
 

 

 اتفاقات و حوادث بعد از ظهور

 از مندى بهره با21یـــار. است بسیار افتد،مى( عج)مهدى امام ظهور دوره در که اتفاقاتى

مى کند. اشاره مهم رخداد چند بیان به( ع)بیت اهل روایات  

  

  

حضرت  ظهور اعالم گیرد،مى شکل( ع)زمان امام ظهور از بعد کهاتفاقی  اولین: ظهور ن.اعال2

 که حالى در حضرت آنگاه گردد،مى اعالم آسمانى منادى وسیله بهایشان  ظهور. است( جع)مهدی

 به هم ایشان دعوت( 2.)داردمى اعالم را خود ظهور حق، به دعوت با است، داده تکیه کعبه به

 جهانى حکومت پذیرش جهت عمومى فراخوان منظور به هم و است حضرت ظهور اعالم منظور

 آنِ از حق: دهدمى ندا آسمان از منادى که هنگامى: »ندفرمود( ع)على امام. گیردمى صورت

 حضرت زنید، چنگ محمد آل دامان به هستید، سعادت و هدایتخواهان  اگر و است محمد آل

  (1ظهور می کند.)( عج)مهدى

 



 

 

وقوع می  به( ع)زمان امام ظهور از بعد که مهم حوادث از یکى(: عج)زمان امام .مبارزات1

 هاگروه و افراد از برخى. است ظهور مخالفان و دشمنان با زمان)عج( امام مبارزه ،پیوندد

. پردازندمى و ستیز جنگ به حضرت با و تابندنمى بر را( ع)زمان امام گستر عدالت حکومت

 هاآن برابر در امام سیاست و( 3)دهندمى تشکیل مختلف هاىگروه و افراد را امام مخالفان

است. متفاوت   

نماید.مى رفتار هاآن با مدارا با و خواندمى فرا صلح و دین به را همگانابتدا( ع)زمان امام   

 از گیرىبهره با امام. پردازندمى امام با جنگ به و گیرندمى نادیده را امام دعوت دشمنان امّا

(6) به سختى جنگ و کند،مىمبارزه  دشمنان با امکانات، و قدرت همه .  از( 4.)پیونددمى  وقوع

سفیانى و( 5)دجال با( عج)زمان امام جنگ جمله   

 

 برخى در. شودمى پیروز آن حضرت  سرانجام هادرگیرى این در(: عج)زمان امام .پیروزى3

است. شده گزارش( 8)قبله و جنوب ،(7)غرب، و شرق بر امام پیروزى از روایات  

 فرا را غرب و شرق حضرت فرمانروایى و است ما از قائم حضرت: »فرمود( ع)باقر امام

( عج)مهدى حضرت که است شدهروایت ( ص)اسالم پیامبر از( 9.)«گیردمى  لشکریانش (10)

دارد.مى گسیل زمین سراسر به را  

 

 رکاب در که( ع)عیسى حضرت مانند الهى پیامبران و صالح مؤمنان از برخى بازگشت و .رجعت4

دارند. شرکت ستمگران با او مبارزه و قیام در و بود خواهند( عج)مهدى حضرت   

 

جغرافیای. مرزهاى شدن برچیده و جهانى حکومت .تشکیل5   

 این. چیندمى بر را جغرافیایى مرزهاى و دهدمى تشکیل جهانى حکومت( عج)مهدى امام

 »فاضله« مدینه به گاهى روایات در آن از کهمی باشد  موعود آرمانى حکومت همان حکومت

است. شده یاد «کریمه دولت» به گاهى و مطلوب جامعه به گاهى( 22.)است شده گفته سخن   



 

 

 هاآن از کدام هر تحقق که است برخوردار هایى شاخصه از( ع)زمان امام جهانى حکومت

جمله: از شوند، محسوب( ع)زمان امام ظهور از بعد حوادث از یکى تواندمى   

 گم عنصر عدالت. است عدالت( جع)زمان امام حکومت هاىویژگى از عدالت یکى گسترش( الف

 پیدا تحقق زمان امام حکومت در گمشده این. هستند آن دنبال همگان که است اىشده

کند.مى   

 امام( 21)؛«جورا   و ظلما  ملئتْ ما بعد عدل   و قسطا   األرض یمالء: »ندفرمود اسالم پیامبر

 بر رخت هاذهن از ستم واژه دیگر که کندمى سازماندهى اىگونه به را حکومت( ع)زمان

کند؛نمى ظلم دیگرى به کسى و بنددمى   

شایسته کارگزاران گزینش( ب   

 عهده بر پارسا و مصلح امام را آن رهبرى که( ع)زمان امام آرمانى حکومت که است طبیعى

 که است آمده روایات در رو این از بود، خواهند پارسایان و صالحان از نیز آن کارگزاران دارد،

 پیامبر اصحاب از و صالحان و آنان جانشینان و پیامبران از برخى را( ع)زمان امام دولت

 وزیر عنوان به من: «گویدمى( ع)زمان امام به( ع)عیسى حضرت. دهندمى تشکیل( ص)اسالم

(23فرمانروا.) و امیر نه ام؛شده فرستاده   

  

  

 روایاتدست خواهد یافت . عقالنیت حاکمیت به بشر دوره این در: ورزى خرد و عقل رشد.6

 دست و داشته ارزانى بشر به خداوندى برکات( عج)مهدى حضرت ظهور عصر در که است آمده

بی  وضع در بصیرت و عقل نظر از مردم و شودمى کشیده مردم هاىعقل بر ایزدى رحمت

(25گیرند.)مى قرارهمانندی    

 

 امام عصر در صنعت و دانش رشد مهم رویدادهای بسیار از یکى: دانش و آگاهى .رشد7

 مدینة» اسالمى فاضله مدینه و است دانایى و علم گسترش دوران ظهور دوره. است( ع)زمان

و  دانایى دهد،مى داد و عدل به را خود جاى ظلم که گونه همان منجى آن آمدن با. است «العلم

(24گردد.)مى آکنده دانش و عقل نور از جهان و شودمى نادانى و جهل خردورزی جایگزین   



 

 

( عج)مهدى حضرت حضور دوره در( ص)اسالم پیامبر فرموده به: معیشتى و اقتصادى رفاه.8

 از الهى برکات همگان براى. ندارد سابقه زمانى هیچ در که گردندمى نایل هایى نعمت به مردم

(26.)کندنمى پنهان را خود هاىروییدنى از چیزى زمین و شودمى نازل آسمان   

 این در( ع)صادق امام از رسیده روایات طبق که است حدّى به دوره این در زندگى رفاه سطح

(27.)بدهند او به را اموالشان زکات مردم تا شودنمىپیدا  فقیرى دوره   

  

 به. گرددمى برقرار کامل نحو به اجتماعى امنیت دوره این در: اجتماعى امنیت برقرارى.9 

 هیچ امنیت خود مورد در نماید، مسافرت شام به عراق از بخواهد تنهایى به زنى اگر که اىگونه

(28.)ندارد اىدلهره و ترس   

  

 و اخالقى و تربیتى رشد به افراد دوره این در: اخالقى و فرهنگى شکوفایى و تربیتى رشد.21

 ما قائم چون: »ندفرمود( ع)على امام. گردندمى نایل شکوفایى و تعالى درجه بالترین به جامعه

 ما قائم که هنگامى: »فرمود( ع)باقر امام( 29.)«شودمى زدوده هادل از هاکینه کند، قیام

(11.)رساندمى کمال به را آنان اخالق و بخشدمى تعالى را مردم فکرى قواى خداوند کند، قیام   

 بین یگانگى و دوستى ظهور، دوره در» که است شده نقل حضرت آن از دیگر روایتى در

 ممانعتى هیچ بدون باشد، نیازمند کس هر که اىگونه به گیرد،مى قرار خود نهایت در مؤمنان

(12(.)است راضى کار این از هم دیگرى و) داردمى بر پول دیگرى جیب از   

 اسالم، و انسان آینده چگونگى و زندگى عصر کتاب بهموضوع  این در بیشتر اطالع براى

.نمایید مراجعه حکیمى محمد تألیف ،(عج)مهدى حضرت جهانى انقالب در پژوهشى   

 نیز کند،مى حکومت( عج) مهدى حضرت که مدتى یعنى ؛(عج)مهدى حضرت ظهور از بعد مورد در

 چرا آورد، دست به روایات از روشنى ودقیق  پاسخ تواننمى قیامت، برپایى تا دوره آن از بعد

 هفتاد( 11)ماه، چند و سال نوزده( عج)مهدى حضرت حکومت مدت روایاتمیان  در که

است. آمده( 14)سال، نه و سیصد( 13)سال،   



 

 

 حکومت سال نه و سیصد بیت اهل از فردى( عج)مهدى حضرت از بعد که شده ذکر روایتى در

 و کنندمى حکومت و رجعت( ع)امامان یکایک یا شد، خواهد برپا قیامت بعد و( 15.)کرد خواهد

...و( 16)شد خواهد پا بر قیامت سپس   

 چه اگر( عج)مهدى حضرت حکومت مدت مورد در: کرده اند بیان اسالمى پژوهشگران از برخى

 محدود سال نه یا هفت به را حضرت حکومت دوران و اندکرده بیان را معیّنى حد روایات برخى

 گونه این تحقیق بدون اىعده امّا شده، ذکر سنّت اهل منابع در روایات گونه این اما اند،نموده

 نرسیده( ع)امامان از السندى صحیح روایت هیچ. اندنموده وارد شیعى هاىکتاب در را روایات

 بر عالوه روایات گونه این. باشد کرده محدود را( عج)مهدى حضرت حکومت دوران که است

 حضرت، قیامت و ظهور با اندداده وعده که) متواترى روایات محتواى و آیات روح با سند، ضعف

(17.)دارد منافات( گرددمى عدل از پر جهان و: رسدمى ثمر به انبیا زحمات  

  

: فرمایدمى باره این درآیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای )حفظ اهلل علیه(   

 دوران کنممى عرض من. است دنیا آخر اللَّه بقیة حضرت ظهور دوران کنندمى خیال بعضى"

 مانع با است، مستقیم صراط در انسان حرکت شروع اوّل. است دنیا اوّل( ع)اللَّه بقیة ظهور

 صراط اگر. حرکت این براى امکانات همه بودن فراهم با بیشتر، سرعت با مانع، بدون یا کمتر

 چند این در انبیا همه کنیم، فرض هموارى و مستقیم وسیع، جاده یک مثل را الهى مستقیم

 جاده این به وقتى. برسانند جاده این به هاراه کوره از را بشر تا اندآمده گذشته سال هزار

.بود خواهد ترضایعات کم یا ضایعات بى تر،موفق تر،عمومى تندتر، مسیر رسید،   

. کند طى را خدا راه تواندمى. بکشد راحتى نفس تواندمى بشریت که است اىدوره ظهور، دوره

 استفاده بهینه شکل به انسان وجود در و طبیعت عالم در موجود استعدادهاى همه از تواندمى

(18.)"کند   

 تعالیم روح با که روایات از دیگر اىدسته با( ع)زمان امام حکومت دوران کننده تعیین روایات

 عرض( ع)صادق امام به: گویدمى عمر بن مفضل. است تعارض در دارد، توافق بیشتر قرآنى

 218 تا 215 آیات جوابم در حضرت. قدر می باشد چه( ع)قائم حضرت خالفت مدت: کردم

 عطاء» از منظور: فرمود آیه توضیح در سپس فرمود، تالوت «مجذوذ غیر عطاء» تا را هود سوره

 و دایمى است نعمتى بلکه شودنمى بریده ایشان از عطا و نعمت آن که است این «مجذوذ غیر



 

 

 شود،نمى باطل که است امرى و گرددنمى منقطع که است حکمى و ندارد نهایت که است مُلْکى

(19.)نیست آگاه او، ذات جز کسى مشیّت و اراده آن از و تعالى حق مشیّت و اراده به مگر   

  

 تالوت با( ع)صادق امام. است بهشت اهل براى الهى هاىنعمت بودن طولنى بیانگر مذکور آیات

 منقطع بهشت اهل از الهى هاىنعمت که گونه همان»:فرمود تأویلش و تفسیر سپس و آن

 آن پایان از و است طولنى بسیار نیز قائم حضرت خالفت مدت خداوند، اراده به مگر گرددنمى

«.ندارد آگاهى خداوند جز کسى  
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