پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول

 -1عدالت رسارس جهان را فرا گرفته است و خربی از حکومت های ظاملانه و زورگو نیست.
 -2اوج شکوفایی علم و دانش .

 -3حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است.

 -4انسا نها دیگر در برابر جمسمه های سنیگ و یا انسان های دیگری مانند خودشان رس تعظیم فرود نیم آورند.

 -5از آسمان و زمنی برکت یم بارد؛ نه خشکسایل هست و نه گرسنیگ.

زماین که ایشان حکومت عدل جهاین را به وجود آورد.

شما را بشارت باد به مهدی ،مردی از خاندان من؛ در روزاگری که مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند،
قیام یم کند و زمنی را همچنان که از جور و ستم پر شده است از عدل و داد ،آکنده یم سازد.
(قیام و ظهور حرضت مهدی)

سایر مسلمانان نزی به ظهور یکی از فرزندان پیامرب و قیام او برای برقراری عدالت معتقد هستند .در
تعایلم مسیحیت و یهود نزی اعتقاد به جنات خبش بزرگ آسماین به چشم یم خورد؛ در تورات و اجنیل نزی از
چننی منیج بزریگ سخن به میان آمده است.
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 -1با توجه به آیات قرآن کریم ،داشنت عمر طوالین برای انسان ،غریممکن نیست (.سوره عنکبوت آیه )14
 -2از نظر دانش پزشیک نزی داشنت عمر طوالین ،ناممکن نیست؛ اگر کیس بتواند مسائل بهداشیت و تغذی
های را به خویب مرااعت کند از عمر طوالین تری برخوردار خواهد بود.
 -3همان خدایی که آدم را از لگ آفرید وآتش سوزنده را بر حرضت ابراهیم علیه السالم رسد کرد و از میان
رود نیل ،راه عبوری برای حرضت مویس علیه السالم و پریوانش قرار داد و حرضت عییس علیه السالم را
از چنگ دشمنانش جنات داد و تا امروز او را نزد خویش زنده نگه داشته است ،یم تواند امام زمان علیه
السالم را نزی تا به امروز زنده نگه دارد.

خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالین یم گرداند ،سپس به قدرت خدایی اش او را در چهره ی جواین
کمرت از چهل سال آشاکر یم سازد تا مردمان دریابند که خداوند بر هر اکری تواناست.

در چهره ی جواین کمرت از چهل سال آشاکر یم شود تا مردمان دریابند که خداوند
بر هر اکری تواناست.

هیچ کس نیم تواند زمان دقیق قیام آن حرضت را مشخص سازد و بدون شک ،هر زمان که زمینه فراهم
شود ،ایشان ظهور خواهد کرد.

هر چند وقت در بنی مردم شایعه یم شود که امام زمان علیه السالم در فالن وقت ظهور خواهد کرد؛ حیت
اگیه افراد دروغگو و پُرمداعیی پیدا یم شوند که پا را از این فراتر یم گذارند و اداع یم کنند خودشان امام
زمان هستند .این گونه اداعها در حایل مطرح یم شود که در احادیث اهل بیت یم خوانیم هر کس برای
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آمدن امام زمان علیه السالم وقیت را معنی ،و یا اداع کند ایشان را مالقات یم کند ،دروغگوست .روشن
است که این اداعها توسط عده ای شیاد با هدف فریب و سوء استفاده از مردم ساخته یم شود.

 -1آمادیگ مردم جهان برای همرایه با قیام امام -2 .وجود یاران باوفایی که تا پای جان در راه اهداف و آرمان
های امام بایستند.

خداوند ،امام علیه السالم را برای پایان دادن به جنگ و یب عدالیت به میان مردم یم فرستد .هدف امام از
قیام ،گسرتش عدالت و مهرباین است و یب شک بسیاری از مردم جهان با این هدف مقدس همرایه خواهند
کرد و برای رسیدن به آن ،رهربی امام زمان علیه السالم را با دل و جان خواهند پذیرفت .بنابراین امام
جنیگ به پا نیم کند ،بلکه با شکست ظاملان ،به خونریزی و جنگ های همیشیگ پایان یم دهد.

قیام امام برای این است که رسنوشت مردم در دست نیکواکران و عدالت جویان قرار گرید و مردم جهان
پس از سال ها به خوشبخیت و آرامش برسند .بنابراین ،اگر بالفاصله جهان به پایان برسد ،آمدن ایشان سودی
برای مردم خنواهد داشت.
در احادیث یم خوانیم حکومت امام زمان علیه السالم سا هلا ادامه خواهد داشت و پس از ایشان نزی
صاحلان دیگری اداره جهان را به دست خواهند گرفت.

با ظهور امام زمان علیه السالم 313 ،نفر از بهرتین انسا نها به او یم پیوندند .به جز این ،تعداد یب شماری
از افراد دیگر نزی خودشان را به حرضت مهدی علیه السالم یم رسانند و آن حرضت را یاری یم کنند .یاران
امام زمان علیه السالم فقط کساین نیستند که ظهور امام را یم بینند و به آن حرضت یم پیوندند ،کساین
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که با اجنام واجبات دیین ،دوری از گناهان ،گره گشایی از اکر گرفتاران و اخالق نیک ،باعث خوشحایل امام
زمان یم شوند ،یار امام حمسوب یم شوند.
ّ
فعایلت الکیس

 -1 .به دستورات دینمان عمل کنیم -2 .از گناهان پرهزی کنیم -3 .به نماز و
عبادات دیگر توجه بیشرتی داشته باشیم -4 .از سخنان زشت و اکرهای حرام دوری کنیم.
انتظار ،بهرتین اکرهای امت ایشان است.

انتظار فرج به چند چزی است  :صبور بودن ،خوش رفتاری ،همسایه داری ،ترویج اکرهای نیک ،خودداری
از آزار و اذیت دیگران ،گشاده رویی ،خریخوایه و مهرباین با مؤمنان.
ّ
فعایلت الکیس

رازداری -امانت داری -وفای به عهد -راست گویی -انفاق کردن -خوش اخالیق -حفظ حمیط زیست -احرتام
به حقوق اجتمایع و راعیت بیت املال
خودت را امتحان کن

 -1عدالت رسارس جهان را فرا گرفته است و خربی از حکومت های ظاملانه و زورگو نیست.
 -2اوج شکوفایی علم و دانش .
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 -3حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است.
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 -4انسا نها دیگر در برابر جمسمه های سنیگ و یا انسان های دیگری مانند خودشان رس تعظیم فرود نیم آورند.

داشنت عمر طوالین برای انسان ،غریممکن نیست.

انتظار فرج به چند چزی است  :صبور بودن ،خوش رفتاری ،همسایه داری ،ترویج اکرهای نیک ،خودداری
از آزار و اذیت دیگران ،گشاده رویی ،خریخوایه و مهرباین با مؤمنان.

 -1آمادیگ مردم جهان برای همرایه با قیام امام.
 -2وجود یاران باوفایی که تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام بایستند.
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