
 سخنان امام رضا علیه السالم درباره ظهور امام زمان عجل اهللا تعالی و فرجه الشریف
 

آمد مردم را به ظهور گرامی اسالم(ص) در هر فرصت و مناسبتی که پیش میمژده به ظهور امام مهدي(ع) از همان سالهاي آغازین ظهور اسالم آغاز شد و پیامبر 
 بخش وهاي قیام رهاییهاي ظهور، شاخصهدادند و آنها را از نسل و تبار، تولد وغیبت، ویژگیهاي ظاهري، نشانهگستر موعود در آخرالزمان بشارت میعدالت

 1ایم.آنجا که امروز ما با صدها روایت که از طریق شیعه و اهل سنت از آن حضرت نقل شده مواجههساختند. تا هاي حکومت جهانی آن حضرت آگاه میمؤلفه

ي و باور مهدو این سیره پس از رحلت نبی مکرم اسالم(ص) در میان اهل بیت طاهرین او(ع) استمرار یافت و هر یک از ایشان نیز در عصر خود تالش کردند که
اسالمی زنده و پویا نگهدارند و بدین طریق پیروان خود را در برابر هجوم مصائب، رنجها، دردها و بالهاي گوناگونی که از سوي فرهنگ انتظار را در میان امت 

 .شد، صبر و پایداري بخشندحاکمان جور بر آنها روا داشته می

هاي دو امام بزرگوار ضمن تبیین، تشریح، پاالیش و پیرایش آموزهحرکت رو به گسترش معارف مهدوي در زمان امام باقر و امام صادق(ع) به اوج خود رسید و آن 
هاي ایمانی پیروان خود، تالش فراوانی براي توسعه و تعمیق اندیشه مهدوي و فرهنگ انتظار در هاي مختلف اعتقادي، اخالقی و فقهی و تحکیم پایهاسالمی در زمینه

 2در این زمینه، این اندیشه و فرهنگ را تازگی و طراوت بیشتري بخشیدند.میان شیعیان نمودند و با به جا گذاردن صدها روایت 
بهایی هاي گرانجینهپس از این دو امام و پیش از امام حسن عسکري(ع) امامی که بیش از همه بر مواریث شیعی در زمینه باور مهدوي و فرهنگ انتظار افزود و گن

 .تبراي امت اسالم به یادگار گذاشت امام رضا(ع) اس
روایت از امام  30افزون بر  4و تتبع پژوهشگران ارجمند مجموعه ارزشمند معجم أحادیث اإلمام المهدي(ع) 3براساس پژوهش مؤلف محترم مسند اإلمام رضا(ع)

گستر بخش و عدالت) و قیام رهاییرضا(ع) در زمینه باور مهدوي و فرهنگ انتظار نقل شده که هر یک از آنها ما را با بعدي از ابعاد بیکران شخصیت امام مهدي(ع
 .سازدآن حضرت آگاه می

 .کردندماند به طور غیر مستقیم موضوع امامت را تثبیت میامام رضا(ع) در مواضع متعددي با تأکید بر اینکه زمین هیچگاه از حجت الهی و امام به حق خالی نمی

 :پرسدکه می» سلیمان بن جعفر الحمیري«یا » سلیمان الجعفري«اسخ از جمله آن حضرت در پ

 ؟اللّهتخلو األرض من حجۀ
 ماند؟آیا زمین از حجت خدا خالی می

 :فرمایدمی

 .5بأهلها لساخت حجۀ من عین طرفۀ األرض لوخلت
 .برداگر زمین [به اندازه] یک چشم برهم زدن از حجت خالی بماند، ساکنانش را در خود می

 6مضمون این روایت از سوي تعدادي دیگر از راویان با تغییرات جزیی در عبارت، نقل شده است.
ر ضرورتهایی د براساس این روایت تا آستانه قیامت زمین از امامی که حجت خداست خالی نخواهد ماند، هر چند که در مقاطعی از تاریخ این حجت الهی بنابر

 .غیبت به سر برد

 ، گاه به نقل ازبا توجه به لزوم شناخت امام دوازدهم و لزوم جلوگیري از حیرت و سرگردانی شیعه در شناسایی منجی موعود، امام رضا(ع) در احادیث متعددي
 .اختندپردپدران و اجداد طاهرینش تا رسول گرامی اسالم(ص) و گاه بدون نقل از ایشان به معرفی سلسله نسب آن امام می

 :کنند، چنین آمده استاز جمله در یکی از روایتهایی که امام رضا(ع) به واسطه پدران بزرگوار خود از رسول گرام اسالم(ص) نقل می

 الشفاعۀ احبص أنا و المرسلین، أنبیاءاللّه و المقربین اللّه مالئکۀ جمیع و العرش حملۀ و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل من خیر وأنا عزّوجلّ، ،اللّه خلق من سید أنا
 جنّۀ،ال أهل سیداشباب و أمتی سبطا علی من و عزّوجلّ، ،اللّه أنکر فقد أنکرنا من و عزّوجلّ اللّه عرف فقد عرفنا من األمۀ هذه أبوا علی و أنا و الشریف والحوض

 .7مهدیهم و قائمهم تاسعهم تی،معصی معصیتهم و طاعتی طاعتهم أئمۀ، تسعۀ الحسین ولد من و والحسین الحسن
هاي خداي عزّوجلّ هستم؛ من از جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، حامالن عرش، همه فرشتگان مقرب خدا، و پیامبران مرسل خدا برترم؛ من صاحب من سرور آفریده

وجلّ را شناخته است و هر که ما را انکار کند، خداي شفاعت و حوض شریف [ کوثر [هستم. من و علی دو پدر این امتیم؛ هر کس که ما را شناخت خداي عزّ
اند و از نسل حسین نه امامند که پیروي از آنان پیروي عزّوجلّ را منکر شده است. دو سبط این امت و دو سید جوانان اهل بهشت، حسن و حسین، از [ فرزندان ] علی

 .ین امامان، قائم (برپا دارنده) و مهدي آنان استاز من و نافرمانی از آنها نافرمانی از من است. نهمین نفر از ا

 :فرمایدآن حضرت در روایت دیگري می

 .8هوالمهدي و الزمان صاحب هو و علی بن الحسن محمد أبی ولد من الصالح الخلف
 .آن جانشین صالح از فرزان ابومحمد حسن بن علی است و او صاحب الزمان و مهدي است

خواند و در آن از قیام آخرین امام یاد در پیشگاه آن حضرت قصیده معروف خود را در وصف اهل بیت می» دعبل«پس از آنکه در روایت دیگري امام رضا(ع) 
 :فرمایدکند، میمی



 إالّ الدنیا من یبق ولمل ظهوره یف المطاع غیبته، فی المنتظر القائم الحجۀ ابنه بعدالحسن و الحسن ابنه علی بعد و علی ابنه محمد بعد و ابنی محمد بعدي اإلمام دعبل یا
 .9جورا ملئت کما عدالً األرض فیمالء یخرج حتّی الیوم ذلک عزّوجلّ اللّه لطول واحد یوم

غیبتش اي دعبل! امام پس از من فرزندم محمد و پس از محمد فرزندش علی و پس از علی فرزندش حسن و پس از حسن فرزندش حجت قائم است. همو که در 
ا او کند تگردد. اگر از [ عمر [دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشد خداوند عزّوجلّ آن روز را آن قدر طوالنی میشود و در ظهورش اطاعت میشیده میانتظار ک

 .قیام کند و زمین را از عدل و داد پر کند همچنانکه از جور و ستم پر شده بود

 10شده که در این مجال فرصت پرداختن به همه آنها نیست. در این زمینه احادیث دیگري نیز از آن حضرت نقل

 .اند تا باب هرگونه شبهه و اشتباه را بر مردم ببندندامام هشتم شیعیان(ع) در موارد متعددي به توصیف ویژگیهاي ظاهري و جسمی امام مهدي(ع) پرداخته

 :پرسدکه می» بن صلتریان «از جمله آن حضرت در پاسخ 

 أنت صاحب هذا األمر؟

 آیا صاحب این امر[حکومت اهل بیت(ع)] شمایید؟

 :فرمایدمی

 سنّ من کان خرج إذا هوالذي القائم إنّ و بدنی ضعف من ماتري علی ذلک أکون کیف و جورا، ملئت کما عدالً أملؤها بالذي لست ولکنّی األمر هذا صاحب أنا
 خاتم و موسی اعص معه یکون صخورها لتدکدکت الجبال بین صاح ولو لقلعها األرض وجه علی شجرة أعظم إلی یده لومد حتّی بدنه فی قویا الشبان، منظر و الشیوخ
 .11ظلما و جورا ملئت کما عدالً. و قسطا األرض [به] فیملوء یظهره ثم شاء، ما ستره فی اللّه یغیبه ولدي من الرابع ذاك علیهماالسالم، سلیمان

توانم او بینی میکند همچنانکه پر از جور شده بود، من نیستم. و چگونه من با این ناتوانی جسمی که میمن صاحب این امر هستم، اما آنکه زمین را پر از عدل می
ا به قوت بدنی برخوردار است که اگر دستش رشود. او از چنان باشم. به درستی که قائم کسی است که به هنگام قیامش در سن پیرمردان و با چهره جوانان ظاهر می

ی و شوند. عصاي موسها متالشی میکند و اگر در بین کوهها فریاد کشد، صخرهترین درختی که بر روي وجود دارد دراز کند آن را از ریشه برمیسمت بزرگ
سازد، سپس او را آشکار را تا زمانی که بخواهد در پوشش خود غایب می خاتم سلیمان، که بر آنها درود باد، با اوست و او چهارمین فرزند من است. خداوند او

 .سازد تا زمین را به وسیله او از قسط و عدل آکنده سازد آنچنانکه ]پیش از آن ] از جور و ستم پر شده بودمی

 :پرسدکه می» ابی صلت هروي«همچنین آن حضرت در پاسخ 

 ما عالمات القائم منکم إذا خرج؟

 ي قائم شما به هنگام ظهور چیست؟هانشانه

 :فرمایدمی

 12ته أجله.یام واللیالی، حتّی یأیعالمته أن یکون شیخ السنّ، شاب المنظر، حتّی أنّ الناظر إلیه لیحسبه ابن أربعین سنۀ أو دونها و إنّ من عالماته أن الیهرم بمرور األ

برد که چهل سال یا کمتر سن دارد. به درستی که از کند گمان میجا که وقتی کسی او را مشاهده مینشانه او این است که سن پیران و چهره جوانان دارد، تا آن
 .سازد تا زمانی که اجل او فرا رسدهاي او این است که گذر شب و روز او را پیر و سالخورده نمینشانه

 :مایدفرآن حضرت در روایت دیگري به توصیف جمال نورانی امام دوازدهم پرداخته، می

 13السالم، علیه جیوب النور یتوقّد من شعاع ضیاء القدس.علیه و آله، و شبیهی و شبیه موسی بن عمران، علیه اللّهبأبی و أمی سمی جدي، صلی

 .گیردروشنایی میپدر و مادرم به فداي او که همنام جدم، شبیه من و شبیه موسی بن عمران است. بر او نوارهاي نورانی است که از پرتو نور قدس 

بینی و شیعیان را براي برخورد با این پدیده آماده نموده است. در یکی از امام رضا(ع) نیز چون دیگر اجداد طاهرینش موضوع غیبت آخرین حجت حق را پیش
 :خوانیمه چنین میاز آن حضرت نقل کرده، در این زمین» حسن بن علی بن فضال«روایاتی که 

ال: لئالّ ؟ قال: ألنّ إمامهم یغیب عنهم، فقلت: ولم؟ قاللّهکأنّی بالشیعۀ عند فقدهم الثالث من ولدي کالنعم یطلبون المرعی فال یجدونه. قلت له: ولم ذاك یا ابن رسول
 14یکون ألحد فی عنقه بیعۀ إذا قام بالسیف.

گونه یابند. گفتم: چرا اینگردند سرگردانند و او را نمیمانند گوسفندانی که به دنبال چوپان خود می 15ن سومین فرزند من،بینم که به هنگام فقداگویا شیعیان را می
گردنش  هیچکس براست، اي پسر رسول خدا؟ فرمود: زیرا امامشان از آنها غایب شده است. پرسیدم: چرا؟ فرمود: براي اینکه به هنگام قیامش با شمشیر، بیعت 

 .باشدن

 :فرمایندآن حضرت در روایت دیگري به نقل از رسول گرامی اسالم(ص) می

 16؟ت أوهلک، أي واد سلکبأبی ابن خیرة اإلماء ابن النوبیۀ الطیبۀ الفم، المنتجبۀ الرحم... و هوالطرید الشرید الموتور بأبیه و جده، صاحب الغیبۀ یقال ما

خانمان و کسی است که نژاد دارد. او رانده شده (دور افتاده)، بیکه دهانی خوشبو و رحمی نیک 17زند آن ]کنیز [ اهل نوبهپدرم به فداي فرزند بهترین کنیزان، فر
 کند؟شود: او مرده یا هالك شده است، در چه سرزمینی سیر میانتقام خون پدر و جدش گرفته نشده و صاحب غیبت است. گفته می

 :کندزمینه غیبت آخرین امام، به نقل از پدران بزرگوار خود از رسول اکرم(ص) چنین روایت میهشتم شیعیان(ع) در  همچنین امام



 أدرك فمن ه.والدت فی آخرون یشک و حاجۀ، محمد آل فی للّه ما الناس: أکثر یقول حتّی منّی إلیه معهود بعهد ولدي من القائم لیغیبنّ بشیرا بالحقّ بعثنی والذي
 الشیاطین جعل عزّوجلّ لّهال إنّ و قبل، من الجنّۀ من أبویکم أخرج فقد دینی، عن یخرجه و ملّتی عن فیزیله بشکّه سبیالً إلیه للشیطان یجعل وال بدینه فلیتمسک زمانه
 .18الیؤمنون الذین أولیاء

شود تا ها پنهان میی که ازجانب من برعهده اوست، از دیدهسوگند به آنکه مرا به حق به عنوان بشارت دهنده برگزید، [ امام ] قائم از فرزندان من، براساس پیمان
کنند. پس هر کس زمان او را دریابد بایستی به دین او گویند: خدا نیازي به خاندان محمد ندارد. و گروهی دیگر در والدت او شک میتر مردم میآنجا که بیش

سازد، تا شیطان او را از آئین من زائل و از دین من بیرون نکند. همچنانکه پیش از این پدر و درآویزد و به واسطه شک خود براي شیطان راهی به سوي خود باز ن
 .مادر شما را از بهشت بیرون کرد. به درستی که خداوند عزّوجلّ شیطان را سرپرست (ولی) کسانی که ایمان ندارند، قرار داده است

یا چشم به راه گشایش بودن است. آن حضرت در روایات » انتظار فرج«شود، موضوع وضوع دیگري که در زمینه باور مهدوي در کالم امام رضا(ع) یافت میم
 :فرمایدمی پرسد،می» فرج«که از ایشان در مورد » حسن بن جهم«اند. از جمله در روایتی خطاب به متعددي به موضوع فضیلت انتظار فرج اشاره کرده

 19أولست تعلم أنّ انتظار الفرج من الفرج؟ قلت: ال أدري إالّ أن تعلّمنی. فقال: نعم إنتظار الفرج من الفرج.

 .دانم مگر اینکه شما به من بیاموزید. فرمود: آري انتظار فرج، جزیی از فرج استدانی که انتظار فرج [ جزیی ] از فرج است؟ گفتم: نمیآیا می

 :فرمایددیگري نیز میدر روایت 

ء الفرج فعلیکم بالصبر إنّما یجی 21»وانتظروا إنّی معکم من المنتظرین« 20»و ارتقبوا إنّی معکم رقیب«ما أحسن الصبر و انتظار الفرج أما سمعت قول العبد الصالح: 
 .22علی الیأس و قدکان الذین من قبلکم أصبر منکم...

باشید که من  پس منتظر«و » و انتظار برید که من [ هم ] با شما منتظرم«خن بنده صالح خدا [ شعیب ] را نشنیدي که فرمود: چه نیکوست صبر و انتظار فرج، آیا س
 .ودندب رسد و به تحقیق کسانی که پیش از شما بودند از شما بردبارتر، بر شما باد به صبر و بردباري؛ چرا گشایش بعد از ناامیدي فرا می»[هم] با شما از منتظرانم

 :کنندگونه بیان میو باالخره در روایت بسیار زیبایی فضیلت انتظار را این

ان کمن علیه و آله، بدرا، و إن لم یدرکه ک اللّه، صلیأما یرضی أحدکم أن یکون فی بیته ینفق علی عیاله ینتظر أمرنا فإن أدرکه کان کمن شهد مع رسول اللّه ...
 .23کان مع قائمنا فی فسطاطه...

اش را بپردازد و چشم به راه امر ما باشد؟ پس اگر در چنین حالی از دنیا برود مانند کسی آیا هیچیک از شما خوش ندارد که در خانه خود بماند، نفقه خانواده ...
 .ست که به همراه قائم ما و در خیمه او باشداست که به همراه رسول خدا(ص) در [نبرد] بدر به شهادت رسیده است. و اگر هم مرگ به سراغ او نیاید مانند کسی ا

آن را » حسین بن خالد«موضوع دیگري که در روایات رضوي به آن پرداخته شده، موضوع ظهور امام مهدي و آثار و پیامدهاي آن است. از جمله در روایتی که 
 :کند آن حضرت در پاسخ این پرسش کهنقل می

 و من القائم منکم أهل البیت؟ یا ابن رسول اللّه

 اي فرزند رسول خدا! قائم شما اهل بیت کیست؟

 :فرمایدمی

به األرض من کلّ جور و یقدسها من کلّ ظلم، [و هو] الذي یشک الناس فی والدته و هو صاحب الغیبۀ قبل خروجه.  قال الرابع من ولدي ابن سیدة اإلماء، یطهر اللّه
ن الذي ینادي مناد ما خرج أشرقت األرض بنوره [بنور ربها] و وضع میزان العدل بین الناس فالیظلم أحد أحدا، و هوالذي تطوي له األرض والیکون له ظلّ و هوفإذ

هم من إن نشأ ننزّل علی«عزّوجلّ:  و فیه و هو قول اللّه فاتّبعوا فإنّ الحقّ معه اللّهقد ظهر عند بیت اللّهالسماء یسمعه جمیع أهل األرض بالدعاء إلیه یقول: أال إنّ حجۀ
 24,25»السماء آیۀ فظلّت أعناقهم لها خاضعین

ه سازد و او کسی است کچهارمین از فرزندان من، فرزند سرور کنیزان، کسی است که خداوند به واسطه وي زمین را از هر ستمی پاك و از هر ظلمی پیراسته می
کند و آنگاه که خروج کند زمین به نورش [نور پروردگارش] روشن گردد و در کنند و او کسی است که پیش از خروجش غیبت مییمردم در والدتش شک م

کسی  اي براي او نباشد و اوشود و سایهمیان مردم میزان عدالت را برقرار کند و هیچکس به دیگري ستم نکند واو کسی است که زمین براي او درهم پیچیده می
آگاه باشید که حجت خدا در «گوید: اي که همه اهل زمین آن ندا را بشنوند، میاي او را به نام ندا کند و به وي دعوت نماید به گونهت که از آسمان ندا کنندهاس

اگر بخواهیم از آسمان برایشان : «و این همان سخن خداي تعالی است که فرمود» کنار خانه خدا ظهور کرده است پس او را پیروي کنید که حق با او و در اوست
 .«کنیم که در برابر آن به خضوع سر فرود آورندآیتی نازل می

رده ک متفاوت او را دعا میان امام رضا(ع) و امام مهدي(ع) آنچنان پیوند قلبی وجود داشته که آن حضرت از سالها پیش از تولد نسل چهارم خود با بیانهاي متعدد و
 :خوانیمو نصرت و یاریش را از خداوند طلب کرده است. در یکی از این دعاها چنین می

ده و بمالئکتک حفّه و رسلک و أنبیائک به أصلحت بما خلیفتک و عبدك أصلح أللّهمیحفظونه رصدا لفهخ من و یدیه بین من اسلکه و عندك من القدس بروح أی 
 من یواجعلن عدوه و عدوك جهاد فی له وائذن سلطانا ولیک علی خلقک من ألحد والتجعل شیئا بک الیشرك یعبدك أمنا خوفه بعد من أبدله و سوء کلّ من

 .26قدیر ءشی کلّ علی إنّک أنصاره



نب القدس از جاگیر و با روح ات را اصالح کن، آنچنانکه [امور] پیامبران و رسوالت را اصالح کردي؛ او را با فرشتگانت دربرخداوندا! [امور] بنده و جانشین
بپرستد و  ن تا تنها تو راخودت یاري کن؛ در پشت سر و پیش روي نگهبانانی قرار ده که او را از بدي درامان دارند؛ بیم و نگرانی او را تبدیل به امنیت و آرامش ک

هاد با دشمان تو و دشمنان خودش را به او عطا کن و مرا از یاران او قرار ات مسلط مساز؛ اجازه جکسی را براي تو شریک نگیرد؛ هیچیک از آفریدگانت را بر ولی
 .ده؛ چرا که تو بر همه چیز توانایی
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