




مهدویت و والیت



نجات بخش استانتظارعدالت گستری و امیدعالم را 



موعود

حتی در مکاتب بشری تعریف شده است  



Kalki<<کالکی>>در آیین هندو ، موجود نجات بخش موسوم به 
<<کالی گه>>در پایان آخرین دوره زمانی از ادوار چهار گانه جهانی ، یعنی 

. ظهور خواهد کرد



عالم وجود داردبخشنجاتو موعوددر همه مکاتب دینی ، 



مطابق نص آیات قرآن و انجیل، حضرت عیسی به آسمان ها رفت و در پایان تاریخ به زمین باز میگردد





مفسران شیعه دو دسته از آیات قرآن را برای مسئله مهدویت استفاده می 
.کنند

(و لکل قوم هاد)آیاتی که بر ضرورت وجود امام تأکید دارد مثل -1
.سوره رعد7در آیه

آیاتی که بشارت به حکومت صالحان و مومنان بر روی زمین می دهد  -2
5و سوره قصص آیه 105مثل سوره انبیاء آیه 



قَْوٍم َهادَوِلُكِلِّ َربِِِّه ۗ إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر ۖ َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوََل أُْنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمنْ 
(رعد7)



ةً َونَجْ َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي عَلَُهُم اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

اْلَواِرثِينَ 

(قصص5)



• (:عج)شرایط حفظ امام زمان
• (ع)پرده امام حسن عسکری-

• مراجعه به )غیبت صغری( عج)محدودیت عدم مراجعه عامه به امام زمان-
(نائب

• غیبت کبری( عج)محدودیت عدم مراجعه به امام -
• طول عمر طوالنی-



در دوران غیبت صغری ( ع)، به چهار نماینده یا نایب خاص امام مهدی نُوّاب اَربَعه
ن، عثمان بن سعید، محمد بن عثما: گفته می شود که رابط میان شیعیان و امام بودند

نواب اربعه از اصحاب باسابقه و مورد اعتماد . حسین بن روح و علی بن محمد سمری
امامان بودند که یکی پس از دیگری از طرف امام زمان و با معرفی نایب پیش از 

این چهار نفر به مدت هفتاد سال، نیابت امام را عهده دار . خود معرفی می شدند
های بودند و با داشتن وکالیی در دورترین شهرهای اسالمی، پیام ها و خواسته

. شیعیان را به امام و پاسخ های امام را به آنان می رساندند



حجه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا رواه فارجعوا فیها إلی الواقعه و اما الحوادث »
«اهلل علیهم

به علی بن محمد سمری( ع)توقیع امام زمان 



:پاسخ به یک شبهه با

لُونَتَفْعَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا 

انجام نمی دهیدای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گوئید که 

(سوره الصف2آیه )



دلیل عقلی والیت مطلقه فقیه



به والیت ما جز با عمل نمیتوان رسید
(ع)امام محمد باقر



والسالم







09173160565




