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خورشید پنهان

:می فرمایند( عج)حرضت مهدیپیامرب اکرم دربارٔه قیام 
ین را و زممی کند و تزلزل هستند، قیام گرفتار اختالف به مهدی، مردی از خاندان من؛ در روزگاری که مردم باد شام را بشارت 

.  می سازدعدل و داد، آکنده است از همچنان که از جور و ستم پر شده 

بهان را شیعیآنچه به عنوان نیرویی عظیم، . یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان است اعتقاد به قیام و ظهور حرضت مهدی 
.روشن و رسارس شور و اشتیاق بوده استه ای ایستادگی و حرکت و تالش تشویق کرده، امید به آیند 

از ظهور یکی ه نیز بنه تنها به شیعیان اختصاص ندارد، بلکه سایر مسلامنان مهدی حرضت اعتقاد به قیام و ظهور 
(.تورات –انجیل » یهود و مسیحیت). فرزندان پیامرب و قیام او برای برقراری عدالت معتقدند

؟قرن عمر کرده است12حرضت مهدی چگونه نزدیک به 
ند، از عمر به خوبی مراعات کای را عمر طوالنی، ناممکن نیست؛ اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی و تغذیه داشنت از نظر علمی 

.طوالنی بودن عمر آن حرضت امری ممکن استبنابراین .بودطوالنی تری برخوردار خواهد 

کند؟ می چه زمانی قیام ( الرشیفاللّٰه تعالی فرجه عجل )حرضت مهدی 
ت، دروغ گوسمی کندزمان وقتی را معین، یا ادعا کند ایشان را مالقات آمدن امام هر کس برای می خوانیم احادیث اهل بیت در 

ادامه درسنامه

http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087


چهارمدرسنامه پیام نهم درس 

http://dawargiti2.mihanblog.com آذربایجان شرقی شهرستان سراب.داور گیتی نورد : تهیه کننده 

خورشید پنهان

اوجود یاران با وف–آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام رشایط ظهور

ه ؛ بلکه عالوه بر آنها امام نیاز به هزاران هزار یار خواهد داشت کویژه نیستندیار 313یاران حرضت فقط یاران امام زمان
رضوری استبر دشمن حضورشان برای پیروزی 

جویان عدالتقیام امام برای این است که رسنوشت مردم در دست نیکوکاران و . است مهربانیو عدالت، گسرتش قیامهدف امام از 
پس از سال ها به خوشبختی و آرامش برسندمردم جهان قرار گیرد و 

.شدجزو یاران امام زمان ، می توان از کار گرفتاران و اخالق نیکگره گشایی از گناهان، دینی، دوری با انجام واجبات 

دوران ظهور نیستکار مختّص یعنی یارِی دین خدا و این یارِی امام زمان 

.است« حرضت مهدی ظهور »بهرتین کارهای امت من انتظار از : می فرمایدانتظار فرج پیامرب اکرم دربارٔه 

اری، همسایه صبور بودن، خوش رفت: فرج به چند چیز استانتظار :فرمایدمی وظایف منتظران واقعی دربارٔه حرضت امام رضا 
.مؤمنانمهربانی با نیک، خودداری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی، خیرخواهی و ترویج کارهای داری، 
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