
 

 

 ظهور امام زمان چگونه اتفاق می افتد

 انتظار با سه رکن تحقق پیدا می کند

 . رکن اول نارضایتی یا قانع نبودن به وضع موجود است  .1

 .رکن دوم امید داشتن به آینده بهتر .2

 . رکن سوم حرکت و تالش است .3

اه که البته  می -آن که در دوره دبیرستتان تصیتیم می کند و می اوا د به دانات اه برود یا اض وضتع موجود ناراضتی است و یا به آن قانع نی ت 

قانع نی تتتت که دی نا داشتتتته باشتتتد و امید دارد که بتواند به دوره  -نارضتتتایتی لامم نی تتتت بنعه قانع نبودن و بهتر و بیاتتتتر اواستتتتن م ر  استتتت 

نتظار ا لالیتری اض تصییم راه یابد. دی ر اینعه این توانایی را در اود می بیند پس حرکت و تالش را ادامه می د د و مقدماتش را فرا ا می کند.

  مین استت و انتظار یننی این سته رکنی که لرک کردم . تیتور من این است که کار دین و دیانت تنمی  و توسنه آن ییای است که ان انها در

این  فضندگی دارند. به این مننی که دین کمتر ییای را که در ضندگی ان تتان نی تتت ایماد می کند و شتتاید ااتتال نتوانیا پیدا کنیا ییای را که اال

نتر یباشتتد. به لبارد دی ر دین تی تتیر ان تتان را اض حیاد توستتنه می د د و به او می فهماند که گمان نعن که ضندگی تا اینماستتتگ نه گ ضندگی وستت

 .است. و س س به دریافت ان ان لم  می بخاد. یننی; فعر نعن که ضندگی در  مین الیه رویی و اوری االاه شده است

 

 ابرای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شم

 شرایط ظهور سخنرانی استاد حسین پور

 انتظار را که جوهره زندگی آدمی

ه می د د و وسنمثال ان تان در ضندگی شتعرگاار و س اس اار است. دین نمی آید که شعر کردن را به او بیاموضد بنعه دین این دریافت ان ان را ت

ی لمی  تر می کند. لبادد  ا  مین طور . اطالت  ا  مین طور . در م تتاله انتظار  ا دین یچ ینین کاری کرده استتت . ان تتانها با انتظار ضندگ

ر اردگ کامنتمی کنند. دین گ این انتظار را که جو ره ضندگی آدمی استت وستنت می بخاتد و س س آن را تنمی  می د د. یننی ییای را که ان ان د

 .می کند
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 مه ما اود منتظر بودیا . مثال منتظر بودیا که پ تترمان داماد شتتود. داترمان لرود شتتود. اودمان رشتتد کنیا .  مه رشتتد کنند.  مه لالا شتتوند . 

 دگ یننی که تو فقط اتتتالو شتتتوند. اینها انتظار استتتت اما در حی ه ضندگی فردی. اما دین می آید و این انتظاری را که در من استتتت توستتتنه می د

 تتتند یمنتظر بهبودی برای اود و اطرافیانت نباش! بنعه این انتظار را ن تتبت به  مه افراد داشتتته باش ! یننی برای  مه ن ران باش ! اگر کامم ن

می  می بخاد این است که برای  مه امید به کمال داشتته باش و برای کمال  مه حرکت کن! این توستنه دادن به وستینه دین استت . اماگ آنما که تن

 به ان تتان می گوید که انتظارد فقط در حی ه م تتانم ضندگی یا ری نباشتتد. تو انتظار یهور حقیقت م ن  را داشتتته باش! تو انتظار تصق  لدالت

افضتتتتتتم ا م  ر ضمان »ا ی«!  (2)منتظر فرج باشتتتتتتید»م ن  را داشتتتتتتته باش! بنابراین اگر می بینیا این  مه روایت و جود دارد درباره انتظار که 

و ب تیاری دی ر اض تنبیراد که اض پیامبرص(  به ما رستیده و در آنها اشاره به امام ضمانص    ا ناده است گ  مین مننی «  (3)منتظران آن دورانند

مایه و رو   مه این روایتها اشتتتاره به که ما به بهبود ضندگی ان تتتانها امید داشتتتته باشتتتیا و در آن ضمینه تالش کنیا. جان (4) کنی را به ما القا می کند

وجود مبارک امام ضمانص   استگ و گر نه این مبصث پیش اض دوران غیبت  ا م ر  بوده و ب یاری اض آن روایاد انتظار را م ر  می کردند و 

 .در سخنان منقول اض انمه:  ا این تنابیر موجود است

 ?! ظهور منجی موعود محقق می شود

ی در  ر دوره ای قابم تصق  اند. اما مرحنه لالی و کامم آن با یهور منمی مولود مصق  می شتتتتود و در  ر ستتتتتال می توان در این تنبیر ای کن

عرده اد ناین انتظار ماند و نتایمش رادید. تاکید بر این استت که مرحنه لالی و کامم آن با امام لیترص   به انمام می رسد. پس دین انتظار را ایم

وسنه بخایده و تنمی  داده است. به لبارد دی ر دین با ف رد ان انی مخالیت نمی کندگ بنعهگ ف رد ان انی را می پروراند و آن را بنعه آن را ت

 :در م یر تعامنی قرار می د د حال برگردیا به اینعه ما برای انتظار در ف رد ان ان سه وجه قانم شدیا

 نارضایتی اض وضع موجود یا قانع نبودن به آن  .1

 امید داشتن به وضع م نوب  .2

 حرکت و تالش برای رسیدن به وضع م نوب  .3

 .حال اگر بخوا یا این ان یاه  ا را در ارتباط با یهور حضرد در ضندگی اود  مراه کنیاگ اول منرفت می اوا د دوم باور و سوم حرکت

 ظهور امام زمان چگونه اتفاق می افتد



 

 

 

ی ان ان ننخ تت ما باید به یچ آگا ی برستیا. آگا ی اض اینعه این وضتع ااتنودکننده نی تت یا قانع کننده نی تت که این امر نیاض به مقای ه دارد . ین

و برستتد به اینعه این وضتتع قانع کننده یا راضتتی کننده نی تتت. به این مننی که اگر به این  ضندگی اود و  م نان اود را ببیند و آنها را مقای تته کند

 آگا ی نرسیده باشد و برسد به اینعه ییای کا نداردگ ماعنی نداردگ او دی ر منتظر یه ییای می تواند باشد!؟

 برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما

 داستان صوتی ظهور مسیح

 انتظار رکن اول کسب معرفت و آگاهی

 .بنابراین در م اله انتظار رکن اول ک ب منرفت و آگا ی است . آگا یی که اض مقای ه حاام می شود

 باور رکن دوم باور به اینکه جهان به یک نهایت خوبی ختم خواهد شد
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 یچ نهایت رکن دوم باور استتت .  مانعه در  مه ادیان وجود دارد . یه آنها که ا م کتابند و یه آنان که ا م کتاب نی تتتند . باور به اینعه جهان به

اوبی اتا اوا د شتتتتد. حال این لقیده را ما در دین اودمان استتتتالم و ب ور اا( در م  ب تاتتتتیع ن تتتتبت به یچ فرد اا( داریا و منتقدیا که 

 یچ وضع بهتر با یهور او بروض اوا د کرد برای دی ر منتقدند که باالاره منمی و نماد د نده ای اوا د آمد و لدالت را با  مه ابنادش بدون 

 .مالحظه ای در تمام اصنه  ای ضندگی ان انها پیاده اوا د کرد

 

 حرکت و تالش رکن سوم، سه دستور یا سه وظیفه

رکن ستتوم حرکت و تالش استتت یننی  ر کس به میاان توانایی اود در این ضمینه و برای تصق  آن وضتتع گام بردارد . اض این حرکت و تالش در 

 :امام اادقص   می فرمایندروایاد ما به اورد سه دستور یا سه ویییه یاد شده است . 

 «...ان لنا دولة یمیی ء بهاالنه اذا شاء...;من سر یعون من ااصاب القاناص   فنینتظر»

ما دولت و حعومتی داریا و ادا  ر گاه بخوا د این دولت یهور اوا د کرد و اگر ک تتتی اوشتتتصال و ااتتتنود می شتتتود که اض یاران مهدیص   »

 «.باشد پس منتظر باشد

 ظار را تی یر می کنند. انتظار یننی یه؟و س س انت

 «ولینمم بالور  و مصاسن االاالق و  و منتظر»

 .جمنه حالیه است برای فننهای قبنیگ یننی این کار ا را انمام بد د در حالی که منتظر است «هومنتظر» طب  دستور ضبان لربی جمنه



 

 

 برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما

 راهکار امام صادق)ع( برای تعجیل در ظهور

 

 د انجام داداولین کاری که در راستای ظهور امام زمان)عج( بای

ود ابنابراین می بینیا در این حدیث دو تواتتیه وجود دارد یننی اولین کاری که در راستتتای حرکت انتظاریگ ان تتان باید داشتتته باشتتد پردااتن به 

الت منتظر لداستتت و این حدیث بیان می کند که ان تتان باید اض اود آغاض کند. اگر منتظر میتتنو استتتگ باید در راستتتای اتتال  گام بردارد و اگر 

م ن  استتتگ باید اودش در راستتتای لدالت گام برداردگ و ا م ور  و پاکی باشتتد. ا م پارستتایی باشتتد ا م مصاستتن و معارم ااالق باشتتد. اود را 

ا کند یون تبیاراید به اوبیها و مصاستتتتتن ااالق و  مخنین اودش را و وجودش را تخنیه کند اض آنخه که مانع می شتتتتتود تا اوبیها در او تصق  پیدا 

یرف وجودیش تخنیه ناتتتود جایی برای ورود مصاستتتن ااالق در او نی تتتت. اول ور  و تقوی بند مصاستتتن ااالق. بنابراین شتتتخ  منتظر اولین 

ویییه اش و حرکتش حرکت در م تیر اتتال  اودش استتت. در ضندگی فردی و در ستتنوک شتتخیتتی. ان تتان وقتی به ک تتی لالقه داردگ تالش می 

باشتتتد و حال اگر او مظهر اوبیهاستتتتگ مظهر لدالت و مظهر حقیقت و حقانیت استتتتگ منتظر  ا باید یچ انس و ماتتتابهتی به او در کند تا مثم او 

اودش ایماد کند . ما وقتی می اوا یا به ممنس ستتتوگواری برویا ستتتنی می کنیا لباد تیره تر ب وشتتتیا تا یچ ستتتنخیتی با اتتتاحبان لاا در اود 

ا به ممنس جان برویا سنی می کنیا لباد شاد ب وشیا تا با آن ممنس یچ سنخیتی ایماد کنیا. به  مین ترتیب  ا ان انی که ایماد کنیا. اگر بخوا ی

انتظار لدالت و اتتتتال  م ن  را دارد باید آن ستتتتنخیت را در اود ایماد کند. جایی که ممنس لروستتتتی استتتتت که پریا لاا نمی ضنند . جایی که 

ی کنند. شخیی  ا که در دلش امید یهور آقا را دارد و انتظار لدالت ایاان را می کاد که نباید پریمشگ پریا ینا ممنس اتا است یراغانی نم
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باشتتد. ک تتی که در اانه دلش امید به لدالت دارد ستتر در اانه اش را که نباید پریا ینا نیتتب کند. ک تتی که در دلش آرضوی حقیقت و حقانیت و 

ضبان و رفتار و ستتنوک و کار ایش االف ح  و حقیقت باشتتد. پس شتتخ  اول باید در ضندگی فردی اود با م نوبش انتظار مولود را دارد نباید 

 .ایماد سنخیت کند

 :دومین ویییه ان ان منتظرگ حرکت جمنی است. روایتی   ت در فضینت شهر قا و که می گوید

 «.سر می ضند و س س اض آنما  مه جا منتار می شودیچ ضمانی دانش دین اض کوفه رات بر می بندد و اض شهری به نام قا »

 برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما

 ایا حضرت زهرا )س( پس از ظهور رجعت می کند

 

  «  (5)حتی الیبقی فی االرک م تضنف فی الدین حتی المخدراد فی الصمال»

 «.ینی نخوا ید یافت حتی آنانی که پات پرده   تندم تضنف د»

 .یننی حتی پیرضنهایی که به معتب نرفته و درد نخوانده اندگ با دین آشنا می شوند. پس تالش می اوا د . یچ تالش فر ن ی و یچ تالش لنمی 

رای جهاد را ستتتته ق تتتتا می کنند. اکبرگ کبیر و اگر ویییه اول جهاد اکبر و جهاد نیس استتتتتگ دومی جهاد کبیر استتتتت و جهاد فر ن ی و لنمی. ب

ااتت،رگ جهاد اکبر آن ستتنوک و اودستتاضی نی تتی استتت که گیتیا. جهاد کبیر آن جهاد لنمی و فر ن ی استتت که ان تتان در م تتیر اتتال  و رشتتد 

و اتتتنو و ان تتتانیت و دی ران گام بر می دارد . جهاد ااتتت،ر  ا برای دین ما یچ ضتتترورد و یچ اضتتت رار استتتت. در دینی که پیامش لدالت 

م تالمت استت ; جن یدن ااتم نی تت. اماگ گا ی اضت رار اقتضتا می کند که ان تان یچ لضتو اض دست اود را ق ع کند. یون بقیه جا ا را فاسد 

 .دومی کند. بنابر این جهاد اا،ر یا جن یدن در دین ما یچ اام نی تگ بنعه یچ اض رار است که گا ی جامنه ان انی به آن مبتال می ش
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 به  ر حال باید دید جهاد کبیر به لهده یه ک ی است و آیا غیر م نمانان می آیند تا سخن دین ما را منتار کنند!؟

 یهودیان می آیند اسالم را تبنیغ کنند!؟

ر اشتتاله دین و اشتتاله یه ک تتانی مبادرد به این کار می ورضند؟ البته آنها که باور دارند و دوستتت دارند . پس این جهاد لنمی و فر ن ی در م تتی

 .سخنان ک ی که انتظارش را می کایا به لهده آنانی است که باور دارند و دوست دارند. بنابراین جهاد کبیر دومین گام در م یر حرکت است

 :روایت دی ری  ا   ت

  «  (6)یخرج ناد من المارق و یوطئون لنمهدی سن انه»

 «گرو ی اض مارق ضمین قیام می کنند و ضمینه ساض حعومت امام مهدیص   می شوند»

این ضمینه ستاضی به مننی جن  نی تت. ضمینه ستاضی نظامی نی ت. ضمینه ساضی فر ن یگ لنمی است. یننی مردم در آن دوران به یچ نو  باور 

 .می رسند که وقتی ح  م ن  بیاید آن را می پ یرند

 .ا کمال را در اال  اویش و ااال  دی ران گ رشید شدن و مرشد بودن گ لالا شدن و مننا بودن می داندبنابراین دین م

 برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما

 پیشگویی های یهود درباره نشانه های ظهور

 :لیر می اوانیا در سوره

 «والنیرگ ان االن ان لیی ا رگ االال ین امنوا و لمنوالیالصاد و توااوابالص  و توااوا بالیبر»

که در این ستوره آمده یند احتمال گیته شده است: یعی اینعهگ لیر یننی یچ ضمان اا( که بند اض یهر است گ احتمال « لیتر»راجع به کنمه 

 .پیامبرص(  است و احتمال سوم  ا این است که لیر در اینما گ لیر امام ضمانص   استدوم اینعه مراد اض لیر ضمان 

دو لیتاره یننی فاترده . لیتر و یا فاتترده  مه اوبیهاگ  مه ان تانها گ  مه دوره  ا کی تت ؟ یا امام ضمانص   استتت یا دوره پیامبرص( . ل ا  ر 

 .اادق است

ند به آن لیتاره کمال و ان انیتگ که ان ان ضرر می کندگ م ر آنهایی که کامم و معمم باشند. یننی ستوگ ;«والنیتر ان االن تان لیی ا تر» پس

 .یهار م نب در سوره لیر آمده است که دو م نب اض آنها فردی و دو م نب دی ر جمنی است

 ظهور امام زمان چگونه اتفاق می افتد
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اودش مننا و مینو برای دی ران شود. ضیرا « توااتوا بالص  و توااوا بالیبر»یننی اودش لالا و لامم شتودگ  ;« آمنوا و لمنواالیتالصاد»

المی که مننا باشدگ کامنی که معمم باشد. فرق لابد رشتید تنها در دین ما م نوب نی تت . ضیرا رشتیدی که مرشتد باشد به کمال دست یافته است. ل

و لالا  ا  مین استتتتت لابد اودش را می اوا د به مقیتتتتد برستتتتاند ولی لالا دی ران را  ا می اوا د با اود ببرد. پس برای تصق  رکن ستتتتوم 

 .انتظار باید اول به اود پرداات دوم در راه ااال  دی ران تالش کرد

 :اادقص   که می فرمایند روایت دی ری است اض امام

 «.قیام امام ضمانص   ناانه  ایی دارد»

 :راوی می پرسد

 «.قنت و ما ی جننت فداک»

 :امام اادقص   می فرمایند«آنها یی تند؟»

 «...  (7)ذلچ قول النه لاوجم: ولنبنونعا بای ء من الخوف و المو  و»

 «.کنیااین سخن اداوند که: شما را با گرسن ی و ترد آضمایش می »

 برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما

 دالیل معلوم نبودن زمان ظهور

ا جهاد کبیر. اگر جهاد اکبر و جهاد کبیر جاء ویایف منتظران لیتر غیبت استگ ماعالد بهمراه دارد.  ا جهاد اکبر این ماعالد را دارد و  

 .ک ی که می اوا د اود را ب اضد با این ماعالد روبرو می شود. و ک ی که می اوا د دی ران را ب اضد با این ماعالد درگیر است

 :این بالیی است که پایداری می اوا د اما اجر اوبی  ا داردگ اداوند به آنهایی که گرفتار مییبت می شوند ولده داده

https://beitezohoor.ir/zamane-zohoor/


 

 

  «  (8)عهتتنال لنیها المالن»

 «.فرشت ان بر آنها ناضل می شوند»

یننی  (10). و دی ر به اتتتابران و مقاومان (9) در قرآن اداوند دو جا به دو گروه ستتتالم و درود فرستتتتاده استتتت. یعی به انبیاء و فرستتتتادگان اودش

 .آنهایی که در م یر اییای م ؤولیت اودشان پایداری و مقاومت می کنند

 امیدواریا ادای متنال  مه ما را اض منتظران واقنی قرار د د. ان شاءالنه

 :پی نوشتها

 .9گ حدیث 2گ باب 11گ فیم  794ل ف النه اافی گن ای انیگ منتخب االثرگ (  -1

 .7گ   576گ (  2شیخ ادوق گ کمال الدین و تمام الننمةگ ج  -2

 .15گ    799منتخب االثرگ (  -3

 .577 - 574گ ( 2; کمال الدینگ ج 611-793ر.ک:منتخب االثرگ (  -4

 .773; منتخب االثر گ (  333گ (  17مصمدباقر ممن ی گ بصاراالنوار . ج  - 5

 .1گ    71گ باب 2گ فنم  317منتخب االثرگ (  -6

 . 579گ (  2کمال الدین . ج  -7

 . 31سوره فینتگ آیه  - 8

 .65سوره احااب گ آیه  -9

 .164سوره بقره گ آیه  -10

 


