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 استاد سید جواد بهشتی نهمجلسه 
 پرسش ها و پاسخ های مهدویموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
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ُ
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 پاسخ های مهدوی بپردازم.در این برنامه می خواهم به پرسش ها و 

در صدد تضعیف ایمان های ما علیه السالم امام زمان علیه السالم دشمن زیاد دارد و زیاد داشته است. دشمنان امام زمان 
قانع کننده  یپاسخ های که و بر ما است سوال می پرسند، ی ماها جوان و تقویت کنیم. بچه هاما باید ایمان هایمان را  ؛ پسهستند
 !ها آماده کنیم برای آن
روند. من به بمنابع دیگر  و سراغ علماپس  ...؛ه مطرح می کنم بعضی را قانع نکندهایی که من در این برنامپرسش است ممکن

 .دهمر این برنامه می خواهم پاسخ و خیلی مختصر به پرسش هایی د اندازۀ سواد کم خود
 

 در مذاهب اسالمی علهه سالم اهّٰللاعتقاد به مهدی موعود 
 ؟است شیعه مخصوص منجی آمدن به اعتقاد آیا: اول سوال
 ۀهم لکهب هدی علیه السالم داشته باشیم.این طور نیست که چند یا چند ده حدیث برای امام م قیده دارند.ع هم سنت اهل خیر!

به دنیا م علیه السالق مسلمان به امام مهدی علیه السالم اعتقاد دارند. تفاوت در این است که شیعه معتقد است که امام زمان ر  فِ 
به دنیا  در آخر الزمان بلکه ،این طور نیستگویند بعضی از فرق اهل سنت می . امارزند امام عسکری علیه السالم استفو  ،آمده

ان حتی ادیو یهودی ها، مسیحی ها،  که به این مطلب معتقدند، را قبول دارند. به جز مسلمان ها تولی اصل مهدوی ؛خواهد آمد
ات خواهد بشریت را نجکه یعنی کسی خواهد آمد  -ها، برهمن ها، زرتشتی ها، در تمام ادیان اعتقاد به منجی  بودایی مانند زمینی
ن کتاب که االن منابعش جای آ ۰۲بیش از  در - های آسمانی به جز قرآن وجود دارد. در جاهای مختلفی در بعضی از کتاب - داد

 .است بشارت داده شدهبه آمدن منجی و اشاره شده، ، به آخرالزماندر انجیل  و توراتدر  - وجود دارد
 

  علههسالم اهّٰللطول عمر امام زمان 
کند؟ امام زمان علیه السالم االن عمر مبارکشان هزار و چند صد سال است،  می طوالنی عمر انسان یک چطور: دوم سوال

 چطور ممکن است چنین چیزی؟
 عمر انسان برای یند دانشمهیچ  !این کار محال است گفته است کههیچ دانشمندی ن که این استپاسخی که عرض می کنیم 

ر دکنند. ماهی هایی پیشنهاد میبرای طوالنی تر شدن عمر هایی را دارو گاهیای را مشخص نکرده است. حتی حد و اندازه
 ! که چند ده هزار سال عمر کرده اندوجود دارد اقیانوس ها 

ه است. ی که زنده و پایند اهّٰلل« هو الحی القیوم هّٰللأ»بر اساس اعتقاد ما به  قابل بازگشت...؛همۀ موجودات زنده همچنین حیات 
فقط  ه السالمعلی خوانیم پیامبری به نام نوح اینکه در قرآن ما میمی تواند حیات بدهد و بازگرداند. خداوند اراده بفرماید پس اگر 
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که  ولی می دانیم نمی دانیم،است را  چند سال عمر کرده و اینکه پیغمبری کرده، -است  در قرآن این عدد آمده که - سال ۰۵۲
او را به دار  و خوانیم که او را نکشتنددر قرآن میعلیهما  اهّٰللسالم یا دربارۀ عیسی بن مریم  است. سال پیغمبری کرده ۰۵۲فقط 

عمر طوالنی  .وجود دارداین نمونه ها در قرآن بلکه خداوند مسیح را به سمت آسمان برد تا روزگاری که خود اراده بفرماید.  ؛نیاویختند
تواند عمر  می ،خدا اراده بفرمایداگر حیات موجودات به دست خداست،  .ندارندن مسئله با ایدانشمندان مخالفتی  و محال نیست

یک  خوب ما در صورتمان ؛موی ابرو و موی صورت است ،نددکسی را طوالنی کند. مثالی که استاد عزیزم حاج آقای قرائتی می ز 
ی به بعد سالگ ۰۲از سن  رسال ثابت اند، دیگ ۵۲ی تا این ابروها گاه ؛هم یکی است آن هامواد شیمیایی  ی داربم کهموی و پوست

ای همان خدایی که به موه پیرایشگاه برای کوتاه کردن آن...؛رویم  اما این محاسن دو هفته یک بار می ؛آرام آرام بلند می شوند
ی هزار همان خدا یک پیغمبر را مثل نوح نب ...!د پیوسته رشد کنیدبه موهای صورت دستور می ده ،ابرو دستور می دهد رشد نکنید
 عمر کوتاه. اراده پروردگار پشت این مسئله است. را پیامبر دیگرو سال یا بیشتر عمر می دهد، 

 
  علههسالم اهّٰللامام زمان  ادۀخانو 
 ؟دارد فرزند و همسر دارد؟ خانواده زمان امام آیا: سوم سوال

ا تبعضی مشتاقند  حال !ای دارد برای شما؟بعضی از سوال ها چه فایده !می خورد؟ به قول حاج آقای قرائتی به چه درد شما
بر است دانیم که ازدواج سنت پیغم ولی این را می - خیلی چیزها را ما نمی دانیم -، دانیم نمیما که است جوابش این  ...؛ امابدانند

ه السالم ازدواج یبر اساس این اصل می گوییم امام زمان علند. فرزندان پیغمبر  ،و اوالترین کسی که به سنت پیغمبر عمل کند
 ...!دانیم و خیلی هم پیگیری نمی کنیمنمی را  «فرزند؟ چند» . این کهدنفرزندان دار  وهمسر و کرده، 
 

  علههسالم اهّٰللمحل زندگی امام زمان 
  کجاست؟ السالم علیه زمان امام زندگی محل: چهارم سوال

، یکای جنوبیدر آمر  «مثلث برمودا» به اندیا بعضی تعبیر کرده «خضراء»در جزیره ای به نام جزیرۀ ایشان آیا این درست است که 
خن این س ؛.است.. طوری خواسته خداوند اینو ما از محل زندگی امام زمان اطالع نداریم،  خیر است! آن ؟ جوابزندگی می کنند

، ستابه خدای علی، مهدی میان مردم  سوگند» امیرالمومنین فرمود: که از موالی متقیان امیرمومنان علیه السالم به ما رسیده
با مردم و ها سر می زند، در شرق و غرب زمین رفت و آمد می کند،  دارد، به خانه ها و مجالس آن در کوچه ها و راه ها قدم بر می

 «!ا مردم او را نمی شناسندکند، ام صحبت می
، فکر بودند یوسف را ندیده سال، ۰۲برادران یوسف که بیش از  :که در سوره مبارکه یوسف آمده استای است حکایت قصه

 » :گویدقرآن این را می ؛است آن ها برادر «مصرعزیز » آن دانستندنمی و کردند برادرشان در چاه از دنیا رفته، می
َ

 رَ َع ف
َ

، «...مُه ف
 . نشناختنداو را  ها آن اما شناخت، را ها برادر یوسف
علیه  منینامیرالمو گفته اساس بر دانیم می ولی دانیم، نمیاین است که  جواب کجاست؟ السالم علیه مهدی امام زندگی محل
 ...نظارت می کندکار مردم  بر و گوید،کند، با مردم سخن می در بین مردم رفت و آمد میحجت حضرت  ،السالم
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 در قرآن علهه سالم اهّٰللنام امام زمان 
  نیست؟ قرآن در السالم علیه مهدی امام نام چرا: پنجم سوال
علیه لی اسم حضرت ع خدا شد می خوب چقدر نیست؟ قرآن در السالم علیه علی حضرت نام چرا دارد؛ مثالا  سابقهنیز  سوال این

ی را م علیه السالم اسم امام مهدیآیا اگر همۀ دعواها تمام می شد. چه جوابی بدهیم به این سوال؟ و می آورد  در قرآن راالسالم 
 ما آیابود؛ ا انجیل آمده ودر تورات  علیه وآله اهّٰللصلی خوب اسم پیغمبر عزیز  طور است؟؟ واقعاا این ؟دعواها تمام می شد ،آورد

  هُ ُم ْس ِإ »نام پیامبر ما  ،انجیل و در تورات که ها تن دادند؟ اصال خود قرآن می گوید یهودی
َ
بوده  لمعلیه و آله و س اهّٰلل یصل «دَم ْح أ

ما وقتی ا ؛آمدندبه مدینه به عشق دیدن پیغمبر اسالم  مناطق خود واز فلسطین  ،صد سال قبل از ظهور اسالم یهودی ها است.
  !نپذیرفتندان را والیت ایشطمع،  و از روی هوس ،اسالم قابل تطبیق استهمان نشانه ها بر پیامبر که پیغمبر را دیدند و یقین کردند 

 ،ندککسی که بخواهد مخالفت  !تن می دادند؟ ، آن هادر قرآن می بودعلیه السالم اسم حضرت علی اگر  کنیدشما فکر می
كُ » مخالفت می کند. خداوند حجت هایش را بیشتر با وصف معرفی کرده است،  ما َوِلُهَّ ِذيَن آَمُنوا ا اهّٰللُم ِإَنَّ

ََّ
ُه َو ال

ُ
ِذيَن َو َرُسول

ََّ
ل

كاَة َو ُهْم راِكُعوَن  الَة َو ُيْؤُتوَن الَزَّ  پس ؛کسی است که در رکوع زکات می دهد خدا و رسول خدا و ،شما ولی  «  ُيِقهُموَن الَصَّ
 » ، فرموده:است در قرآن آمدهشما باید بروید پیدا کنید. نشانه های یک رهبر صالح و ، است وصف را گفته وندخدا

َ
ِذيَن يا أ

ََّ
َها ال ُيَّ

ِطهُعوا 
َ
ْمِر ِمْنُكْم  اهّٰللآَمُنوا أ

َ ْ
وِلي اْل

ُ
 َو أ

َ
ُسول ِطهُعوا الَرَّ

َ
اسم  هالم بامام زمان علیه السنام  !شما باید اولی االمر را پیدا کنید «َو أ

 ..!مخالفت می کردند. ،کنندهایی که می خواستند مخالفت  آن ،آمداگر هم با اسم می است؛ با وصف آمده ولی نیامده
 

  علههتعجهل در ظهور حضرت حجت سالم اهّٰلل
وُه »  !نکنید عجله فرموده نحل سوره از اول آیۀ در قرآن اینکه با: دیگر سوال یک

ُ
 َتْسَتْعِجل

َ
ال

َ
علیه  نپس در آمدن امام زما ؛« ف

 ! ؟چرا ما عجله می کنیمالسالم 
ما چرا  !خود خدا گفته شفاعت نیست مثالا اینکه ند!می گوید راست می گوی دمآ و ای می آید هفضای مجازی یک شبهگاهی در 

ورۀ س ...؛ دراز بقیه جاها غافل استو  دگیر  یک جای قرآن را میاین به خاطر این است که  !؟وجود داردشفاعت که گوییم  می
  لی  ل َع ج  مان َع الز   َب يا صاِح »گوییم ، چرا ما عجله می کنیم؟ می!«عجله نکنید» فرمودهنحل آیۀ یک 

ُ
جوابش  چرا؟ «کوِر ُه ظ

ها که لجبازی می کردند با پیغمبر، حضرت فرمود وعده ی  آن ،آمد که پیامبر اسالم !آن آیه درباره مشرکین استکه این است 
مثل امت های قبلی ایمان  !با طوفان شما را نابود خواهد کردو  ،با خاک ،عذاب در کار است، جهنم در کار است، خداوند با آب

 .یک صاعقه ای بیاید یا یک بارانی ببارد، که می گفتند خوب همین االن نفرین کنها  این ...؛بیاورید
وُه  »این است که آیه نازل شد 

ُ
 َتْسَتْعِجل

َ
ال

َ
فرماید: وگرنه خود همین کتاب آسمانی ما می ؛عجله نکنید برای نزول عذاب«  ف

ْهَراِت »
َ

خ
ْ
وا ال

ُ
اْسَتِبق

َ
م: ما هر صبح و شام از مؤذن این کالم را می شنوی .سبقت بگیرید و در رسیدن به خیرات عجله کنید« ف
 ج  َع »

ُ
 َع  ی  َح »، «وال

َ
 َع  حی  »، «الةی الص  ل

َ
 َع  حی  »، «ی الفالحل

َ
  رِ هْ ی َخ ل

ْ
 سابِ »، «لَم َع ال

ُ
 »، «واق

َ
 بِ تَ اْس ف

ُ
له ای که پس عج« واق

و مطالعه  و را تا بررسی خودکارهای  حدیث داریم: .درست و منطقی است ه ایعجل وجود دارد،درباره امام زمان علیه السالم 
 ..!کن. خیر است، عجله وفهمیدی این کار درست  ! همین کهاما وقتی مطالعه کردی عجله کن ...،عجله نکنید ید،ه انکردمشاوره 
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  علههظلم و جور در زمان ظهور امام عصر سالم اهّٰلل
 نظر به آقا جحا ...؛شود می جور و ظلم از پر دنیا ،بیاورند تشریف وقتی السالم علیه زمان امام که داریم حدیث: دیگر سوال یک
 !ظلم و جور تا امام زمان زودتر بیاید؟ ویم کمک کنیم به گناه بیای هم ما خود نیست خوب شما

بر اساس یک آن هم  ، قبالا هم وجود داشته است.وجود دارددر جامعه این فکر  اما ،بعضی خنده شان بگیرد است که ممکن
مام ما هم کمک کنیم برای آمدن ا دپس بیای« دنیا پر از ظلم و جور خواهد شد» حدیث این را می فرماید: ؛یک فکر غلطبا حدیث، 
جوابش  !ام زمان مان زودتر تشریف بیاورندکنیم تا امظلم و کنیم، دروغ بگوییم، بی حجابی را رواج بدهیم، دیگران را اذیت  و زمان

 خالص ایه نسانا کافی، یارانعلیه السالم، نه پر از ظالم. آمدن امام زمان  ،شود فرماید دنیا پر از ظلم میحدیث میکه این است 
 ...د. ما بر اساس قرآن حرکت می کنیمزرگ می طلبب فداکاران و

  !فرماید: ظلم نکنیدقرآن می
  !فرماید: غیبت نکنیدقرآن می
  !فرماید: تفتیش نکنیدقرآن می

  !قرآن می فرماید: تجاوز نکنید
ظلم در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته، فریاد  است. چارچوب راه را برای ما مشخص کردهقرآن  .گناه استاز نظر قرآن ها  این

ْعَنُة  که می زند قرآن
َ
 ل

َ
ال

َ
اِلِمهَن  اهّٰللأ

ََّ
ی الظ

َ
ن امام زماتا  که دهدر ممکن است این دین به ما اجازه چطو ...!؛، همه بدانندَعل

 گیریم.ر قرا تاثیر وسوسه های مخالفینت تح ! نبایدوظیفۀ ما احسان است !است عدلما  وظیفۀ خیر! ؟!کنیمظلم د تشریف بیاورن
 

  علههوظهفۀ منتظران حضرت سالم اهّٰلل
 چیست؟  علیه السالم ن امام زمانمنتظرا ما وظیفۀ: دیگر سوال یک
ة» حدیث داریم:معرفت است.  اول ْم َيْعِرْف إماَم َزماِنِه َماَت ِمهَتًة َجاِهِلَهَّ

َ
 را زمانش اماِم و  هر کس بمیرد«  َمْن ماَت َو ل

 مامت در زیارت جامعها اصالا . است امیرالمومنین فرزند زمان امام بشناسیم، را زمان امام خوب. است مرده جاهلیت به نشناسد
ایفا  دارد؟ در تاریخ چه نقشی وندبشناسیم امام در جهان چه نقشی دارد؟ چه جایگاهی نزد خداباید  است...؛ توصیف شده کبیره

 کرده؟ چگونه می توانیم با او ارتباط برقرار کنیم؟ چه توقعاتی از ما دارد؟ این اولین وظیفۀ منتظر است. 
 . یشانشباهت پیدا کنیم با ا امام زمان علیه السالم والگو بگیریم از  م اینکهدو
 معرفی کنیم امام زمان را به مردم دنیا.  وم اینکهس

ا یک ش ر آت ؛هداری ایمان مثل نگهداری آتش استآخرالزمان نگکه در حدیث داریم  .را حفظ کنیم خود ایمان های م اینکهر چها
ر د» کنیم، نگهداری ایمان در آخرالزمان خیلی سخت می شود. امام صادق علیه السالم فرمود:لحظه ما نمی توانیم حفظ 

بِ  ايَ  :رالزمان این دعا را زیاد بخوانیدآخ
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دل مرا بر  به دست تو استها  ای خدایی که دل ،ِنَک يِد  یَعل

 ها وظایف ما در زمان غیبت است. ه، ایندِ دین خود استوار قرار 
 

  



5 پرسش ها و پاسخ های مهدوی/ صفحه  :نهمجلسه  ینده روشنآ   
 

  علههدعا برای سالمتی امام زمان سالم اهّٰلل
ست اوز در این برنامه گفتید خدا اراده کرده امر  همین شما کنیم؟ دعا السالم علیه زمان امام سالمتی برای باید چرا: نهم سوال

 من برای چه دعا کنم؟ است، خدا اراده کرده  حال کهباشد،  سالمعلیه السالم امام زمان که 
در بین  شانکه ای االن گفتیم ؛یک ُبعد زمینی و آسمانی داردو جوابش این است که اوالا امام زمان علیه السالم یک ُبعد ماورایی 

 وندخدا ، خودعلیه السالم شود، وقتی من دعا می کنم به امام زمان خوب امام زمان هم مثل بقیه مریض می ؛دنکنمردم زندگی می
 .برای خود دعا کننده اثر دارداین دعا  ،سفارش درستی است.عالوه بر این ،این سفارش است و در دعا برای مریض اثر قرار داده

ودتان شما در کارهای خبرای گشایش علیه السالم امام زمان  ،کنید دعا میعلیه السالم حدیث داریم وقتی برای فرج امام زمان 
گشایش  برای ،غیر از اینکه برای سالمتی آن وجود مبارک تأثیر داردعلیه السالم دعای ما برای سالمتی امام زمان  .دعا می کند

ن ادب ما به بزرگترین شخصیت ای و عشق ما ۀنشان ؛ وبرای موفقیت خودمان تاثیر داردو خودمان، کارهای خودمان، برای سالمت 
 عالم است.

 
  علههتعداد ياران امام زمان سالم اهّٰلل

 ؟ ندنفر  چند السالم علیه زمان امام یاران: دهم سوال اما و
حاج  ..!آقا سید ویدگ می ؛...نفر هستند 313یاران امام زمان که شنویم  هفت میلیارد است. اما زیاد می تقریباا االن جمعیت دنیا 

  ؟!میلیارد نفر چه می شوند 7! بقیه آقای بهشتی، پس بقیۀ مردم چه کار خواهند کرد؟
چهار گروه اند:  ،نفر ۰۱۰حدیث داریم این  .هستندعلیه السالم نفر شورای مرکزی حکومت امام زمان  ۰۱۰ که جوابش این است

 .«دانشمندان و فرمانده هان، قاضیانمدیران، »
انجام می  نفر که از برجسته ترین یاران حضرت و نخبگان هستند ۰۱۰توسط این  ،ادارۀ کرۀ زمین را امام زمان علیه السالم

. سوال: پیرها ان وآقایان، جوان و عجم، بانوانو  غرب، عرب و از شرقند که ها نفر میلیون علیه السالم ان امام زمانگرنه یار م دهند.
نفر شورای مرکزی  ۰۱۰است؟  چگونهنفر پس  ۰۱۰آن  !میلیاردها نفر بلکه یاران امام زمان چند نفر هستند؟ جواب: میلیون ها نفر،

نفر قرار  ۰۱۰خدایا مرا جزء آن که اگر کسی آرزو کند  السالم هستند. حال تحت سرپرستی امام زمان علیه ،اداره کنندۀ جهان
ا نفر ه در آن جمع قرار بگیرد. یاران امام زمان میلیون و خداوند این اقبال را به او بدهد «قاسم سلیمانی»سی مثل ، یک ک...بده

 است...
تی گویند. امام زمان وق لبیک میعلیه السالم امام زمان  به ها عرب از زودتر اروپایی، دانشمندان ها و اروپاییکه  داریم حدیث

 .می کند با استقبال روبرو می شود ایده خودش را مطرح
  ...اهّٰللءشا ان متی که از یاران امام زمان باشیمبرویم به س

 ...خدا نگهدار شما


