
 در بیانات رهبر انقالب اسالمی وظیفه امروز منتظران ظهور

 

 این، آینده قطعی شماست 

ی زاکیه و هدایتهای ملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهی، با کمکهای معنوی غیبی و با ادعیه
تمدن اسالمی را بار دیگر در عالم سربلند کند و کاخ با االعظم ارواحنافداه خواهد توانست اهللمعنوی ولی

ی قطعی شماست. جوانان، خودشان را برای این حرکت عظمت تمدن اسالمی را برافراشته نماید. این، آینده
 .عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهند

 ۱۳۷۶/۰۵/۲۹های شهدا بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده

 
 کنیم تالش و کار( فرجهتعالیاهللعجل)زمان امام حکومت جهت  امروز باید در

اهلل ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان)علیه االف التحیة و الثناء و عجل
فرجه( تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتر از آن  تعالی

هستیم که بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت 
 .تالش و کار کنیم

الصالةوالسالم( که بزرگترین خصوصیت امام زمان)علیه مظهر عدل پروردگار، امام زمان)عج( است و میدانیم
 .«یمأل اهلل به االرض قسطا و عدال»عدالت میباشد:  - که در دعاها و زیارات و روایات آمده است -

ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان)عج( یک امر مستحسن، بلکه الزم و دارای آثاری است؛ رابطه
 .ا به طور دایم در دل انسان زنده نگه میداردزیرا امید و انتظار ر

 ۱۳۶۸/۱۲/۲۲بیانات در دیدار مسئوالن و اقشار مختلف مردم 

 
 !طلبی و عافیت نیستقبل از فرج، آسایش و راحت

د، باید سعی کنید تا زمینه را برای آن چنان دورانی شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود هستی
آماده کنید، دورانی که در آن، ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد، دورانی که در آن، اندیشه و عقول بشر، 
از همیشه فعالتر و خالقتر و آفریننده تر است، دورانی که ملتها با یکدیگر نمی جنگند، دستهای جنگ افروز 

ایی که جنگهای منطقه ای و جهانی را در گذشته به راه انداختند و می اندازند دیگر نمی توانند عالم همانه
جنگی به راه بیندازند، در مقیاس عالم، صلح و امنیت کامل هست، باید برای آن دوران تالش کرد. قبل از 

« واهلل لتغربلن»و « نواهلل لتمحص»دوران مهدی موعود، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. در روایات، 
است، به شدت امتحان می شوید، فشار داده می شوید. امتحان در کجا و چه زمانی است؟ آن وقتی که 
میدان مجاهدتی هست. قبل از ظهور مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای پاک امتحان می 
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و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی شوند. در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند 
موعود )ارواحنا فداه( روزبه روز نزدیکتر می شود، این، آن امید بزرگ است، لذا روز نیمه شعبان، روز عید 

 .بزرگ است
 ۱۳۷۰/۱۱/۳۰بیانات در دیدار مردم قم 

  
 را باید با حاکمیت قرآن و اسالم آماده کرد زمینه ظهور

انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. ممکن است کسانی آن دوران را نبینند و 
که عید امید و  -اما بالشک آن دوران وجود دارد؛ لذا تبریک این عید  -فاصله هست  -نتوانند درک کنند 

 .ی مقابل آن چیزی است که دشمن میخواهد به وجود بیاورددرست نقطه -ایش است عید انتظار فرج و گش

ما آن وقتی میتوانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای ظهور مهدی 
 موعود)ارواحنافداه( زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و
اسالم است... اولین قدم برای حاکمیت اسالم و برای نزدیک شدن ملتهای مسلمان به عهد ظهور مهدی 

ی ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن وسیلهفرجه(، بهاهللموعود )ارواحنافداه و عجل
 .است

 ۱۳۷۰/۱۱/۳۰بیانات در دیدار مردم قم 

 
 اگر به سمت صالح نزدیک بشویم ظهور نزدیک خواهد شد

که در صالح خود، در معرفت و اخالق و رفتار و کسب صالحیتها در وجود خودتان بیشتر تالش کنید این  چه هر – جوانها شما بخصوص –شما مردم عزیز 
با فدا کردن  آینده را نزدیکتر خواهید کرد، اینها دست خود ماست اگر ما خودمان را به صالح نزدیک کنیم، آن روز نزدیک خواهد شد همچنان که شهدای ما

کردند، آن نسلی که برای انقالب آن فداکاریها را کردند، با فداکاریهای خودشان آن آینده را نزدیکتر کردند هر چه ما کار خیر  جان خودشان آن روز را نزدیک
 .و اصالح درونی خود و تالش برای اصالح جامعه انجام بدهیم آن عاقبت را دایما نزدیکتر می کنیم

 ۱۳۷۹/۰۸/۲۲بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد خجسته امام زمان)عج( 

 
  !فقط نشستن و اشک ریختن فایده ندارد
واالست و در ی شعبان برای من و شما این است که هر چند اعتقاد به حضرت مهدی ارواحنافداه یک آرمان درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشنهای نیمه

 .اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیستآن هیچ شکی نیست؛ اما این آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظاری که از آن سخن گفته
 ۱۳۸۱/۰۷/۳۰ی شعبان در مصالی تهران ت نیمهبیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسب

 
 ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم

المللی ت و فساد بینانتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم ... سربازی منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدر
بینی دارد... ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز به خودسازی و آگاهی و روشنمبارزه کند، احتیاج 

گیری نای گوشهای نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معوظیفه
عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با ی دنیا ظلم و بینیست... . امروز اگر ما میبینیم در هر نقطه

 .آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیمآنها می
 ۱۳۸۱/۰۷/۳۰ی شعبان در مصالی تهران بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه
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 ی منتظرانبزرگترین وظیفه

های دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه ی منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخالقی و عملی و پیوندبزرگترین وظیفه
ن حقیقی بودند. درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانی که در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت میکردند، منتظرا

ی اسالم است، میتواند ادعا کند که اگر امام ارزشها و میهن اسالمی و پرچم برافراشته ی دفاع ازکسی که وقتی کشور اسالمی مورد تهدید دشمن است، آماده
ند و زانوانشان زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. اما کسانی که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را میباز

خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع آنها را به خطر میاندازد، انجام دهند؛ اینها چطور میتوانند منتظر امام زمان  سست میشود؛ کسانی که برای مطامع شخصی
 .های صالح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صالح بایستدبه حساب آیند؟ کسی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه

 ۱۳۸۱/۰۷/۳۰ی شعبان در مصالی تهران بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه

 
 است معنای انتظار فرج، انتظار گشایش در گرفتاری عمومی بشریت

بیت)علیهم السالم( وضعیتی را که در دنیای واقعی است که مؤمنِ به اسالم، مؤمنِ به مذهب اهل معنای انتظار فرج به عنوان عبارة أخرای انتظار ظهور، این
منتظر است که این فروبستگىِ کار بشر، این گرفتاری عمومی انسانیت گشایش  .وجود دارد، عقده و گره در زندگی بشر میشناسد. واقعِ قضیه هم همین است

ی بشریت به وجود کار شخص من و شخص شما نیست. امام زمان )علیه الصالة و السالم( برای اینکه فرج برای همه ی گره درپیدا بکند. مسئله، مسئله
 .ی بشر را نجات بدهدی بشریت را نجات بدهد؛ بلکه تاریخ آیندهبیاورد، ظهور میکند که انسان را از فروبستگی نجات بدهد؛ جامعه

کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسانها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است. این معنی انتظار انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد  ...
 .فرج است

 ۱۳۸۷/۰۵/۲۷ی شعبان مناسبت نیمهبیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به

  
 حرکت است، سکون نیستانتظار 

ی ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در انتظار فرج، انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید و با کمک همین انسانها سیطره
ن کار آماده بود... انتظار معنایش این است. انتظار حرکت ی واقعی خدا بکند. باید برای ایزندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انسانها را بنده

انتظار  . ...تاست؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار آمادگی اس
دفی که امام زمان )علیه الصالة والسالم( برای آن هدف قیام خواهد کرد، آماده کردن. فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن ه

این معنای آن انقالب بزرگ تاریخی برای آن هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ 
 .انتظار فرج است

 ۱۳۸۷/۰۵/۲۷ی شعبان مناسبت نیمهبیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به

 
 آماده میشود زمینه ظهور درصورت پیروزی ملت ایران

پذیرند. اگر حرف شما ملت ایران دنیا سلطهگرند، یک عده در پذیری است؛ یک عده در دنیا سلطهگری و سلطهامروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه
عصر )ارواحنا له امر و ولىی ظهور ولىی موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینهپیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه

 .امروز من و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماستی جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم الفداء( آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحله
 ۱۳۹۱/۱۰/۱۹بیانات در دیدار مردم قم 

 
 شودزندگی اصلی بشر از دوران ظهور آغاز می

جور این اتوبان، دورانِ مهدویت است، دوران ظهور حضرت مهدى )سالم اهلل علیه( است. این طور این راه را طى میکند تا به اتوبان برسد؛بشریت دارد همین
شر و حیات نیست که وقتى به آنجا رسیدیم، یک حرکت دفعى انجام بگیرد و بعد هم تمام بشود؛ نه، آنجا یک مسیر است. در واقع باید گفت زندگى اصلى ب

را میرساند، « بشریت»افتد در راهى که این راه یک صراط مستقیم است و او را به مقصد آفرینش میرساند؛ ازه مىمطلوب بشر از آنجا آغاز میشود و بشریت ت
 .ها را میرساندنه آحادى از بشریت را، نه افراد را، مجموعه

 ۱۳۹۳/۰۳/۲۱« قرآن و حدیث»و پژوهشگاه « دارالحدیث»مؤسسه  کنانبیانات در دیدار پژوهشگران و کار
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 شوندگاه دچار ناامیدی نمیمعتقدین به ظهور هیچ

علیه( و یاد این بزرگوار، دائماً به ما یادآوری میکند که طلوع اهللالفرج و سالملهاهللنام امام زمان )عجّل
قطعی است. انسانها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم را خورشیدِ حق و عدل در پایان این شب ظلمانی، 

ی این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز دهندهمشاهده میکنند، مأیوس میشوند. یاد امام زمان نشان
اند امّا پایان آفرینان هستند در دنیا، و قرنهای متمادی بودهخواهد آمد؛ بله، ظلمات هست، ظالمان و تاریکی

چیزی است که اعتقاد به امام زمان به ما سیاه و ظلمانی، قطعاً طلوع خورشید است؛ این آن این شب 
لمُ المَصبوبُ وَ المَنصوبُ وَ العِ اَیُّهَا العَلَمُ عَلَیکَ ی پروردگار است: اَلسَّالمُشدهی تضمینآموزد؛ این وعدهمی

ناپذیر الهی است. در اوّل زیارت ]هم دارد[: اَلسَّالمُ ی تخّلف؛ وعدهبالغَوُث وَ الرَّحمَةُ الواسِعَةُ وَعدًا غَیرَ مَکذو
 .شده است از طرف پروردگار، ظهور این بزرگوار استای که تضمینعَلَیکَ یا وَعدَ اهلِل الَّذی ضَمَِنه؛ وعده

نمیشوند، و میدانند گاه دچار ناامیدی و یأس عصر )ارواحنا فداه( هیچعصر و وجود ولیّمعتقدین به ظهور ولیّ
 .ها را برطرف خواهد کردها و این سیاهیکه قطعاً این خورشید طلوع خواهد کرد و این تاریکی

 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰السالم( بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )علیه

 
 باشید« باشآماده»عنی دائم در حال انتظار ی

چیزی  در ادبیّات نظامی یک .بودن استما مأمور به انتظاریم؛ انتظار یعنی چه؟ انتظار به معنای مترصّد 
کسی باشیم. انسان مؤمن و منتظر، آن« باشآماده»باید «! باشآماده»؛ انتظار یعنی «باشآماده»داریم به نام 

است. اگر امام شما که مأمورِ به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کلّ جهان « باشآماده»است که در حال 
ا خیلی مهم است؛ انتظار به این معن« باشآماده»است، امروز ظهور بکند، باید من و شما آماده باشیم. این 

صبری کردن و پا به زمین کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و مانند اینها نیست، است. انتظار به معنای بی
 .باشید« باشآماده»انتظار یعنی باید دائم در حال 

 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰السالم( ام حسین )علیهبیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری ام

 
 کندفرجه( را شاد میتعالیاهللدر انتظار باید اهل عمل به چیزی باشیم که دل امام زمان)عجل

این انتظار، مستلزم صالح و عمل است؛ باید خودمان را اصالح کنیم، باید اهل عمل به آن چیزی باشیم که 
جور عمل بکنیم و این صالح و اصالح را برای خودمان فراهم م ایندل آن بزرگوار را شاد میکند. اگر بخواهی

بکنیم، طبعاً نمیتوانیم به عمل فردی اکتفا کنیم. در محیط جامعه، در محیط کشور، در محیط جهانی هم 
وظایفی هست که باید انجام بدهیم؛ این وظایف چه هستند؟ این همان چیزی است که نیاز دارد به بصیرت، 

بینی؛ این آن چیزی است که شما جوان به معرفت، نیاز دارد به نگرش جهانی، نیاز دارد به روشننیاز دارد 
 .عزیز فعّالِ امروز به آن موظّفید

 ۱۳۹۶/۲۰/۲۰السالم( بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )علیه
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 الزمه انتظار خودسازی است

ای هست؛ همچنانی که در انتظار، تکلیف بر دوش انسان میگذارد. وقتی انسان یقین دارد که یک چنین آینده
و لقد کتبنا فی الزّبور من بعد الذّکر انّ االرض یرثها عبادی الصّالحون. اّن فی هذا لبالغا »آیات قرآن هست: 

باید خود را آماده کنند، باید منتظر و  -که اهل عبودیت خدا هستند، میفهمند مردمانی  -« لقوم عابدین
ی بزرگ واقع خواهد شد و بدانیم که یک حادثه .سازی خود هستاش آمادهمترصد باشند. انتظار الزمه

چ همیشه منتظر باشید. هیچ وقت نمیشود گفت که حاال سالها یا مدتها مانده است که این اتفاق بیفتد، هی
همیشه باید  .وقت هم نمیشود گفت که این حادثه نزدیک است و در همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد

مترصد بود، همیشه باید منتظر بود. انتظار ایجاب میکند که انسان خود را به آن شکلی، به آن صورتی، به آن 
آن هیئت متوقع است. این هیئت و خُلقی نزدیک کند که در دوران مورد انتظار، آن خُلق و آن شکل و 

ی انتظار است. وقتی بناست در آن دوران منتظَر عدل باشد، حق باشد، توحید باشد، اخالص باشد، الزمه
ما که منتظر هستیم، باید خودمان را به این امور  -یک چنین دورانی قرار است باشد  -عبودیت خدا باشد 

ی پذیرش حق کنیم. انتظار یک چنین ی عدل کنیم، آمادهنزدیک کنیم، خودمان را با عدل آشنا کنیم، آماده
 .آوردحالتی را به وجود می

 ۱۳۹۰/۰۴/۱۸التحصیالن تخصصی مهدویت بیانات در دیدار اساتید و فارغ

 
 عه اسالمی استهای فرج برای جامروحیه انتظار از بزرگترین دریچه

ى انتظار باید منتظر بود. این نگاه ادیان به پایاِن راِه کاروان بشرى، نگاه بسیار امیدبخشى است؛ حقیقتاً روحیّه
ترین عصر )ارواحنا فداه( و منتظر ظهور بودن و منتظر آن روز بودن، یکى از بزرگى ارتباط با ولىّو روحیّه
است. منتظر فرج هستیم؛ خود این انتظار، فرج است؛ خود این انتظار،  ى اسالمىهاى فرج براى جامعهدریچه
ى فرج است، امیدبخش است، نیروبخش است؛ از احساس بیهودگى، از احساس ضایع شدن، از دریچه

ى امام زمان )سالم نومیدى، از گیج و گمى نسبت به آینده جلوگیرى میکند؛ امید میدهد، خط میدهد. مسئله
ن است و امیدواریم که خداى متعال ما را به معناى واقعى کلمه از منتظران قرار بدهد و چشم ما اهلل علیه( ای

 .ى الهى روشن کندرا به تحقّق این وعده
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