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 استاد سهد جواد بهشتی مشش جلسه
 در قرآن ی سالم الله علیهامام مهدموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

ِحهم ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
َمْهدي  

ْ
ي ال

َ
الُم َعل َمَم  الَسَّ

ُ
ذي َوَعَد اللُه ِبِه اال

َّ
ل

َ
 ا

 
 ...هستم هزاران ساله چشم انتظار مهدی فاطمه

 
 آیات مهدویت

در قرآن است. در این برنامه آرزو کردم که ده لجل الله تعالی فرجه امام مهدی  ،مهدویت در مباحث از موضولات بسهار مهمیکی 
، با مکنهدو دقهقه فهبت دربارۀ هر آیه  ای که ، به اندازهرا ده انفرمودما  اماماِن است، و درباره امام زمان للهه السالم آیه ای که 

 هم بخوانهم.
ما که  ...؛ه ها راححظ کنهد این آی ، وتشویق کنهدهمدیگر را  ،دوستانتان و تان،خودتان، خانواده اینکه ...؛تقاضایی دارم از شما بنده

مربوط  آیاتم بهایهبه او توسل می جویهم، و ریزیم  هستهم، برای دیدن او اشک میسالم الله للهه چشم انتظار امام زمان و لاشق 
هامبر های قرآن است. پبرگزاری کالس ،آیدرا ححظ کنهم. اولهن اقدام امام زمان للهه السالم پس از آرامشی که به وجود می به او

 ...لزیز ما فرمود یکی از فرزندان من که نامش نام من است و کتابش کتاب من است خواهد آمد
ی کار سختهم ححظ ده آیه  ؛ا آشنا استهم برای شم از آن ها یم. بسهاریه اانتخاب کرد ده آیه را درباره امام زمان للهه السالم

اشک و وانهم تنها هستهم بخکه یک وقتی و بخوانهم،  خودبعد از نمازهای و  زمزمه کنهم، ، آنگاهبعد از اینکه ححظ کردیم ...؛نهست
 برای دیگران بهان بکنهم. و بریزیم،

 
 وعده ی خداوند

 ؛۵۵ آیه نور سوره: اول آیۀ
اِلَحاِت  » وا الَصَّ

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمل

ََّ
ُه ال

ََّ
 ای؟ ولده چه شما، از فالح مؤمناِن  به خداوند فرموده ولده « َوَعَد الل

ْرِض »
َ ْ
ُهْم ِفي اْل َنَّ

َ
ِلف

ْ
َیْسَتخ

َ
َما كَ  »؟ بله است قباًل هم این کار را کردهآیا خداوند هد، را فرمانروای زمهن قرار د ها آن که « ل

ْبِلِهْم 
َ
ِذیَن ِمْن ق

ََّ
َف ال

َ
ل

ْ
ُهْم ِد  »گونه که قبل از شما حاکمهت زمهن را به کسانی واگذار کرد،  همان«  اْسَتخ

َ
َنَنَّ ل ُیَمِكَّ

َ
یَنُهُم َول

هُ 
َ
ِذي اْرَتَضٰى ل

ََّ
ْمن   »آن دین را پهاده خواهد کرد،  او است،و خداوند دینی را که مورد پسند «  ال

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َنَّ

َ
ل ُیَبِدَّ

َ
«  اَول

  »، تا در سایه آن امنهت مرا که خدا هستم بپرستند«  َیْعُبُدوَنِني »ترسی که بر زمهن حاکم بوده به امنهت تبدیل خواهد کرد، 
َ

ال
ا ِئَك ُهُم اْلَحاِسقُ  ُیْشرُِكوَن ِبي َشْیئ  وَلَٰ

ُ
ِلَك َفأ  و برای من شریک قائل نباشند. « وَن َوَمْن َکَحَر َبْعَد َذَٰ

فلی  خدمت پهامبر اسالم «ُجنَدل»یهودی به نام  یکه مرداست آمده  ۶۰۵فحهه  ۶۳ جلد بهاراالنواردر کتاب  در تحسهر این آیه،
مع مسلمان در ج ،یک دفعه آمد پهش مسلمان ها؛ مسلمان شد ها، پاسخ شنهدن سواالتی پرسهد و پس ازرسهد و  الله للهه و آله

و این االن وظهحه ت» گحت: من دیشب خواب موسی بن لمران را دیدم، موسی بن لمران به من فرمود:و ها داستانی را تعریف کرد 
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ل به دست او مسلمان شوی و به جانشهنان او توس ، تای نزد پهامبر اسالم حضرت مهمد فلی الله للهه و آله و سلمو است که بر 
نحر را  ۲۱اسم های آن ؛ نحر ۲۱لمان شدم و از پهامبر اسالم پرسهدم جانشهنان شما چند نحرند؟ پهغمبر فرمود: ، من مس«پهدا کنی

ه پهامبر این آیه را تالوت نحر را پهغمبر فرمود و در پایان فرمود نحر دوازدهم غایب خواهد شد. آنگا ۲۱پرسهدم، یکی یکی اسامی 
 ...۵۵آیه چه بود؟ سوره نور آیه  د؛ آنفرمو

 
 بر مستضعفین خداوند منت

  ؛۵آیۀ دوم: سوره قصص آیه 
ْرِض  »

َ ْ
وا ِفي اْل

ُ
ِذیَن اْسُتْضِعف

ََّ
ى ال

َ
ْن َنُمَنَّ َعل

َ
 نت بگذاریممبر مستضعحان زمهن که ما که خدا هستهم اراده کرده ایم «  َوُنِریُد أ

ة   »چه کار کنهم برای آن ها؟  - اندگانی که در ضعف نگهداشته شدهبند  - ِئَمَّ
َ
ُهْم أ

َ
ها را پهشوایان قرار دههم،  آن«  َوَنْجَعل

َواِرِثیَن »
ْ
ُهُم ال

َ
حاکمهت  و مشرکان و تبهکاران و جباران را کنار بزنندکه  ؛ به این معنیها را وارثان زمهن قرار دههم و آن « َوَنْجَعل

 بهایهد این آیات را ححظ کنهم... زمهن را خود بر لهده بگهرند.
جهان بعد  »این آیه را خواندند و فرمودند: خود ارۀ تهوالت پس از خود و جانشهنانهن للهه السالم در تحسهر این آیه دربامهرالمؤمن

نها د و سرانجام تسلهم ما اهل بهت خواهد شد، ما اهل بهت مالک و حاکم خواههم شد،، بعد از همه سرکشی هاو از همه تجاوز ها، 
اما سرانجام با مالطحت سهنۀ  ،لگد پرانی می کندو  شتری که در آغاز به بچه خود شهر نمی دهدهمانند  ،به ما روی خواهد آورد

آیه درباره قهام موسی بن لمران است،  ...؛ با اینکهآنگاه امهرالمؤمنهن این آیه را تالوت فرمود ؛«خود را در اختهار او قرار می دهد
ْرِض  »تحسهر کردند، سالم الله للههم امهرالمؤمنهن درباره امام مهدی ولی 

َ ْ
وا ِفي اْل

ُ
ِذیَن اْسُتْضِعف

ََّ
ى ال

َ
ْن َنُمَنَّ َعل

َ
 َوُنِریُد أ

َواِرِثیَن 
ْ
ُهُم ال

َ
ة  َوَنْجَعل ِئَمَّ

َ
ُهْم أ

َ
 «.َوَنْجَعل

 
 غلبه بر همه ادیان

  نهم؛ و هشتم آیات فف سوره: سوم آیۀ

 ...خهلی آیات امهد بخشی است
َواِهِهْم ُیِریُدوَن  »

ْ
ف

َ
ِه ِبأ

ََّ
ْو َكرِ » نور خدا را خاموش کنند،  ی خود،می خواهند با دهان ها«  ِلُیْطِفُئوا ُنوَر الل

َ
ُه ُمِتُمَّ ُنوِرِه َول

ََّ
َه َوالل

َكاِفُروَن 
ْ
ِذ » ،]آن را[ ناخوش دارندکافران کتاب خویش است، اگرچه  ، ودین خویش ،خداوند تایهد کنندۀ نور خویشو «  ال

ََّ
 يُهَو ال

َحِقَّ  »او خدایی است که، « 
ْ
ُهَدٰی َوِدیِن ال

ْ
ُه ِبال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ى ا »پهامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، «  أ

َ
ِهَرُه َعل

ْ
یِن ِلُیظ لِدَّ

هِ 
َّ
ُمْشرُِكوَن  »تا بر همه ادیان غالب شود، «  ُكِل

ْ
ْو َكِرَه ال

َ
 حتی اگر مشرکان ناراحت شوند. «  َول

، امام «به هنگام ظهور مهدی دین اسالم بر همۀ ادیان غلبه پهدا می کند»السالم در تحسهر این آیه فرمود:  موسی بن جعحر للهه
گاه آن»، ابوبصهر پرسهد چه زمانی فرا می رسد؟ فرمود: «است به خدا قسم زمان این آیه فرا نرسهده» فادق للهه السالم فرمود:

پس  است،سالم الله للهه این آیه ها راجع به امام مهدی است که به ما فرموده  امام معصوم دقت کنهد...!، «که مهدی ظهور کند
 ...دههم این آیه ها رانشر  باید
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 ویژگى مومنین آخر الزمان

  ؛۵۵ آیه مائده سوره: چهارم آیۀ
ِذیَن آَمُنوا  »

ََّ
َها ال ُیَّ

َ
است  اشتهوجود دهمهشه این دلواپسی  ؛« ِدیِنهِ َمْن َیْرَتَدَّ ِمْنُكْم َعْن  »ای کسانی که ایمان آورده اید، « َیا أ

ه ایمان ای کسانی ک ؛ خداوند می گویدعی از مؤمنان از ایمان دست بکشندجمیا که جمعی از مسلمان ها از اسالم دست بکشند، 
َمْن  » ؛...مهد ببندیدبه رویش ها ا نهز وجود دارد،رویش ها  ،اید دلواپس نباشهد. به قول مقام معظم رهبری در کنار ریزش هاآورده

ْوٍم  »مرتد شدند، و کسانی اگر از دین شما دست برداشتند «  َیْرَتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدیِنهِ 
َ

ُه ِبق
ََّ
ِتي الل

ْ
َسْوَف َیأ

َ
آینده خداوند جمعی  در« ف

ُهْم  »را می آورد،  وَنُه  »ها را،  که دوست دارد آن« ُیِحُبَّ ُمْؤِمِنیَن  »دارند، ها هم خدا را دوست  آنو « َوُیِحُبَّ
ْ
ى ال

َ
ٍة َعل

ََّ
ِذل

َ
ع متواض«  أ

َكاِفِریَن  »اند در برابر مؤمنان، 
ْ
ى ال

َ
ٍة َعل ِعَزَّ

َ
هِ  »سخت گهرند در برابر کافران، « أ

ََّ
کنند  یمجاهدت م«  ُیَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل الل

ِئٍم  »در راه خدا، 
َ

ْوَمَة ال
َ
وَن ل

ُ
اف

َ
 َیخ

َ
هِ  »ای نمی هراسند،  سرزنش کننده از سرزنِش و «  َوال

ََّ
ْضُل الل

َ
ِلَك ف

َٰ
 »، این لطف خداست«  ذ

ُه َواِسٌع َعِلیٌم  »می دهد به هر که بخواهد، «  ُیْؤِتیِه َمْن َیَشاُء 
ََّ
 و خداوند گشایش دهندۀ داناست.« َوالل

است  رمودهفاین آیه را ها  دربارۀ آنیاران آن حضرت کسانی هستند که خداوند » امام فادق للهه السالم در تحسهر این آیه فرمود:
 وها خدا را دوست دارند، نسبت به مؤمنان متواضع اند،  ها را دوست دارد، آن خداوند آن - تالوت کردندهمهن آیه را  و ایشان -

 نسبت به کافران مقاوم و سخت گهرند.
 

 وارثان زمین
 ؛۲۱۱ آیه الراف سوره پنجم، آیه

 زمان امام برای مهم کارهای از یکی. کنهم منتشر باید آن ها را هستند، «نور» ها این را، ها آیه این کنهد ححظ کنم می خواهش
 ..همه به زبان بهایهم. پرسهد...، امام زمانمربوط به آیۀ  دربارۀکسی  اگر است، همهن

اَل ُموَسیَٰ ِلَقْوِمِه  »این آیه می فرماید:
َ
هِ ق

ََّ
ْرَض  »و مقاومت کنهد، « َواْصِبُروا  »خدا،  و کمک بگهرید از«   اْسَتِعیُنوا ِبالل

َ ْ
ِإَنَّ اْل

َها َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 
ُ
ِه ُیوِرث

ََّ
 »همه بدانند حقهقت این است که زمهن را به ارث می برند آنان که خدا بخواهد از بندگانش، «  ِلل

ِقیَن  ُمَتَّ
ْ
َعاِقَبُة ِلل

ْ
 پایان جهان از آن پرههزگاران است. «  َوال

در کتاب جدم للی بن ابی طالب دربارۀ این آیه خواندم که نوشته بود من و اهل بهتم آن کسانی » امام باقر للهه السالم فرمود:
 معرفی شده در این آیه هستهم. قِی های متَّ  ما قرار خواهد داد و ما آن انسان هستهم که خداوند زمهن را از آِن 

 
ِه 

ََّ
ُت الل  ...َبِقَیَّ

 ؛۱۳ آیه هود سوره شش، آیه
ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن  »

َ
ِه َخْیٌر ل

ََّ
ُت الل َنا َلَلْهُکْم ِبَهِحهظ   َۚبِقَیَّ

َ
 آن از. اشهدب مؤمن اگر است تر خوب شما برای خدا ذخهره «  َوَما َ

 شعبان... نهمه خصوص به ها خهابان در ؛دارند آشنایی با آن ما مردِم  که است آیاتی
به  فرستهم و او رابه قائم آل مهمد درود می ما: کرد لرض السالم للهه فادق امام خدمت مردیاست که  آمده آیه این تحسهر در

نه این کار را نکنهد، امهرالمؤمنهن مخصوص جدم للی للهه » کنهم، امام فادق فرمود:یاد می «امهرالمؤمنهن» ،نام حاکم اسالمی



4 ینده روشن  استاد سهدجواد بهشتیآ  للهه  فحهه امام مهدی سالم اهّٰلل :جلسه ششم  
  

عد حضرت این آیه ، ب«السالم علیک یا بقیه الله»طوری بگویهد:  این دودنگحتم پس چگونه سالم بدههم؟ فرم«. السالم است
ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن » را تالوت فرمود:

َ
ِه َخْیٌر ل

ََّ
ُت الل  «. َبِقَیَّ

 آمدن حق، از هم پاشیدن باطل
 ؛۱۲ آیه اسراء سوره هحتم، آیه

َباِطُل ۚ ِإَنَّ  »
ْ
َحُقَّ َوَزَهَق ال

ْ
ْل َجاَء ال

ُ
اَوق

 
َباِطَل َكاَن َزُهوق

ْ
 از اطلب که است این حقهقت ،شد متالشی باطل و آمد حق بگو و « ال

 . است پاشهدنی هم
بت به تعداد روزهای  363 داخل کعبه است که او گحته ؛بعهن ذکر او می شودار  در شناسند، می ما مردم را انصاری لبدالله بن جابر

پس زمان  .؛..این آیه نازل شد ؛ آنگاهدرهم شکستو ها را بهرون ریخت،  پهامبر لزیز اسالم در فتح مکه این بت وجود داشت؛سال 
ی خواهد خاف نظافت و طهارت ،هنگامی که حضرت مهدی به دنها آید» نزول آیه فتح مکه است. امام باقر للهه السالم هم فرمود:

ا  :ستاین آیه نقش بسته ا او داشت و بر سالد راست
 
َباِطَل َكاَن َزُهوق

ْ
َباِطُل ۚ ِإَنَّ ال

ْ
َحُقَّ َوَزَهَق ال

ْ
ْل َجاَء ال

ُ
 «.َوق

 
 وعده در سایر كتب آسمانى

 ؛۲۰۵ آیه انبها سوره هشتم، آیه
ْكرِ  »

َّ
ُبوِر ِمْن َبْعِد الِذ ْد َكَتْبَنا ِفي الَزَّ

َ
ق

َ
بور داوود هم در ز  - تورات موسی - تهم بعد از آنکه در تورات نوشتهمما که خدا هس«  َول

اِلُحوَن  » - مطلب؟ هست آنچ –... االن سند وجود دارد و ،استثبت شده و آن جا نوشتهم،  َها ِعَباِدَي الَصَّ
ُ
ْرَض َیِرث

َ ْ
َنَّ اْل

َ
 « أ

 حاکمهت زمهن را بر لهده خواهند گرفت.  ،که بندگان فالح
 گویم، امام معصوم که از تحسهر قرآن ومن نمی .آخرالزمان هستنده یاران مهدی در مقصود این آی» امام باقر للهه السالم فرمود:

 است.فرجه الشریف  لجل الله تعالیتأویل قرآن با خبر است فرموده این آیه مربوط به یاران امام مهدی 
 

  برنامه ی حكومت امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف
 ؛۵۲آیه نهم، سوره حج آیه 

ِذیَن ِإْن  »
ََّ
ْرِض ال

َ ْ
اُهْم ِفي اْل َنَّ  این آن ها، های برنامه زمهن، در کردند پهدا حاکمهتو  کردند، پهدا قدرت وقتی که کسانی « َمَكَّ

ةَ  »: است هاچهز
َ

ال اُموا الَصَّ
َ
ق

َ
َكاَة  »ا می دارند، بپ را نماز « أ َمْعُروِف  »زکات می پردازند، «  َوآَتُوا الَزَّ

ْ
َمُروا ِبال

َ
ی ها امر به نهک«  َوأ

ُمْنَكرِ » می کنند، 
ْ
ُمورِ  »از زشتی ها باز می دارند، «  َوَنَهْوا َعِن ال

ُ ْ
ِه َعاِقَبُة اْل

ََّ
 پایان کارها از آن خداست. «  َوِلل

« گردیده و یارانش نازللجل الله فرجه این آیه در شأن آل مهمد فلی الله للهه و آله و سلم و مهدی » امام باقر للهه السالم فرمود:
 شود، جمالات شلوغ می شود، مناجاتکند، مساجد شلوغ میحکومت مهدی که برقرار می شود لبادت و بندگی خدا رونق پهدا می

 دلا رونق پهدا می کند. و با پروردگار،
 

 قیام امام مهدی عجل الله تعالى فرجه الشریف عصر
 .هستهد ححظ شما همۀ که است ای آیه دهم، آیه و

ِحیِم ِبْسِم  ِن الَرَّ ْحَمٰ ِه الَرَّ
ََّ
َعْصرِ  ؛الل

ْ
ِفي ُخْسرٍ  ؛َوال

َ
ْنَساَن ل ِ

ْ
َحِقَّ  ؛ِإَنَّ اْل

ْ
اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِبال وا الَصَّ

ُ
ِذیَن آَمُنوا َوَعِمل

ََّ
 ال

ََّ
ِإال

ْبرِ   .َوَتَواَصْوا ِبالَصَّ



5 ینده روشن  استاد سهدجواد بهشتیآ  للهه  فحهه امام مهدی سالم اهّٰلل :جلسه ششم  
  

ور از پرسهدم منظ و رسهدمهه السالم للخدمت امام فادق  :محضل بن لمر از یاران درجه یک امام فادق للهه السالم می گوید
َعْصر» ست؟ حضرت فرمود:هدر این سوره چ «لصر»

ْ
لصر در این سوره یعنی زمان قهام امام مهدی « خروج القائم عصُر  ،ال

ِفي ُخْسرٍ  »لجل الله تعالی فرجه الشریف، 
َ
ْنَساَن ل ِ

ْ
 هستند؟ رتخسا درچه کسانی  ، امام فادق فرمود،«یعنى اعدائنا ،ِإَنَّ اْل

ِذیَن آَمُنوا » ما، دشمنان
ََّ
 ال

ََّ
اِلَحاِت  » خدا، آیات به باور ،«بایاتنا یعنى ،ِإال وا الَصَّ

ُ
 ایثارگری ،« انبمواسات اْلخو  یعنى ،َوَعِمل

َحِقَّ  » دیگران، حق در
ْ
ْبرِ بِ َوَتَواَصْوا  »کنند، ، همدیگر را به رهبری معصوم توفهه می«یعنى باْلمامة ،َوَتَواَصْوا ِبال فى  ،الَصَّ

 کنند.و همدیگر را درباره لترت پهغمبر سحارش می« العترة
 کردیم... بهان ترجمه حد در ،را استلجل الله فرجه  زمان امام به راجع نده افرمود ما ائمه که آیه ده برنامه این در

 ..شش کنهد.کو نشر آن ها در کنم می خواهش
 ...نگهدار خدا


