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عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومت های ظالمانه و زورگو نیست. علم و 
دانش آن چنان شکوفا شده است که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است. دیگر 
دادگاه ها و زندان ها شلوغ نیستند. دلیلش معلوم است؛ فهم و ایمان انسان ها آن قدر رشد کرده است که 

کمتر دیده می شود کسی به حقوق دیگران دست درازی کند.
حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است. مردم به دنبال فرد مستمندی 

می گردند تا صدقه ای به او بدهند یا به او کمکی کنند؛ اما انسان فقیری در جامعه یافت نمی شود.
انسان ها دیگر در برابر مجسمه های سنگی و یا انسان های دیگری مانند خودشان سر تعظیم فرود 

نمی آورند.
از آسمان و زمین برکت می بارد؛ نه خشکسالی هست و نه گرسنگی. همه جا سرسبز و خرم است 

و همه با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگی می کنند.1
 

1ــ برگرفته از روایات ظهور، بحاراالنوار، ج53.

خورشید پنهان

Hamyar.in همیار

https://www.roshd.ir/902-4-1
AC30
Placed Image

AC30
Highlight

AC30
Highlight

AC30
Highlight

AC30
Highlight

AC30
Pencil

AC30
Line

AC30
Arrow

AC30
Arrow



46

به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخالق مردم،
ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت

اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

فّعالیت کالسی

آنچه خواندید، بخشی از اتفاقاتی است که پس از ظهور حضرت مهدی  روی  می دهد. این 
همان زمانی است که ایشان حکومت عدل جهانی را به وجود آورده و با این کار آرزوی تمامی پیامبران 

و مؤمنان را برآورده می سازد.
پیامبر اکرم  دربارٔه قیام آن حضرت می فرمایند:

شما را بشارت باد به مهدی، مردی از خاندان من؛ در روزگاری که مردم گرفتار 
اختالف و تزلزل هستند، قیام می کند و زمین را همچنان که از جور و ستم پر شده است 

از عدل  و  داد، آکنده می سازد.1

عقیده ای اثرگذار
اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی  یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان است. شیعیان 
به  را  آنان  نیرویی عظیم،  عنوان  به  آنچه  اما  بوده اند؛  مواجه  انواع سختی ها  با  تاریخ  در طول  پیوسته 

ایستادگی و حرکت و تالش تشویق کرده، امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق بوده است.
 البته اعتقاد به ظهور منجی، تنها به ما شیعیان اختصاص ندارد، بلکه سایر مسلمانان نیز به ظهور 
یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقدند. در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد 
به نجات بخش بزرگ آسمانی به چشم می خورد؛ در تورات و انجیل نیز از چنین منجی بزرگی سخن به 

میان آمده است.
بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیری که در زندگی ما به جا می گذارد، الزم است 
شناخت درست و دقیق تری از آن به دست آوریم. حتماً در ذهن بسیاری از شما سؤاالت فراوانی دربارٔه 

امام زمان  و قیام ایشان هست که در ادامه به پاسخ برخی از آنها خواهیم پرداخت.

1ــ کنزالعمال، 38653.
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1ــ حضرت مهدی  چگونه نزدیک به 12 قرن عمر کرده است؟
با توجه به آیات قرآن کریم، داشتن عمر طوالنی برای انسان، غیرممکن نیست. در آیٔه 14 سورهٔ عنکبوت 
مدت حضور حضرت نوح در میان قومش و راهنمایی آنها، 950 سال ذکر شده است؛ البته این مدت فقط تا 
زمان نزول عذاب و نابودی کافران است و خدا می داند که پس از آن، ایشان چندین سال دیگر عمر کرده است.
از نظر علمی نیز داشتن عمر طوالنی، ناممکن نیست؛ اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی و تغذیه ای 

را به خوبی مراعات کند، از عمر طوالنی تری برخوردار خواهد بود.
بنابراین طوالنی بودن عمر آن حضرت امری ممکن است. همان خدایی که آدم را از گل آفرید 
برای حضرت  نیل، راه عبوری  از میان رود  ابراهیم  سرد کرد و  بر حضرت  و آتش سوزنده را 
موسی   و پیروانش قرار داد و حضرت عیسی  را از چنگ دشمنانش نجات داد و تا امروز او 

را نزد خویش زنده نگه داشته است، می تواند امام زمان  را نیز تا به امروز زنده نگه دارد.

امام حسن  می فرماید: 
خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی می گرداند، سپس به قدرت خدایی اش 
او را در چهرٔه جوانی کمتر از چهل سال آشکار می سازد تا مردم دریابند که خداوند بر 

هر کاری تواناست.1

                                                      
2ــ حضرت مهدی )عجل الّلٰه تعالی فرجه الشریف(   چه زمانی قیام می کند؟

هر چند وقت یک بار می شنویم که اشخاصی در کشورهای مختلف ادعا می کنند با امام زمان   
ارتباط دارند و در بین مردم شایعه می سازند که امام زمان  در فالن وقت ظهور خواهد کرد؛ حتی 
گاهی افراد دروغگو و پُرمدعایی پیدا می شوند که پا را از این فراتر می گذارند و ادعا می کنند خودشان 

امام زمان اند.
این گونه ادعاها در حالی مطرح می شود که در احادیث اهل بیت می خوانیم هر کس برای آمدن 
امام زمان  وقتی را معین، یا ادعا کند ایشان را مالقات می کند، دروغ گوست.2 روشن است که این 
ادعاها را عده ای شیاد با هدف فریب و سوء استفاده از مردم می سازند. پس هیچ کس نمی تواند زمان دقیق 
قیام آن حضرت را مشخص سازد و بدون شک، هر زمان که شرایط فراهم شود، ایشان ظهور خواهد کرد. 
یکی از این شرایط، آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است. شرط دیگر، وجود یاران 

1ــ بحاراالنوار، ج51، ص10٩.                                                                           2ــ الغیبة شیخ طوسی، ص 3٩5.
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فیلم های خود  یا  از کشورهای غربی در کتاب  برخی  نظر شما چرا  به 
سعی می کنند شخصیت مهربان امام زمان  را به صورت فردی خشن و 

جنگ طلب نشان دهند؟

فّعالیت کالسی

باوفایی است که تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام بایستند. یاران حضرت فقط 313 یار ویژه 
نیستند؛ بلکه عالوه بر آنها امام نیاز به هزاران هزار یار خواهد داشت که حضورشان برای پیروزی بر 

دشمن ضروری است.
                                                        

3ــ برخی می گویند وقتی امام زمان  قیام کند، بیشتر مردم کشته می شوند؛ آیا 
این مطلب درست است؟

، ظلم و خونریزی جهان را فرا گرفته است و  واقعیت این است که پیش از آمدن امام زمان 
قدرت ها و حاکمان زورگو هر کسی را مخالف منافع خود ببینند، از بین می برند. در این شرایط خداوند، 
به میان مردم می فرستد. پس هدف امام از قیام،  پایان دادن به جنگ و بی عدالتی  امام  را برای 
گسترش عدالت و مهربانی است و بی شک بسیاری از مردم جهان با این هدف مقدس همراهی خواهند 
بنابراین امام به  با دل و جان خواهند پذیرفت.  به آن، رهبری امام زمان  را  کرد و برای رسیدن 
جنگ ظالمان و زورگویان می رود و با شکست آنان، به خونریزی و جنگ های همیشگی پایان می دهد.

                                                         
، جهان پایان می یابد و  4ــ آیا بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان 

روز قیامت فرا می رسد؟
قیام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالت جویان قرار گیرد و مردم 
جهان پس از سال ها به خوشبختی و آرامش برسند. بنابراین، اگر بالفاصله جهان به پایان برسد، آمدن ایشان 
چه سودی برای مردم خواهد داشت؟ در احادیث می خوانیم حکومت امام زمان  سال ها ادامه خواهد 

داشت و پس از ایشان نیز صالحان دیگری ادارهٔ جهان را به دست خواهند گرفت.
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با دوستان خود گفت  وگو کنید و بگویید  برای اینکه ما نیز لیاقت حضور 
در جمع یاران امام زمان  را داشته باشیم، چگونه باید زندگی کنیم.

فّعالیت کالسی

5 ــ آیا ممکن است ما هم یکی از یاران امام زمان عجل الّله تعالی فرجه الشریف باشیم؟
با ظهور امام زمان  313 نفر از بهترین انسان ها به او می پیوندند که اینان بهترین و نزدیک ترین 
یاران آن حضرت اند. به جز این، تعداد بی شماری از افراد دیگر نیز خودشان را به حضرت مهدی  
می رسانند و آن حضرت را یاری می کنند. ما هم از خدا می خواهیم که ظهور امام را ببینیم و از یاران خاص 

یا از هزاران نفری باشیم که افتخار یاری امام  زمان  را پیدا می کنند.
حضرت  آن  به  و  می بینند  را  امام  ظهور  که  نیستند  کسانی  فقط  زمان   امام  یاران  البته   
می پیوندند؛ اکنون هم گروهی از مردم از یاران امام زمان  هستند، کسانی که با انجام واجبات دینی، 
دوری از گناهان، گره گشایی از کار گرفتاران و اخالق نیک، باعث خوشحالی امام زمان می شوند، یار 
امام محسوب می شوند. این افراد شاید هرگز حضرت مهدی  را نبینند؛ اما چون پیوسته در پی 
خوشحال کردن امام هستند، یار ایشان به شمار می آیند. یارِی امام زمان یعنی یارِی دین خدا و این کار 

مختّص دوران ظهور نیست.

منتظران حقیقی
اکنون با شناخت بیشتری که نسبت به امام زمان  و قیام ایشان پیدا کردید، حتماً بیش از 
گذشته در انتظار ظهور آن حضرت و یاری ایشان هستید؛ انتظاری که پیامبر اکرم  دربارٔه آن 

می فرماید: 
[ است.1 از بهترین کارهای امت من انتظار ]ظهور حضرت مهدی 

حاال فکر می کنید ما چگونه می توانیم منتظر این رویداد مهم باشیم؟

1ــ بحاراالنوار، ج52، ص122.
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1ــ تحف العقول، ص415 .

امام مهدی  قیام کند و همه چیز را  تا  بنشینیم  آیا همین که دست روی دست بگذاریم و 
درست کند، می توانیم خود را منتظر ایشان بدانیم؟

تصور کنید پس از مدتی طوالنی مهمان عزیزی را به خانه دعوت کرده اید و او تا ساعاتی دیگر به 
منزل شما خواهد آمد. برای پذیرایی و استقبال از او چه می کنید؟ 

آیا کسی که می داند مهمان بزرگی در راه است؛ ولی برای پذیرایی از او هیچ برنامه ای ندارد، 
می تواند بگوید من منتظر او هستم؟

حضرت امام رضا  دربارهٔ وظایف منتظران واقعی می فرماید:
انتظار فرج به چند چیز است: صبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج 
کارهای نیک، خودداری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی، خیرخواهی و مهربانی 

با مؤمنان.1
کسی که تالش می کند این صفات را در خودش ایجاد کند، در حقیقت بذر انتظار امام مهدی  
را در وجود خود می کارد. روشن است که وقتی بهار ظهور فرا می رسد، این بذرها جوانه می زند و 

دوستان واقعی امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف را از دیگران مشخص می کند.
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