
 

 

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
 یمقام معظم رهبر اناتیب دهیگز

 منتظران فیدرباره وظا

 
 است نیا یانتظار به معنا

 1381/ 7/ 30.« میامام زمان آماده كن یسرباز یخود را برا دیكه ما با 

 

 شماست یقطع ندهیآ ن،یا* 
 یمعنو یبا كمك ها ،یاله تیبه فضل پروردگار، با هدا رانیا ملت

 االعظم اهلل یول یمعنو یها تیو هدا هیزاك ی هیو با ادع یبیغ

در عالم سربلند  گریرا بار د یارواحنافداه خواهد توانست تمدن اسالم

 ی ندهیآ ن،ی. ادیرا برافراشته نما یكند و كاخ با عظمت تمدن اسالم

آماده  میحركت عظ نیا یخودشان را برا جوانان،شماست.  یقطع

 را هدف قرار دهند. نیمخلص، امؤمن و  یروهایكنند. ن

 
 29/05/76شهدا  یها و خانواده ثارگرانیاز ا یجمع داریدر د اناتیب

 

 

 میكار و تالش كن)عج( درجهت حكومت امام زمان دی* امروز با
كه حكومت امام  یدر جهت دیبا م،یكه منتظر امام زمان هست ما

خواهد  لی( تشكفرجه یاهلل تعال و الثناء و عجل ةیاالف التح هیزمان)عل

. البته، ما میو بنا كن میامروز را در همان جهت بساز یشد، زندگ

 یاله یایرا كه اول ییآن گونه بنا میكه بتوان میكوچكتر از آن هست

در آن جهت تالش و كار  دیاما با م؛یساخت، بنا كن اهندخو ایساختند 

 .میكن

 نیزرگتركه ب میدانیعدل پروردگار، امام زمان)عج( است و م مظهر

و  اراتیكه در دعاها و ز -( الصالةوالسالم هیامام زمان)عل تیخصوص

اهلل به االرض قسطا و  مألی: »باشدیعدالت م -آمده است  اتیروا

 «.عدال

امر  كیآحاد مردم و امام زمان)عج(  نیب یو معنو یقلب ی رابطه

طور و انتظار را به  دیام رایاست؛ ز یآثار یمستحسن، بلكه الزم و دارا

 .داردیدر دل انسان زنده نگه م میدا
 22/12/68مسئوالن و اقشار مختلف مردم  دارید در

 

 !ستین تیو عاف یطلب و راحت شی* قبل از فرج، آسا
 یسع دیبا د،یو تالش خود هست یكه در آغاز زندگ زیجوانان عز شما

كه در آن،  یدوران د،یآماده كن یآن چنان دوران یرا برا نهیتا زم دیكن

و  شهیكه در آن، اند یوجود ندارد، دوران یشكل چیظلم و ستم به ه

كه  یتر است، دوران نندهیفعالتر و خالقتر و آفر شهیعقول بشر، از هم

كه  ییجنگ افروز عالم همانها یجنگند، دستها ینم گریكدی باملتها 

 یرا در گذشته به راه انداختند و م یو جهان یمنطقه ا یجنگها

عالم، صلح و  اسیدر مق ندازند،یبه راه ب یتوانند جنگ یمن گریاندازند د

آن دوران تالش كرد. قبل از دوران  یبرا دیكامل هست، با تیامن

 ات،ی. در رواستین تیو عاف یو راحت طلب شیموعود، آسا یمهد

 د،یشو یاست، به شدت امتحان م« واهلل لتغربلن»و « واهلل لتمحصن»

كه  یاست؟ آن وقت یكجا و چه زمان. امتحان در دیشو یفشار داده م

 یدانهایموعود، در م یهست. قبل از ظهور مهد یمجاهدت دانیم

وارد  شیآزما یشوند. در كوره ها یپاك امتحان م یمجاهدت، انسانها

 یو هدف یو جهان به دوران آرمان ندیآ یم رونیشوند و سربلند ب یم

 دیآن ام ن،یود، اش یم كتریموعود )ارواحنا فداه( روزبه روز نزد یمهد

 بزرگ است. دیشعبان، روز ع مهیبزرگ است، لذا روز ن
 30/11/70مردم قم  داریدر د اناتیب

 

 قرآن و اسالم آماده كرد تیبا حاكم دیظهور را با نهی* زم
بشر.  یراه زندگ انیبودن نسبت به پا دیدل سرشار از ام یعنی انتظار،

فاصله  -انند درك كنند و نتو نندیآن دوران را نب یممكن است كسان

كه  - دیع نیا كیاما بالشك آن دوران وجود دارد؛ لذا تبر -هست 

مقابل آن  ی درست نقطه -است  شیانتظار فرج و گشا دیو ع دیام دیع

 .اوردیبه وجود ب خواهدیاست كه دشمن م یزیچ

را آماده  نهیكه زم مییایمنتظر به حساب ب قتاًیحق میتوانیم یآن وقت ما

آماده بشود؛ و  دیبا نهیموعود)ارواحنافداه( زم یظهور مهد یبرا. میكن

قرآن و اسالم  تیو حاكم یآن عبارت از عمل كردن به احكام اسالم

 یشدن ملتها كینزد یاسالم و برا تیحاكم یقدم برا نیاست... اول

فرجه(،  اهلل موعود )ارواحنافداه و عجل یمسلمان به عهد ظهور مهد

قرآن  تیحاكم جادیبرداشته شده است؛ و آن، ا انریملت ا ی لهیوس به

 است.
 30/11/70مردم قم  داریدر د اناتیب

 

 خواهد شد كیظهور نزد میبشو كی* اگر به سمت صالح نزد
 خود، صالح در كه چه هر – جوانها شما بخصوص – زیمردم عز شما

 شتریدر وجود خودتان ب تهاصالحی كسب و رفتار و اخالق و معرفت در

دست خود ماست  نهایكرد، ا دیخواه كتریرا نزد ندهیآ نیا دیكنتالش 

خواهد شد  كیآن روز نزد م،یكن كیاگر ما خودمان را به صالح نزد

 كیبا فدا كردن جان خودشان آن روز را نزد ام یهمچنان كه شهدا

 یهایرا كردند، با فداكار هایانقالب آن فداكار یكه برا یكردند، آن نسل

و اصالح  ریكردند هر چه ما كار خ كتریرا نزد ندهیخودشان آن آ

 مایآن عاقبت را دا میاصالح جامعه انجام بده یخود و تالش برا یدرون

 .میكن یم كترینزد
خجسته امام زمان)عج(  الدیاقشار مختلف مردم در سالروز م داریدر د اناتیب

22/08/79 



 

 

 

 ندارد! دهیفا ختنی* فقط نشستن و اشك ر
من و  یشعبان برا ی مهین یو جشنها تیبه مهدواعتقاد  گرید درس

 كیارواحنافداه  یاست كه هر چند اعتقاد به حضرت مهد نیشما ا

 دیاست كه با یآرمان نیاما ا ست؛ین یشك چیآرمان واالست و در آن ه

اند، فقط  كه از آن سخن گفته ی. انتظاردیایبه دنبال آن عمل ب

 .ستین ختنینشستن و اشك ر
 یشعبان در مصال ی مهیاقشار مختلف مردم به مناسبت ن اردیدر د اناتیب

 30/07/81تهران 

 

 میامام زمان آماده كن یسرباز یخود را برا دی* ما با
امام زمان  یسرباز یخود را برا دیاست كه ما با نیا یبه معنا انتظار

با تمام مراكز قدرت  خواهدیكه م یبزرگ یمنج ی... سرباز میآماده كن

و  یو آگاه یبه خودساز اجیمبارزه كند، احت یالملل نیو فساد ب

كه چون امام زمان خواهد آمد و  میفكر كن دیدارد... ما نبا ینیب روشن

نه، بعكس،  م؛یندار یا فهیپر از عدل و داد خواهد كرد، امروز وظ ار ایدن

ظهور آن  یتا برا میدر آن جهت حركت كن میدار فهیما امروز وظ

... ستین یریگ گوشه یاعتقاد به امام زمان به معنا .میبزرگوار آماده شو

و  ضیو تبع یعدالت یظلم و ب ایدن ی در هر نقطه مینیبی. امروز اگر ما م

 یاست كه امام زمان برا ییزهایهمان چ نهایوجود دارد، ا ییگوزور

مبارزه  یخود را برا دیبا م،ی. اگر ما سرباز امام زماندیآ یمبارزه با آنها م

 .میآماده كن نهایبا ا
 یشعبان در مصال ی مهیاقشار مختلف مردم به مناسبت ن داریدر د اناتیب

 30/07/81تهران 

 

 منتظران ی فهیوظ نی* بزرگتر
و  یاست كه از لحاظ معنو نیمنتظران امام زمان ا ی فهیوظ نیبزرگتر

و  نیبا مؤمن یو عاطف یو اعتقاد ینید یوندهایو پ یو عمل یاخالق

خود را آماده كنند.  ان،ینجه درافكندن با زورگوپ یبرا نیهمچن

كه در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع  یكسان

كشور  یكه وقت یبودند. كس یقیمنتظران حق كردند،یمقدس شركت م

 هنیدفاع از ارزشها و م ی دشمن است، آماده دیمورد تهد یاسالم

ادعا كند كه اگر امام  تواندیماسالم است،  ی و پرچم برافراشته یاسالم

خطر قدم خواهد  یدانهایپشت سر آن حضرت در م د،یایزمان ب

 ایدن نیریو چرب و ش فكه در مقابل خطر، انحرا یگذاشت. اما كسان

مطامع  یكه برا یكسان شود؛یو زانوانشان سست م بازندیخود را م

كه مطامع آنها را به خطر  یحركت ستندیخود حاضر ن یشخص

منتظر امام زمان به حساب  توانندیچطور م نهایانجام دهند؛ ا ازد،اندیم

در خود  دیكه در انتظار آن مصلح بزرگ است، با یكس ند؟یآ

تحقق  یكند كه بتواند برا یصالح را آماده سازد و كار یها نهیزم

 .ستدیصالح با
 یشعبان در مصال ی مهیاقشار مختلف مردم به مناسبت ن داریدر د اناتیب

 30/07/81ن تهرا

 

 یعموم یدر گرفتار شیانتظار فرج، انتظار گشا ی* معنا

 است تیبشر

است كه  نیانتظار ظهور، ا یانتظار فرج به عنوان عبارة أخرا یمعنا

را  یتیالسالم( وضع همی)علتیب مؤمنِ به اسالم، مؤمنِ به مذهب اهل

. شناسدیبشر م یوجود دارد، عقده و گره در زندگ یواقع یایكه در دن

فروبستگیِ كار بشر،  نیاست. منتظر است كه ا نیهم هم هیواقعِ قض

گره  ی بكند. مسئله، مسئله دایپ شیگشا تیانسان یعموم یگرفتار نیا

الصالة و  هی. امام زمان )علستیدر كار شخص من و شخص شما ن

ظهور  اورد،یبه وجود ب تیبشر ی همه یفرج برا نكهیا یالسالم( برا

را  تیبشر ی نجات بدهد؛ جامعه یا از فروبستگكه انسان ر كندیم

 را نجات بدهد. بشر ی ندهیآ خینجات بدهد؛ بلكه تار

كه بر اثر  یتیقبول نكردن و رد كردن آن وضع یعنی... انتظار فرج 

حاكم شده است.  تیانسان یجهالت انسانها، بر اثر اغراض بشر بر زندگ

 انتظار فرج است. یمعن نیا
 27/05/87شعبان  ی مهیمناسبت ن اقشار مختلف مردم به داریدر د اناتیب

 

 

 

 ستی* انتظار حركت است، سكون ن
 دیاست كه با یملكوت یفرج، انتظار دست قاهر قدرتمند اله انتظار

ببرد و حق را  نیظلم را از ب ی طرهیانسانها س نیو با كمك هم دیایب

را بلند  دیمردم حاكم كند و پرچم توح یغالب كند و عدل را در زندگ

كار آماده بود...  نیا یبرا دیخدا بكند. با یواقع ی كند؛ انسانها را بنده

 ست؛یاست. انتظار حركت است؛ انتظار سكون ن نیا شیمعنا نتظارا

خود صورت  یكار به خود نكهیا یانتظار رها كردن و نشستن برا

رج است... . انتظار ف ی. انتظار حركت است. انتظار آمادگستین رد،یبگ

آن  یكمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برا یعنی

خواهد  امیآن هدف ق یالصالة والسالم( برا هیكه امام زمان )عل یهدف

آن هدف انجام  یبرا یخیكرد، آماده كردن. آن انقالب بزرگ تار

 ،یانسان یعدل و داد، زندگ جادیخواهد گرفت. و او عبارت است از ا

 انتظار فرج است. یمعنا نیخدا؛ ا تیودعب ،یاله یزندگ
 27/05/87شعبان  ی مهیمناسبت ن اقشار مختلف مردم به داریدر د اناتیب

 

 شودیآماده م رانیملت ا یروزیظهور درصورت پ نهی* زم

 یریپذ و سلطه یگر سلطه ریظلم است؛ مس ریمس خ،یتار ریمس امروز

. اگر رندیپذ سلطه ایعده در دن كیگرند،  سلطه ایعده در دن كیاست؛ 

به آن  د،یشو روزیپ دیرفت، اگر شما توانست شیپ رانیحرف شما ملت ا

 ی نهیعوض خواهد شد؛ زم خیتار ریآن وقت مس د،یموعود برس ی نقطه

وارد  ایعصر )ارواحنا له الفداء( آماده خواهد شد؛ دن امر و ولی ظهور ولی

من و  بسته به عزم امروز نیخواهد شد. ا یدیجد ی مرحله كی

 بسته به معرفت امروز من و شماست. نیشماست، ا
 19/10/91مردم قم  داریدر د اناتیب

 

 شود یبشر از دوران ظهور آغاز م یاصل ی* زندگ
 نیتا به اتوبان برسد؛ ا كندیراه را طی م نیا طور نیدارد هم تیبشر

است، دوران ظهور حضرت مهدی )سالم اهلل  تیاتوبان، دورانِ مهدو

حركت  كی م،یدیكه وقتی به آنجا رس ستین جور نیت. ا( اسهیعل

است. در  ریمس كیو بعد هم تمام بشود؛ نه، آنجا  ردیدفعی انجام بگ

مطلوب بشر از آنجا آغاز  اتیگفت زندگی اصلی بشر و ح دیواقع با



 

 

 میصراط مستق كیراه  نیافتد در راهی كه ا تازه می تیو بشر شودیم

نه  رساند،یرا م «تیبشر» رساند؛یم نشیاست و او را به مقصد آفر

 .رساندیها را م ت را، نه افراد را، مجموعهیآحادی از بشر
و پژوهشگاه  «ثیدارالحد»مؤسسه   پژوهشگران و كاركنان داریدر د اناتیب

 21/03/93 «ثیقرآن و حد»

 

 شوند ینم یدیدچار ناام گاه چیبه ظهور ه نی* معتقد
بزرگوار، دائماً  نیا ادی( و هیعل اهلل رج و سالمالف له اهلل امام زمان )عجّل نام

شب  نیا انیحق و عدل در پا دِیكه طلوع خورش كندیم یادآوریبه ما 

كه امواج متراكم ظلمت و ظلم را  یاست. انسانها گاه یقطع ،یظلمان

 نیا ی دهنده امام زمان نشان ادی. شوندیم وسیمأ كنند،یمشاهده م

د، روز خواهد آمد؛ بله، ظلمات طلوع خواهد كر دیاست كه خورش

 یمتماد یو قرنها ا،یهستند در دن نانیآفر یكیهست، ظالمان و تار

است؛  دیقطعاً طلوع خورش ،یو ظلمان اهیشب س نیا انیاند امّا پا بوده

 نیا آموزد؛ یاست كه اعتقاد به امام زمان به ما م یزیچ آن  نیا

  العَلَمُ هَایُّاَ  كَیعَلَ  پروردگار است: اَلسَّالمُ ی شده نیتضم ی وعده

 رَیالمَنصوبُ وَ العِلمُ المَصبوبُ وَ الغَوثُ وَ الرَّحمَةُ الواسِعَةُ وَعداً غَ

]هم دارد[:  ارتیاست. در اوّل ز یاله ریناپذ تخلّف ی ؛ وعده مَكذوب

است از  شده نیكه تضم یا وعدهضَمِنَه؛  یوَعدَ اهللِ الَّذ ای كَیاَلسَّالمُ عَلَ

و  عصر یّبه ظهور ول نیبزرگوار است. معتقد نیپروردگار، ظهور ا طرف

و  شوند،ینم أسیو  یدیدچار ناام گاه چی)ارواحنا فداه( ه عصر یّوجود ول

 نیو ا ها یكیتار نیطلوع خواهد كرد و ا دیخورش نیكه قطعاً ا دانندیم

 را برطرف خواهد كرد. ها یاهیس
( السالم هی)عل نیامام حس یدارپاس تیو ترب یدر دانشگاه افسر اناتیب

20/02/96 
 

 دیباش« باش آماده»دائم در حال  یعنی* انتظار 
بودن  مترصّد  یچه؟ انتظار به معنا یعنیانتظار  م؛یمأمور به انتظار ما

؛ انتظار «باش آماده»به نام  میدار یزیچ  كی ینظام اتیّاست. در ادب

انسان مؤمن و منتظر، . میباش« باش آماده» دیبا«! باش آماده» یعنی

است. اگر امام شما كه مأمورِ « باش آماده»است كه در حال  یكس آن

عدالت و استقرار عدالت در كلّ جهان است، امروز ظهور بكند،  جادیبه ا

مهم است؛ انتظار  یلیخ« باش آماده» نی. امیمن و شما آماده باش دیبا

 نیو پا به زم كردن یصبر  یب یمعنا است. انتظار به معنا نیبه ا

 یعنیانتظار  ست،ین نهایشد و چرا نشد و مانند ا ریو چرا د دنیكوب

 .دیباش« باش آماده»در حال  ئمدا دیبا
( السالم هی)عل نیامام حس یپاسدار تیو ترب یدر دانشگاه افسر اناتیب

20/02/96 

 

كه دل امام  میباش یزیاهل عمل به چ دی* در انتظار با

 كند ی( را شاد مفرجه یتعال اهلل زمان)عجل
 م،یخودمان را اصالح كن دیانتظار، مستلزم صالح و عمل است؛ با نیا

. كندیكه دل آن بزرگوار را شاد م میباش یزیاهل عمل به آن چ دیبا

خودمان  یصالح و اصالح را برا نیو ا میعمل بكن جور نیا میاگر بخواه

 طی. در محمیاكتفا كن یبه عمل فرد میتوانیطبعاً نم م،یفراهم بكن

 دیهست كه با یفیهم وظا یجهان طیكشور، در مح طیمح رجامعه، د

 ازیاست كه ن یزیهمان چ نیچه هستند؟ ا فیوظا نیا م؛یانجام بده

 ازین ،یدارد به نگرش جهان ازیدارد به معرفت، ن ازین رت،یدارد به بص

فعّالِ  زیاست كه شما جوان عز یزیآن چ نیا ؛ینیب دارد به روشن

 .دیز به آن موظّفامرو
( السالم هی)عل نیامام حس یپاسدار تیو ترب یدر دانشگاه افسر اناتیب

20/02/96 

 

 است ی* الزمه انتظار خودساز
 كیدارد كه  نیقیانسان  ی. وقتگذاردیبر دوش انسان م فیتكل انتظار،

و لقد كتبنا »قرآن هست:  اتیكه در آ یهست؛ همچنان یا ندهیآ نیچن

هذا  یالصّالحون. انّ ف یعباد رثهایبعد الذّكر انّ االرض الزّبور من  یف

خدا هستند،  تیكه اهل عبود یمردمان - «نیلبالغا لقوم عابد

منتظر و مترصد باشند. انتظار  دیخود را آماده كنند، با دیبا - فهمندیم

بزرگ واقع  ی حادثه كیكه  میخود هست. بدان یساز اش آماده الزمه

گفت كه حاال  شودیوقت نم چی. هدیتظر باشمن شهیخواهد شد و هم

 شودیوقت هم نم چیه فتد،یاتفاق ب نیمدتها مانده است كه ا ایسالها 

اتفاق خواهد  یكینزد نیاست و در هم كینزدحادثه  نیگفت كه ا

 جابیمنتظر بود. انتظار ا دیبا شهیمترصد بود، هم دیبا شهیافتاد. هم

و  ئتیبه آن ه ،یه آن صورتب ،یكه انسان خود را به آن شكل كندیم

كند كه در دوران مورد انتظار، آن خُلق و آن شكل و آن  كینزد یخُلق

بناست در آن  یاست. وقت تظاران ی الزمه نیمتوقع است. ا ئتیه

باشد، اخالص باشد،  دیدوران منتظَر عدل باشد، حق باشد، توح

منتظر ما كه  -قرار است باشد  یدوران نیچن كی -خدا باشد  تیعبود

خودمان را با عدل  م،یكن كیامور نزد نیخودمان را به ا دیبا م،یهست

 كیم. انتظار یحق كن رشیپذ ی آماده م،یعدل كن ی آماده م،یآشنا كن

 .آورد یرا به وجود م یحالت نیچن
 18/04/90 تیمهدو یتخصص النیالتحص و فارغ دیاسات داریدر د اناتیب

 

جامعه  یفرج برا یها هچیدر نیانتظار از بزرگتر هی* روح

 است یاسالم
 اریراهِ كاروان بشری، نگاه بس انِیبه پا انینگاه اد نیمنتظر بود. ا دیبا

عصر  ارتباط با ولیّ ی هیّانتظار و روح ی هیّروح قتاًیاست؛ حق دبخشییام

از  كیی)ارواحنا فداه( و منتظر ظهور بودن و منتظر آن روز بودن، 

ی اسالمی است. منتظر فرج  رای جامعهفرج ب های چهیدر نیتر بزرگ

فرج  ی چهیانتظار، در نیانتظار، فرج است؛ خود ا نیخود ا م؛یهست

از  هودگی،یاست؛ از احساس ب روبخشیاست، ن دبخشیاست، ام

 ندهیو گمی نسبت به آ جیاز گ دی،یشدن، از نوم عیاحساس ضا

سالم ی امام زمان ) . مسئلهدهدیخط م دهد،یم دیام كند؛یم رییجلوگ

خدای متعال ما را به معنای واقعی  هك میدواریاست و ام نی( اهیاهلل عل

ی الهی  وعده نیكلمه از منتظران قرار بدهد و چشم ما را به تحقّق ا

 روشن كند.
و پژوهشگاه  «ثیدارالحد»مؤسسه   پژوهشگران و كاركنان داریدر د اناتیب

  21/03/93 «ثیقرآن و حد»
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