارانشان و دینداران که دیدی و  :فرمود

 ص 11 ج ،2121مجلسی،) .الناس لیراه یصلی المصلی و لغیراهلل، الجهاد و الحج طلب رأیت و : (ع)الصادق قال

 که گذارد خاطر بدان نمازگزار و باشد خدا غیر برای جهاد و حج کردن طلب دیدی و :فرمود (ع)صادق امام»(118

 «.ببینند را او مردم

 :عمر و ابوبکر :له فقال اخواني، لقیت قد لیتني يا :يوم ذات( ص)اهلل رسول قال :قال مالک ابن عوف عن

 فقال القول فاعاد اخواني لقیت قد لیتني يا و هاجزتم و امنتم قد :قال معک؟ هاجرنا و بک امنا اخوانک اولسنا

 و ينصروني و يحبوني و بي يؤمنون بعدکم، من يأتون الذين اخواني لکن و اصحابي انتم :( ص)اهلل رسول

 گفت مالک ابن عوف از بنقل»(211 ص 11 ج ،2121مجلسی،) .اخواني لقیت قد فیالیتني رأوني، ما و يصدقوني،

 ما آیا : رسانیدند عرض به عمر و ابوبکر، کردم می مالقات را برادرانم کاش ای :فرمود روزی( ص)اکرم رسول :

 و ایدآورده ایمان آری :فرمود حضرت. ایمکرده مهاجرت شما با و ایمآورده ایمان شما به ما نیستم؟ شما برادران

شما  :فرمود حضرت. کردند تکرار را خود گفتار آنها .کردممی مالقات را برادرانم کاش ای و ایدکرده هجرت

 یاریم و دارندمی دوستم و دارند ایمان منه ب .آیند می شما از پس که هستند کسانی برادرانم ولی هستید من اصحاب

 «.کردممی مالقات برادرانم را ای کاش پس اندندیده مرا که حالی در کنندمی تصدیقم و دهندمی
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 هدی موعود)عج(آخرالزمان و م

گناهان و گیری و کشتار بیعدالتی و جنگ و دربی رپایان آخرالزمان که دنیا پر از ظلم و جور شده و فساد ود

باشند و برایشان مهم پرستی میل منافع خود و هوا و هوس و دنیاکودکان فراگیر شده و بیشتر مردم هر کدام به دنبا

دهند تا اینان بی بند و باری را ترجیح می ،نیست که به کسی ظلم کنند و آنان را مورد عزیت و آزار قرار دهند

  .پرستیدت و خداعبا

باشند و دچار گمراهی و سرگردانی در دنیای فریبنده ع( دور می)چنین کسانی از خدا و رسولش و اهل بیت

ی فراوانی از مردم در ها است عدهدر این زمان که بدترین زمان توان دوری کردها تا جای که می. باید از آناندشده

  .اهد آمد و همه مردم را از دست ظالمان و ستمگران نجات خواهد دادهای مختلف منتظر منجی هستند که خوادیان

به اعتقاد ما شیعیان زمین هیچ وقت از حجت خدا خالی نیست و نبوده است بلکه امام همیشه بوده و در غیبت 

کند و ع( در آخرالزمان ظهور خواد کرد ودنیا را پر از عدل و داد می)به سر برده است که طبق روایات معصومین

اکنون به چند  ،نزدیک استظلم و فساد را ریشه کن خواهد کرد و طبق بیان علما و شواهد و قراین ظهور بسیار 

 .شودبحث می ...عج( و اثبات و تولد و)روایت در مورد امام زمان

 من عترتي منعج( ) المهدی ان :المنبر علي يقول( ص)اهلل رسول سمعت :قال( ره)الخدری سعید ابي عن

 قسطا و عدال االرض فیمالء بذرها االرض له تخرج و قطرها السماء من له ينزل آخرالزمان في يخرج بیتي اهل

 رسول حضرت از :تگف( ره)خدری سعید ابی از بنقل»(282 ص ،2122الطوسی،) .جورا و ظلما القوم مالها کما

 در که است من بیت اهل از (ع)من عترت ازج( ع)همانا مهدی :فرمود می شنیدم بود نشسته منبر بر که( ص)اکرم

 زمین پس دهد می بیرون را خود های دانه زمین و آید می فرود بارانش آسمان از او برای کند می خروج آخرالزمان

 «.باشند کرده پر جور و ظلم از آنرا مردم چنانکه کنند می داد و عدل از پر را

 يرسل قط مثلها يتنعموا لم نعمة المهدی زمن في امتي تتنعم :قال( ص)النبي عن( ره)الخدری سعید ابي عن

 ابی از بنقل»(171 ص 1 ج ،2182اربلی،) .اخرجته اال نباتها من شیئا االرض تدع ال و مدرارا علیهم السماء اهلل

 آن مانند که هرگز شوند متنعم نعمتی به( ع)مهدی زمان در من امت :فرمود (ص)اکرم رسول از (ره)خدری سعید

 آنکه جز مگذارد وا را روئیدنی از چیزی زمین و ببارد پیوسته باران که کند مأمور را آسمان خدا .باشند ندیده

 «.دهد بیرونش
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امام آسمانی  و مردم آخرالزمان که پیامبری را ندیدند ایمان کند از وفورآدمی تعجب می »: امبر)ص( فرمودندپی

های باقیمانده از وحی و کلمات معصومین آورند که بر روی کتابرا زیارت نکردند و تنها ایمان به سطوری می

  «.نقش بسته است

برای صاحب الزمان)عج( غیبتی است عظیم که باید در محور ایمان راسخ بود زیرا که » : فرمودند ع()امام علی

 (2، ج 2161کلینی، «).شوند حتی آنها که به مقامات بلند رسیده اندمی خیلی ها از ما جدا

هر کس در غیبت فرزندمان استوار بر والیت ما باشد خداوند پاداش یک هزار شهید »:ع( فرمودند )امام سجاد

 (11، ج 2121)مجلسی، .کنداند به او عطا میهای احد و بدر شهید شدهکه جنگ

طول مدت  بدانید آنانکه در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر »:ع( فرمودند )امام علی

  (12 ج همان،) .د بودنروز قیامت با من هم درجه خواه ،غیبت منکرش نشوند

، 1صدوق ج .«)باشدمی برای فرج و ظهور من دعا کنید زیرا فرج و گشایش کار شما در آن» :امام زمان)عج(

 (181ص

 :عج( )اثبات وجود حضرت مهدی

آخر الزمان سراسر زمین را پس از آنکه پر از ظلم  س( که در)عج( از فرزندان فاطمه)مانا بشارت ظهور مهدیه

های ص( نقل شده است آنچنان که همه فرقه)طور متواتر از پیامبره ب .از عدل و قسط پر خواهد کرد ،و ستم شده

  .اندف مسلکی که دارند این روایت را نقل کردهالمسلمان با همه اخت

شیعه نیست که توسعه ظلم و ستم به شیعیان آنها را وادار عج( فکر جدیدی از سوی )عقیده به مهدی ،بنابراین

و با جعل این عقیده بخواهند خود را به ظهور کسی که زمین را از پلیدی ستم پاک  ،به اتخاذ این اعتقاد کرده باشد

خواهند اعتقاد شیعه به مهدویت را می ،کاران به دور از انصافای از مغالطهچنان که دسته .خواهد کرد تسلی دهند

  .این طور جلوه بدهند

دانیم و در انتظار دین دیگری ما با توجه به اینکه ایمان به صحت دین اسالم داریم و آن را خاتم ادیان الهی می

کنیم که ظلم و ستم و تباهی همه جا را فرا گرفته بطوری که می مشاهدهو از طرف دیگر  ،برای اصالح بشر نیستیم

دانند و می بینیم که مسلمانان خود را از دین بی نیازمی و از طرفی هم ،کشورها خبری نیستاز عدل و صالح در 

اند و حتی به یکی از هزاران تکلیف اسالمی هم های اسالمی تعطیل کردهورها و قوانین آن را در همه کشوردست
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ین اسالم را به عظمت و قدرت این نکات باید منتظر ظهور مصلحی باشیم که د یبا توجه به همه ،کنندعمل نمی

 .های ظلم و فساد را اصالح نمایدخود بازگرداند و این جهان فرو رفته در دره

مگر اینکه در رأس آن مصلح عظیمی قرار بگیرد تا  ،امکان ندارد این دین به آن قدرت جهانی خود برسد ،آری

 .عنایت خدا و لطف الهی از دین دور کند ها را باها و گمراهیها و بدعتمسلمانان را متحد سازد و تحریف

دارای قدرت و عظمت غیر عادی  دارای ریاست جهانی عظیم، و بنابراین تنها یک پیشوای کامال هدایت یافته و

 .، تا سراسر زمین را پس از آنکه از ظلم وجور پر شده، از عدل وداد پر کندبر این حرکت قادر است

درست  .به تواتر به ما رسده است ،این مطلب .و غیبت او خبر داده ا نداهل بیت او به وجود  پیامبر)ص( و

  .گرچه او از نظرها پنهان باشد همیشه امام در روی زمین هست .شته امامت قطع گرددنیست در هیچ زمانی ر

این مطلب طوری تاکید  ،ع( وارد شده است)امامان ص( و)در احادیث رسول خدا» :باقر صدرید سید محمدشه

شده که تردید در آن راه نمی یابد چنان که بیش از شش هزار روایت از طریق شیعه و سنی در مورد امام 

 (2111،محمدرضا مظفر«).عج( شمارش کرده ام)زمان

 :تولد و وجود امام زمان)عج(  دالیل شیعه بر

عج( فرزند امام حسن )ت و او مهدییعه اعتقاد دارند که این مصلح جهانی وجود داشته و زنده اسش

  :باشد به چند دلیل می هجری متولد شده و هنوز زنده 116ع( است  و در سال )عسکری

ع( )امام دوازدهم نهمین فرزند  امام حسین که  نروایات متواتری که بر خصوص شخص ایشان و ای :دلیل اول 

های شیعه و اند که در کتابمورد دانسته 172بعضی نویسندگان تعداد این روایات را بیش از  .کندمی است داللت

 .سنی وجود دارد

ع( در بعضی )کند وامام عسکریمی عج( و غیبت او داللت)روایات متواتر شیعه که بر والدت مهدی :دلیل دوم 

عی از اصحاب نیز آن حضرت را مشاهده را خبر داده  و جم عج()به اصحاب خود والدت مهدیاز این روایات 

هزار روایت از طرق شیعه و اهل سنت   6222بیش از » :چنانکه شهید سید محمدباقر صدر گفته است .کرداند

  «.شمارش کرده ام

که واسطه بین مردم  وآن حضرت بودند عبارتند  ی داشتندیدر زمان غیبت صغری آن حضرت وکال :دلیل سوم 

  .علی بن محمد سمری -1روح نوبختی  حسین بن -1محمد بن عثمان  -1عید عثمان بن س -2 :از 
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حضرت شرفیاب شده اند جمع زیادی از مردم و علما و صلحا در زمان  غیبت کبری  به دیدار  :دلیل چهارم 

  .ودر کتاب های متعدد  حکایات ای مالقات ها ذکر شده است

 .به عقیده امامیه در هیچ عصر و زمانی نباید زمین خدا از حجت الهی و امام معصوم خالی باشد :دلیل پنجم 

 (2111،محمدرضا مظفر)

  :عج()قرآن و بشارت حضرت مهدی

 سوره بقره 3و2يه آ 

  «الذین یومنون با لغیب هدی للمتقین»

 .حجت غایب است ،متقین، شیعیان علی ابن ابی طالب هستند و غیب :امام صادق)ع( در تفسیر این آیه فرمودند

  (11، ج 2121)مجلسی،

  سوره مريم 57آيه: 

یا عذاب یا قیامت  :شودمی تا وقتی آنچه به آنان وعده داده) «...حتی اذا راوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه»

  (.را ببینند

  (2ش، ج2161کلینی،.«)قیام قام استمنظور از ساعه، :»ع( فرمودند)امام صادق

  سوره قصص 7آيه: 

و ما اراده کرده ایم بر آنان که در روی زمین به ضعف ) «... و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االض»

  (.کشیده شده اند، منت نهاده آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم

 ه در آخر الزمان ظاهرآیه مبارکه مخصوص صاحب االمری است کاین »:ع( فرمودند)امام باقر و امام صادق

 (112، ص1ج،ق، 2127)سید هاشم بحرانی،  «..شودمی

  سوره سجده 22آيه: 

دیگر ایمان آوردن برای کافران  ،پبامبر! روز پیروزیبگو ای «)...قل یوم الفتح ال ینفع الذین کفروا ایمانهم»

  (.سودی ندارد
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صافی گلپایگانی، «)...شودمی یوم الفتح، روزی است که دنیا به دست قائم)عج( فتح»:فرمودع( )امام جعفر صادق

 (172ق،ص2121

  سوره فتح  22آيه: 

  «لیظهره علی الدین کله و کفی باهلل شهیدا»

ص( نازل شده )این آیه در حق قائم آل محمد»:ع( در تفسیر این آیه شریفه فرمودند )امام صادق

  (12، ج 2121مجلسی، «).است

عج( و ظهور مبارک آن حضرت تأویل شده است فراوان )ناگفته نماند آیاتی که به وجود مقدس مهدی موعود

موعود قرآن  ،الزام الناصب ،12های بحار االنوار ج توانند به کتابمی کسانی که طالب تفاسیر بیشتری هستند .است

                                                                     .و کتب تفاسیر مراجعه فرمایند

  :عمر طوالنی 

 لکن هنوز ،محال نیست ،شودمی زندگی بیشتر از عمر طبیعی یا عمری که طبیعی تصور ،ز نظر دانش پزشکیا

ی از کشف رمز وانگهی، ناتوانی علم پزشک .علم پزشکی به چیزی عمر بشر را طوالنی کند دست نیافته است

عده ای  ،و مطابق کالم قرآن .بودن آن نمی شود، چون خداوند به این کار تواناست سبب محال ،شدن عمرطوالنی 

بسیار تعجب آور است که مسلمانی مدعی ایمان  .ع( بیش از عمر طبیعی زندگی کردند)مانند حضرت نوح و عیسی

این طول عمر جزو  .والنی حضرت مهدی ( پرسش کندعمر ط)به کتاب آسمانی باشد، ولی از امکان چنین عمل

 .معجزات و خارق عادات است و برای کسی که به امکان معجزه اعتقاد دارد پذیرش این طول عمر دشوار نیست

 (2111، محمدرضا مظفر)

  :تظارای انمعن

مورد احکام دینی ادآوری این نکته الزم است که معنای انتظار مصلح نجات  بخش این نیست که مسلمانان در ی

عمل به احکام واقعی دین و امر به  ،جهاد در راه خدا ،دست بسته بنشینند و از واجباتی چون یاری رساندن به حق

بلکه هر مسلمانی باید خود را مسئول و مکلف بداند تا به آنچه که از ناحیه  .معروف و نهی از منکر دست بردارند

کوشش و تالش کند و به اندازه توانایی  ،اندن دین از راه صحیحعمل کند و برای شناس ،اسالم موظف است

هر کدام از شما »:ص( فرمود )چنانکه پیامبر .امر به معروف و نهی از منکر را بر خود واجب بداند ،خویش

 «.ئول هستیدسرهبر یکدیگر و در برابر مسلمانان دیگر م ،مسلمانان
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از وظایف  ،عج( و مصلح و رهبر بشر)به صرف انتظار مهدیبرای هیچ مسلمانی روا نیست که  ،بر این اساس

هیچ تکلیفی را از عهده مسلمانان ساقط نمی کند  ،عج()چون اعتقاد به آمدن مهدی ،مسلم و قطعی خود دست کشد

و عامل آن نمی شود که مانند حیوانات بی  .و سبب به تأخیر انداختن هیچ کدام از تکالیف اسالمی نمی شود

 (2111، محمدرضا مظفر.)چوپان سهل انگار و بی تفاوت شوند

 :زمان ظهور 

زمان ظهور  ،از امور قطعی و مسلم است ولی بنا به مصالحی ،گر چه اصل ظهور و نشانهای نزدیک شدن آنا

 نبارها اصحاب از امامان)ع( درباره زما .و هیچ کس جز خداوند از وقت دقیق ان آگاه نیست مشخص نشده است

زمان ظهور را همچون علم  اند وولی آنان به صراحت از مشخص کردن آن نهی کرده ،اندپرسیده خروج قائم)عج(

  .اندمنحصر به خداوند دانسته ،به قیامت

؛  «کَذَب الَوقّاتون»:امام سه بار فرمود ، وقت معین شده است؟ ،آیا برای ظهور :امام باقر)ع(پرسید فضیل از 

 (11 ج ،2121 )مجلسی، .گویندمی کنند دروغمی کسانی که وقت تعیین

از  :ع( فرمود )امام، عج( ظهور میکند؟)چه وقت حضرت مهدی :کمیت از آن حضرت پرسید  :نیز آمده است 

کسی )تاس مثل ظهور مهدی)عج( همچون برپایی قیامت :ص( همین مطلب پرسیده شد حضرت فرمود )پیامبر

 )همان(.مگر ناگهانی ،عج( نمی آید)جزء خداوند از وقت آن آگاه نیست( مهدی

کنند ای سربسته به زمان ظهـور اشـاره شده که آن روایـات نیز وقتی معین نمیالبته در برخی روایات به گونه

 ،سال اول ،های فردمگر در سالکند مهدی)عج( قیام نمی» : کنند مانندمی بیان های ظهور رانشانه ایبلکه به گونه

دهد و مردم را به سوی می ندا رمضان منادی 11دهم محرم و یا در  و یا روز شنبه ،نهم ،هفتم ،پنجم ،سوم

 (2121صافی گلپایگانی، «).خواندمی عج( فرا)مهدی

 : زمینه سازان ظهور

بوجود نمی آید بلکه در  بدون مقدمه و زمینه سازی ،عج( همچون دیگر انقالب ها)نقالب حضرت مهدیا

بخش عمده ای از روایاتی  .آوردمی رای ظهور آن حضرت فراهمگیرد و زمینه را بمی هایی پاحرکت ،آستانه ظهور

درباره ایران و ایرانیان است که با  ،عج( آمده است)رویدادهای پیش از ظهور و یاران حضرت مهدیدرباره  هک

با  .بیان شده است ...اهل ری و ،اهل طالقان ،اهل قم ،اهل خراسان ،جمع ،تعبیرات گوناگونی مانند اهل فارس

نظامی الهی مدافع ائمه  ،پیش از ظهوررسیم که در کشور ایران می سی مجموع این روایات به این نتیجهربر
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حضرت ای در قیام آن نقش عمده ،عج( است و نیز مردم ایران)مورد نظر امام زمان هگردد کمی برپا ع()معصومین

  .دارند

 عج( فراهم)کنند و زمینه را برای قیام حضرت مهدیمی مردمی از مشرق زمین قیام»:فرمایند می رسول خدا

  «.سازندمی

 ،ی آهن استهاه سمت مشرق خواهد آمد که دل های آنان همانند پار پرچم های سیاهی از» :فرمایند می نیز

هر چند الزم باشد که بر روی یخ  ،با آنان بیعت کند نان برود وبه سوی آ ،پس هرکس از حرکت آنان آگاهی یافت

  «.حرکت کند

عج( خبر داده شده )حضرت مهدیهایی در آستانه ظهور پایی قیام ها و انقالببه روشنی از بر در این روایات

که  ،صالحانعج( حکومتی به رهبری یکی از )ظهور مهدی این نکته اتفاق دارند که پیش از همه روایات بر .است

سازد و این می ر را مهیّاگردد و زمینه ظهومی ناحیه مشرق تشکیل در ص( هم باشد)از فرزندان پیامبر رودمی گمان

برخی  همین اساسبر .یابدمی عج( و تسلیم آن به حضرت ایشان ادامه)تا ظاهر شدن حضرت مهدی حکومت

روی کار  عامی مذهب متعصبو ی حاکمان مستبد تشکیل دولت شیعی مذهب صفویه را که پس از قرن ها استیال

 .عج( به شمار آمده است)از جمله زمینه سازان ظهور حکومت مهدی ن دولتی دانسته اند که در روایاتهما ،آمد

 .ه 2117انقالب اسالمی ایران را که در سال  هایی که در روایات آمدهبرخی با استناد به ویژگی  ،در زمان ما نیز

عج( )و قیام مهدی ، همان دولتی دانسته اند که زمینه را برای ظهورش به رهبری امام خمینی)ره( به پیروزی رسید

 (182، 2112مجتبی تونه ای، .)بخشدمی کند گرچه قرائن فراوانی این احتمال را قوتمی آماده

 :آزمون غیبت

احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا » :های دینی برای ایمان آورندگان در همه زمان ها، قانون الهی است زمایشآ

 :اما این قانون، در روزگار غیبت به دو جهت مورد تاکید است« آمنا و هم ال یفتنون

کشد افکار و دعوت می منتظر ظهور اویند و چون این امر به درازا ،آنکه امام از نظرها پنهان است و منتظران -2

 .شوندمی روهی گمراهآید و گمی ها ی باطل در میان مسلمانان پدید

 داشتن دین بسیار دشوار شود که نگهمی آید و اوضاعی بر جوامع حاکممی در این دوران شرایطی به وجود -1

 دهند و دینداری را کنارمی های گوناگون ایمان دینی خویش را در زندگی از دستبیشتر مردمان به انگیزه .شودمی

 .ندنهمی
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آن چه گردن های خود را به جانبش دراز کرده » :فرماید می در دوران غیبتامام رضا)ع( درباره آزمایش 

تشکیل حکومت آل محمد)ع( ( اتفاق نمی افتد، تا اینکه مشخص شوید و امتحان گردید و باقی نمی ماند از )اید

 (171، ص)همان.«شما مگر اندکی 

 :رجعت

انی که جهان را بدرود گفته اند، بار دین مفهوم است که امامان خاندان وحی و رسالت)ع( و انبوهی از کسب

 بدین جهان باز ،حکیمانه اوعج( و پیش از شهادت او به خواست خداوند و اراده )قیام حضرت مهدیاز دیگر پس 

ع( یکی پس از )ع( است و پس از ایشان برخی امامان اهل بیت)نخستین رجعت کننده امام حسین .گردندمی

 .کنندمی دیگری رجعت

مومنان خالص و  :رجعت برای همه مردم نیست، بلکه برای گروه هایی خاص است»:( فرمودندامام صادق)ع

        «.کافران محض است

گردد تا در می در رجعت، مومن خالص که در تمام عمر از طرف کفار و منافقین مورد آزار قرار گرفته است بر

از آخرت در این  روی آرامش و آسایش را ببیند و قسمتی از پاداش اعمال نیک خود را پیش ،پرتو حکومت حقه

در این سرای  ،گردد تا سزای تجاوز گری های خود را پیش از آخرتمی مشرک محض نیز بر .جهان ببیند

 (11،ج 2121)مجلسی، .بچشد

 :نزدیک ظهور  اصلی نشانه های

خروج  .1خروج سفیانی  .1صیحه آسمانی  .2 : باشدمی ه قبل از ظهور قائمپنج نشان :فرماید می مام صادق)ع(ا

 (2121)صافی گلپایگانی،  .قتل نفس زکیه .1خسف در سرزمین بیداء  .1 یمانی

 :صیحه آسمانی 

امام  .شودمی ع( از آسمان شنیده)نظور از صیحه آسمانی صدایی است که در آستانه ظهور حضرت مهدیم

 آن را ،پس هرکس در شرق و غرب است ،کندمی ندا کننده ای از آسمان نام قائم را ندا»:فرماید می ع()باقر

رحمت  .ایستندمی خویش بیدار، ایستادگان نشسته ونشستگان بر دو پایها خوابیده  ،از وحشت این صدا .شنودمی

صدای جبرئیل روح  ،نخست زیرا صدای ،خدا بر کسی که از این صدا عبرت بگیرد و ندای وی را اجابت کند

در این هیچ شک نکیند و  .ماه رمضان خواهد بود 11این صدا در شب جمعه  :فرماید می آن گاه .االمین است

 (111ص 1ج ،وافی)«.بشنوید و فرمان برید
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 :خروج سفیانی و یمانی 

به گونه ای که میان آنها و ظهور فاصله  ،تعدادی از نشانه های ظهور متصل به ظهور خواهند بود ،رابر روایاتب

بدون  ،ع( نشانه ها همچون حلقه های زنجیر)تا ظهور مهدی ،از پدیدار شدن نخستین نشانه متصل .زیادی نیست

ع( پس از آنکه برخی نشانه ها را امام )آیند چنان که در روایتی محمد بن صامت از امام صادقمی فاصله پی در پی

ع( )امام .ع( ( به طول انجامد)تحقق نشانه های ظهور مهدی)ترسم این امرمی ،فدایت شوم :رسید پ ،بیان کرده بودند

 .آیدمی یکی پس از دیگری ،محققا همچون مهره های تسبیح ،نه :فرمود 

 شود در یک محدوده زمانی در آستانه ظهور صورتمی خروج سفیانی و یمانی نیز برابر آنچه از روایات استفاده

بر این اساس تردیدی نیست که شماره از نشانه  .گیرد و فاصله آن تا قیام قائم از پانزده ماه بیشتر نخواهد بودمی

  .شوندمی نزدیک ظهور و متصل به آن واقع ،حتمی نیز هستند ظهور که بیشتر نشانه های های

سپس  .تمام است  ماه 6راند که سفیانی خروج می کند تا روزی که حکم می  از نخستین روزی :ع()امام صادق

که این امر تحقق یافت بسوی ما  هنگامی .ن اضافه نمی شودآروز هم بر  ماه تمام حکم می راند و حتی یک 1

 (2121 مجلسی، ؛2121 گلپایگانی، صافی) .بشتابید

ماه برای  1اردن و قنسرین ( تسلط یابد  حلب، حمص،دمشق،  )منطقه 1هنگامیکه سفیانی بر  :ع( )امام صادق

 (11، ج 2121 مجلسی،).او بشمارید

هایش کتف .کاسه ی سرش سترگ .موهایش زرد .چشمهایش زاغ .سفیانی سیمایش سرخ .:ع( )امام صادق

پنداری می را کورهنگامیکه او را ببینی او  .و در صورتش آثار آبله است .صورتش درشت و خشن است چهار شانه

و او پلیدترین مخلوق روی زمین است که  .ولی او کور نیست بلکه در مردمک چشم او نقطه ی سفیدی است

  (2117.)نعمانی، است لحظه ای خدای را نپرستیده است و مکه و مدینه را هرگز ندیده

خروج می کند و با قیام  "ینحس "یا  "حسن  "سرداری ( از صنعاء یمن به نام فرمانروایی) :ص( )رسول اکرم

بعد از پنهان  خجسته و پاک ظاهر می شود و در پرتو او ظلمت از بین می رود و حقّ .او فتنه ها از میان می رود

 ش( 2178)کورانی، .وسیله او آشکار می گردده شدن ب

 : ءخسف در سرزمین بیدا

ظاهرا منظور   .نام سرزمینی است میان مکه و مدینه «بیداء»به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است و «خسف»

در میان مکه  ،شودمی قصد جنگ با مهدی)عج( عازم مکهبا لشکری عظیم به  ،آن است که سفیانی «خسف بیداء»از
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 .روندمی معجزه به امر خداوند در دل زمین فرو به گونهمعروف است  «ءبیدا»و مدینه و در محلی که به سرزمین 

   (2117.)نعمانی، های حتمی ظهور بیان شده است این از نشانه

  :قتل نفس زکیه 

در آستانه ظهور حضرت  .جرمی ندارد که قتلی انجام نداده است و ،یعنی فردی بی گناه و پاک «نفس زکیه»

اد شده از اوالد فرد ی .رسدمی کوشد و مظلومانه به قتلمی عج()مخلصانه در راه امام ،عج( فردی پاک باخته)مهدی

مجتبی تونه ای، ).یاد شده است «سیدحسنی»و «نفس زکیه»گاهی از او به عنوان ،ع( است که در روایات)امام حسن

2112)        

            :ردمشروعیت دا« عصر غیبت»در  وتشکیل حکومت آیا قیام

حضرت مهدی)عج( را باطل و حادیثی، در مجامع روایی شیعه وجود دارد که هر قیامی قبل از انقالب جهانی ا

ها محکوم به شکست دانسته، رهبر آن را طاغوت و منحرف معرفی کرده و از پیروان ائمه خواسته که با آن قیام

 .های ظهور مانند خروج سفیانی نمایان شودهای خود بنشینند تا نشانههمراهی نکنند و در خانه

را  ،سازی برای ظهور امام مهدی)عج(تحلیل آنها، زمینه برخی با توجه به ظاهر این روایات و بدون بررسی و

اند که در عصر غیبت نباید علیه ظلم و طاغوت قیام کرد، در همین راستا مسلمانان و اند و معتقد شدهنفی کرده

شیعیان هیچ وظیفه ایی برای قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت، ندارند بلکه باید درون خانه منتظر نشست تا 

  .را محقق بدارد ،امی که خداوند متعال، ظهور امام مهدی)عج(هنگ

 :به این اشکال و انتقاد، پاسخ های متعددی داده شده است  

کنندگان را به هایی است که رهبر آن به جای دعوت به امام معصوم)ع(، قیامروایات نفی قیام، ناظر به قیام .2

کنند بیت)ع(، خود را مطرح مینها به جای دعوت به حاکمیت اهلتر رهبران آبه عبارت روشن .کندخود دعوت می

 .خوانندو دیگران را به انانیت و نفسانیت خود فرا می

 ،شمارد که رهبر آن مدعی مهدویت باشد و به عنوان قائم آل محمد)عج(می هایی را باطلروایات، تنها قیام .1

کنند، مانند مهدی عباسی در بنابراین منظور از نفی قیام کسانی است که خود را مهدی موعود معرفی می .قیام کند

 :اندفرمودهاند و ها بر حذر داشتهگونه قیامگونه روایات شیعیان را از بیعت با ایناین .دوران خالفت بنی عباس

ب باشید و قبل از هرگونه قیام و نهضتی باید شرایط و چون قیام سفیانی واقع شد، اهل انقالهایی همهرگاه نشانه»

بنابراین روایات نهی از قیام قبل از قائم، نهی از همراهی در قیام هایی است که داعیه  .مقدمات قیام فراهم باشد

 «.حکومت امام مهدی را دارند و نه نهی از تشکیل حکومت بر پایه قوانین اسالمی در عصر غیبت
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به این معنا که هرکس قبل از  .وایات، ناظر بر عدم همراهی با مدعیان دروغین مهدویت استهمچنین این ر .1

 .قیام قائم و امام مهدی، قیام کرد، با او همراهی نکنید

منظور از نهی از همراهی با پرچم های در این روایات، نهی از تشکیل حکومت در عصر غیبت نیست، بلکه  .1

در روایتی از امام باقر علیه السالم، پرچم  .به قرینه برخی از روایات هم خانواده، منظور، پرچم های باطل است

نْ یَْخرُجَ الدَّجَّاُل إِلَّا سَیَِجدُ مَنْ یُبَایِعُُه وَ مَنْ رَفََع رَایَهَ َضلَاَلٍه لَیْسَ مِْن أَحٍَد یَْدعُو إِلَى أَ …» :طاغوت، چنین معرفی شده

و تا هنگام ظهور( دجال است که مردم را به خویش دعوت کند و جمعى پیرو او شوند، و هر «)) .فَصَاحِبَُها طَاغُوتٌ

 (.کس پرچم گمراهى برافرازد سرکش و باطل باشد

دلیل، در منابع حدیثی شیعه، این است که به حقانیت و هدایت یافتگی برخی از پرچم ها در  و اما مهمترین .1

عصر غیبت و قبل از ظهور، همچون قیام مردم مشرق زمین و ایران و خروج یمانی قبل از قیام قائم، اشاره شده 

 .زندمی صیصاین روایات خاص، روایات عام نهی از قیام قبل از ظهور را، تخ .است

 :والیت مطلقه فقیه

 :نیابت

عج( با مردمان به طور کلی گسسته نبوده )زدهم مهدیپیوند امام دوا ،و کبری ر هیچ یک از دو غیبت صغرید

ارتباط امام با مردم بر قرار بوده  ،یق نایبانوجود داشته  است و دارد و از طر «نیابت»زیرا در هر دو غیبت امر .است

یعنی دارای  ،نیابت نیز همین گونه است ،به دو مرحله تقسیم گشت به تبع آنهمان طور که غیبت حضرت  .است

 .و نیابت عامه در غیبت کبری ،نیابت خاصه در غیبت صغری :دو مرحله است 

 :نیابت خاصه 

اشخاص معین و مشخص را نایب خود قرار دهد وبه اسم و رسم او را معرفی کند، امام  ،ن است که امامآ

کسانی بنابراین  .نمودمی کرد و به مردم معرفیمی پس از نایب اول را به وسیله نایب  قبلش تعیینعج( نایبان )زمان

ونایبان خاص آن  «نایب خاص»نیابت داشتند و با اسم و مشخصات معرفی شده بودند ،که در دوره غیبت صغری

 .گویندمی «نواب ا ربعه »و «نواب خاص»حضرت را

 -1محمد بن عثمان بن سعید عمری  -1عثمان بن سعید عمری  -2 :نواب خاص آن حضرت چهار نفر بودند 

 .علی بن محمد بن سمری -1 حسین بن روح نوبختی



 11   :فقیه مطلقه والیت// آخرالزمان

 دلیل نقلی ( و):نیابت عامه 

بطه ع( ضا)امام .( به فقیه واجد الشرایط تفویض شده استع)ع( به ویژه امام زمان)قامی است که به وسیله ائمهم

در هر عصری آن صفات و ویژگیهای معین در هر فردی  .کندمی ای کلی و صفات و مشخصاتی را معرفی و بیان

  .شودمی ع( شناخته)نائب عام امام ،از افراد وجود داشته است

 و »:فرمود  ،ادر گشتـان صـنائب دوم محمد بن عثماق بن یعقوب که به دست ـع اسحـدر توقیع( )امام زمان

درباره آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید زیرا آنها آینده روی خواهد داد  که درپیشامدهایی اما رویدادها و 

                (2111)صدوق،  .«باشم می بر شمایند و من حجت خدا بر آنهاحجت من 

و دین خود را  ع( فرمودند هر کس از فقها نفس خود را از معاصی و محرمات نگهداری کند)و امام صادق

                (1، ج2121.)مجلسی، پس عوام باید از او تقلید کنند ،حفظ نماید و مخالف هوای خود و مطیع موالی خود باشد

 :یک بحث قرآنی

ای  «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطبعوا الرسول واولی االمر منکم »: فرمایندمی داوند متعال در قرآن کریمخ

  .کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول وصاحبان امر اطاعت کنید

عج( است و در بخشهای قبل اشاره شد که در زمان غیبت فقها )صاحب امر در عصر حاضر وجود امام زمان

جامع الشرایط نائب عام امام معصوم هستند و هر کدام حکومت جامعه را در دست بگیرد در جایگاه والیت قرار 

 .باشدمی گرفته است پس اطاعت از او اطاعت از خداوند و انجام دستورات الهی در قرآن

 :مطلقه بودن والیت فقیه

 :باشند می تع( دارای سه نوع والی)یامبر و ائمهپ

 :والیت تکوینی -الف

 .شر انجام دهندتوانند کارهایی فوق توان بمی عنی قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات هستند وی

 :والیت تشریعی -ب

 .کنندمی احکام( را برای مردم بیان)نمایند و باید و نبایدهای شرعیمی عنی اقدام به قانون گذاریی

 :والیت اجتماعی -ج

باشد که از طریق تصمیم گیری های به موقع در حوادث مختلف می ه معنای سرپرستی و حکومت بر جامعهب

 .کنندمی اجتماعی جامعه را هدایت



 11   :رهبری معظم مقام بیانات// آخرالزمان

 به همین دلیل حضرت امام خمینی)ره( .ی والیت فقیه از نوع سوم یعنی والیت اجتماعی استمحدوده

ص( مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر )کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر» :فرمایندمی

 (11معرفت شمار شمیم ).«است و عقالٌ نیز نمی توان فرقی میان این دو قائل شد

 :بیانات مقام معظم رهبری

 :2/1/2111 ای مام خامنها

 .عج( است)ای اطمینان بخش برای تحقق وعده بزرگ ظهور امام زمانپیروزی انقالب اسالمی نمونه

 17/26/2112: 

خواهد رویارویی مستکبران زمانه ما با اسالم ؛ یک رویارویی است که بدون شک با پیروزی اسالم به پایان 

نظام جمهوری اسالمی وظیفه بزرگی را در این زمینه بر عهده دارد ؛ و شما جوانان عزیزی که در این میدان  ؛ رسید

 .؛ بخش حساسی از این مسئولیت را بر عهده دارید و در سرتاسر نیروی های مسلح اجتماع کردید

16/22/2112: 

! نسل های آینده خیلی چیزهای بزرگ و مهمی  اسالم در حرکت عظیم خود به نقطه ای حساس رسیده است

 !را خواهند دید! دنیا از این رو به آن رو خواهد شد

8/1/2112: 

 .زندمی امروز ملت ما سرنوشت ایران را برای شاید قرن ها رقم

 21 /22/2112: 

ن پیش اگر حرف شما ملت ایرا ؛ مسیر سلطه گری و سلطه پذیری است ؛ امروز مسیر تاریخ مسیر ظلم است

زمینه  .وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد آن ،به آن نقطه موعود برسید ،رفت ؛ اگر شما توانستید پیروز شوید

 .دنیا وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد ،واحنا له الفدا( آماده خواهد شدرا)ظهور ولی امر و ولی عصر

 18/6/2112: 

 .شودمی هر انسانی زندهدر  ؛ در جمع شما ؛ احساس آمادگی برای کارهای بزرگ

 22/21/2112: 



 11   :رهبری معظم مقام بیانات// آخرالزمان

 .باید به توفیق الهی بایستید .تیرهاى استکبار علیه شما تمام شده ؛ این تیرهاى آخر است

 11/7/2112: 

  .توانید خود را از نظر علم و جسم و روح تقویت کنیدمی جاد تمدن با شکوه اسالمی هر چهبرای ای

2111 : 

 .به آن اشاره شده است هم اکنون به وقوع پیوسته استآن ظلم و جوری که در روایات 

های مبارزه خود را برای عج( با خودسازی در میدان)منتظران حقیقی امام زمان : 2182رهبر معظم انقالب 

 .عج(  آماده کنند)سربازی حضرت حجت

 .این راه حرکت بکنیدتان در هم با نیروی جسمی ،باشد)عج( هم روحتان درانتظار مهدی :انقالب معظم  رهبر  

همگان بدانند که ان شاءاهلل حکومت اسالمی به رهبری مقام معظم رهبری به حکومت  :آیت اهلل امامی کاشانی 

 (17/6/11نماز جمعه تهران ) .عج( وصل خواهد شد)امام زمان
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