
پیامبران الهی با عقاید باطل و خرافات مبارزه می کردند مخالفان برای دور کردن مردم از عقیده باطل دیگری زمانی که 

استفاده می کردند و به پیامبران می گفتند که شما برای ما بدشانسی می آورید و پیامبران هم در جواب آنها می گفتند : هر 

.بالیی سر شما می آید نتیجه کارهای خودتان است  

اعتقاد  به خرافات و عقاید باطل و غیر عقلی و علمی باعث شده که برخی به فالگیرها و کف بین ها و رّمال ها مراجعه 

به خدا در انسان کم رنگ شود ، میل به خرافات افزایش می یابد و اگر انسان ایمان را تقویت کند به  انکنند. اگر ایم

 خوبی به این مطلب می رسد که کلید حل تمام مشکالتش پیروی از دستورات خداست.

خورشید پنهان -درس چهارم  

از نشانه های پس از ظهور حضرت مهدی )عج( : 

خبری از حکومت های ظالمانه نیست ، علم و دانش شکوفا می شود. باال رفتن فهم و ایمان انسان ها و خالی شدن دادگاه 

فقط به و زندانها، کم شدن ثروت اندوزی و حرص و طمع ، انسان فقیری در جامعه یافت نمی شود ، همه در کل جهان 

و زمین ، سرسبزی و خرمی همه جا ، شاد و خوشبخت زندگی  خدا سجده و تعظیم می کنند ، باریدن برکت از آسمان

 کردن همه مردم در کنار یکدیگر .

 سخن پیامبر در مورد قیام حضرت مهدی)عج(  

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 از عدل و داد پر می کند.

 اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی  یکی از اثر گذارترین عقیده شیعیان است. 

 آنچه که موجب شده مؤمنان ایستادگی کنند امید به آینده ای روشن بعد از قیام حضرت مهدی)عج( است.

یهودیت نیز این اعتقاد به چشم  وت ؛ در ادیان مسیحیت اعتقاد به منجی در تمام ادیان وجود دارد و مختص شیعیان نیس

 می خورد.

داشتن عمری طوالنی برای حضرت مهدی)عج( امری محال نیست همچنان که در طول تاریخ بشریت انسان هایی چون 

 حضرت نوح)ع( را با عمر طوالنی داشتیم پس می تواند عمر طوالنی داشته باشد.

مهدی )عج( می فرمایند: خداوند عمر اورا در دوران غیبتش طوالنی می کند سپس امام حسن)ع( در مورد عمر حضرت 

 به قدرتش در چهره جوانی کمتر از چهل سال آشکار می کند تا مردم به توانایی خدا در هر کاری پی ببرند.

آمادگی مردم جهان برای همراهی  حضرت در قیام  

 شرایط قیام حضرت مهدی )عج(

وجود یاران با وفا تا پای جان در راه امام و هدف امام  

ایان دادن به جنگ و بی پیش از ظهور امام زمان ظلم و خونریزی جهان را فرا می گیرد و امام به اذن خدا برای پ

عدالتی ظهور خواهند کرد. هدف امام از قیام گسترش عدالت و مهربانی است و مردم پس از درک این هدف مقدس 

 رهبری امام زمان)عج(را با دل و جان خواهند پذیرفت و امام خونریزی و جنگ های همیشگی را پایان خواهد داد.



به دست نیکوکاران و عدالت جویان قرار گیرد. و بعد از پیروزی امام زمان  قیام امام برای این است که سرنوشت مردم

 نه تنها دنیا به پایان نمی رسد بلکه بنا به برخی احادیث پس از ایشان صالحان دیگری جهان را اداره خواهند کرد.

ن امام هستند.به جز اینها نفر از بهترین انسانها به او می پیوندند که بهترین و نزدیک ترین یارا 313با ظهورایشان

هزاران نفر دیگر نیز به ایشان خواهند پیوست.  البته یاران امام فقط کسانی نیستند که ظهورامام را ببینند.اکنون هم کسانی 

باعث خوشحالی امام میشوند یاران امام با انجام واجبات ،دوری از گناهان ، گره گشایی از کار گرفتاران و اخالق نیک 

ی اگر هرگز ایشان را نبینند.هستند حت  

 یاری امام زمان)عج(             یاری دین خدا           و این کار فقط مختص ظهور نیست.

 سخن پیامبر درباره انتظار ظهور :

.استظهور حضرت مهدی)عج(     انتظار از بهترین کارهای امت من      

 سخن امام رضا)ع( درباره وظایف منتظران حقیقی:

ترویج کارهای نیک  -4همسایه داری  -3خوش رفتاری -2صبور بودن -1انتظار فرج بر چند چیز است:  

خیر خواهی و مهربانی با مؤمنان. -7گشاده رویی  -6خود داری از آزار و اذیت دیگران -5  

رهبری در دوران غیبت -5درس  

ودرزمان پس از رحلت  درزمان رسولخدا برعهده شخص رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم  

 برعهده                امامان معصوم است. 

 امامان تالش های زیادی برای اجرای دستورهای الهی و هدایت مردم به سوی دین راستین انجام دادند.

حاکمان ظالم که امامان را تحت فشارقرارمی دادند  

وفرصت هر اقدم را از آنها می گرفتند.  

 اما با دو مشکل مواجه میشدند 

مردم به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به  

دنیای زود گذر وظایف خودرا در حمایت از  امامان انجام نمی دادند.   

 مثال: امام حسن)ع( را به پذیرش صلح وادار کردند.

مام حسین)ع( ایستادند و اورا نیز شهید کردند.در برابر ا  

شرایط برای امامان روز به روز سخت تر می شد،آنان یکی پس ازدیگری به دست حکومت به شهادت 

حضرت مهدی)عج(درسن جوانی به شهادت رسیدند. زمی رسیدند. تا آنجا که سه امام قبل ا  



سالگی22سالگی         امام یادهم       40سالگی      امام دهم          25امام نهم         

درچنین موقعیتی امام مهدی)عج( که آخرین امام مسلمانان بود به دستور خداوند از نظرها پنهان شد تا 

 زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد ظهور کند.

ای به اختالف برخوردند؛آیا برای حل مشکلشان می )ع( پرسیدند: دونفر باهم برسرمسئله صادقاز امام 

 توانند نزد هر حاکم یا شاهی بروند؟

خیر،کسی که به اینگونه حاکمان )حاکمان ظالم و بی دین( مراجعه کند و با حکم آنان خیری به دست آورد 

کرده  در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه طاغوت نهی

 است.

 ای فرزند رسول خدا تکلیف مردم در این گونه مسائل چیست؟

باید به سراغ کسانی بروند که سخنان مارا)اهل بیت(برایشان بازگو کنند کسانی که برحالل و حرام ما 

آگاهند واحکام مارا میشناسند.من این افراد را برشما حاکم قراردادم؛بنابراین،مردم نیز باید به حکم آنان 

_که حکم ماست_قبول نکند بدون شک حکم خدا را خوار اضی شوند.پس هرکس که که حکم آنان رار

 شمرده و کسی که مارارد کند خداوند را رد کرده است.

درزمان حضور امام معصوم چون همه افراد به امام دسترسی نداشتند امام مردم را به شاگردان خود 

باید به عالمان دین مراجعه کنیم. اع می دادند. پس در زمان غیبت امامارج  

مردم میفرمایند:هدایتگران)عالمان دینی(واقعی امام صادق درباره   

از دین خود محافظت می کنند -2فقیه پرهیزگارند  -1  

مطیع دستورات خداوند -4برخالف هوای نفس عمل می کنند.        -3  

انجام کارهایی که سعادت دنیا و آخرت مردم را به خطر می اندازند دور می رهبری دینی جامعه را  -5

 کند.

  (اسالم شناسان و فقیهان واقعیویژگی )

درسخن ها و راهنمایی هایشان پیرو سخنان پیامبر)ص( و امامان معصوم هستند.پذیرش فتوای آنان پذیرش 

ان است.سخنان امامان و مخالفت با فتوای آنها مخالفت با سخن امام  

 فتوای فقیهان برگرفته از قرآن و حدیث است.

 فقیهان جانشینان امام در عصر غیبت هستند پس در زمان غیبت باید از فقیهان پیروی کرد. 



 )حاکم جامعه اسالمی(

باید اسالم شناس باشد و جامعه را در مسیر اجرای دستورات دین هدایت کند و رهبری جامعه را بر عهده 

 گیرد.

رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط والیت فقیه می گویند.به   

(ویژگی های ولی فقیه)  

اسالم شناس ، دانا ، شجاع ، مدیرومدّبر ، درهرزمان با درنظرگرفتن مصلحت جامعه از تمام امکانات 

 برای دفاع از دین و اجرای احکام الهی استفاده کند.

«(ره»)ویژگی های امام خمینی  

عابدی شب زنده دار ، سیاستمدارآگاه ،ساده زیست ، به کسی ظلم نمی کرد و برای هیچ ستمی سکوت نمی 

 کرد و برای عمل به اسالم از هیچ کس نمی ترسید ، پاسخگوی پرسش های دینی مردم .

آیت وظیفه هدایت و رهبری مردم در زمان غیبت بر عهده امام خمینی بود و بعد از رحلت ایشان به عهده 

 اله خامنه ای 

_)وضو،غسل،تیمم(6درس  

 رسول اکرم درباره وضو میفرمایند:

شستن صورت در وضو،یعنی هرگناهی که با این صورت انجام دادم،آن را شست و شو میکنم تا با 

صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم،شستن دست ها در وضو یعنی خدایا،ازگناه دست شستم و به 

که با دستم مرتکب شدم،دستم را تطهیر می کنم. مسح سر در وضو یعنی خدایا از هر  واسطه گناهانی

فکروخیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام سرم را تطهیر می کنم.مسح پا یعنی خدایا من از رفتن 

 به مکان های نامناسب پا می کشم. 

انیموقتی میخواهیم نماز بخو 

 وضو واجب است         وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم.

وقتی به یکی از نام های خداوند به هر زبانی که  

دست می زنیم.()نوشته شده باشد  




