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 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

 1- آخرين وظايف منتظران

  بايد براي برخورداري از امام معصوم و مقتدر، آماده شويم

باشد، امامِ مقتدري كه ديگر  مي "آمادگي جهت برخورداري از امام معصوم و مقتدر "يكي از آخرين و مهمترين وظايف منتظران 
زه امام مقتدر امامي است كه منفعل نبوده و به دليل اقتداري كه ناشي از بصيرت و قوت ايمان شيعيان او است، اجا.مظلوم نيست

  .دهد هيچ امري به او تحميل شود نمي

آخرين "واقع در محدوده بازار تهران، با موضوع  "مدرسه علميه صدر "االسالم عليرضا پناهيان در اولين شب سخنراني خود در  حجت
اين .دانست "مقتدر  آمادگي براي برخورداري از امام معصوم و"، يكي از آخرين و مهمترين وظايف منتظران را "وظائف منتظران ظهور 

گفت، با اشاره به اينكه بشر در طول تاريخ، با موضوع  استاد حوزه و دانشگاه كه در جمع طالب مدارس علميه تهران سخن مي
امام ": همين دليل مواجهه با امام مقتدر و تغيير اين ذهنيت براي بشر كمي دشوار است، گفت مظلوميت اولياءاهللا خوگرفته است و به 

دهد هيچ امري به او  ر، امامي است كه منفعل نبوده و به دليل اقتداري كه ناشي از بصيرت و قوت ايمان شيعيان او است، اجازه نميمقتد
  " .تحميل شود

، و با حضور برادران و خواهران طلبه و دانشجو در محل مدرسه )مشكات(اين مراسم كه به دعوت و ميزباني طالب مدرسه علميه صدر
  :خوانيد اي از مطالب بيان شده در اولين شب اين مراسم را مي در ادامه گزيده .در جنب مسجد امام، برگزار شده است صدر، واقع

 كنند و  خداوند حيات بشر را عرصه امتحانات و ابتالئاتي قرار داده است تا معلوم شود چه كساني بهتر از ديگران عمل مي
اي خواهد شد كه بايد آن فضا را  به اين ترتيب زندگي ما تبديل به فضاي مسابقه. كنند بيشتر از نعمات الهي بهره برداري مي

اين مسابقه گاهي تبديل به يك جنگ تمام عيار مي شود كه در آن، با كوچكترين غفلتي ممكن . درك كرده و جدي بگيريم
  .است انسان به هالكت و نابودي كشانده شود

 ت مي ما هميشه در بستر امتحانات الهي قرارت و اهميرسند داريم و اين امتحانات گاهي بسيار حياتي بوده وگاهي به اوج جدي .
ها هستند و به همين دليل براي اينكه از  ترينِ امتحانات و فتنه اند، جدي امتحانات آخرالزمان كه ائمه هدي ما را از آنها ترسانده

امام . ي رسيده و ايمان خود را قبل از ظهور حضرت تكميل كنيماين امتحانات سربلند بيرون آئيم الزم است به اوج آمادگ
ايمان خود را قبل از ظهور تكميل كنيد چون در لحظات ظهور ايمانها به سختي مورد امتحان و ابتالء "اند  فرموده) ع(صادق

  )18/ 1/ الدين  ؛ كمال 6/  370/ 1/ كافي (". گيرند قرار مي
 ي طبيعي و معقول است و همانطور كه در آخرين لحظات عمر يك انسان، ابليس سخت بودن امتحانات آخرالزمان امر

گيرد؛ شيطان در آخرالزمان بيشترين تالش خود را براي  كار مي بيشترين تدبير و اصرار و فشار خود را در جهت گمراهي فرد، به
كند و لذا ما  ريزي مي هاي خود طرح جام نقشهكند و براي ان سازي و تدبير كار مي شيطان با مقدمه. دهد سقوط افراد انجام مي

  .تر كنيم مان را كامل بايد تدبير خود را براي پيشگيري از سقوط، افزايش دهيم و ايمان
 انحراف كشاندنِ بعضي افراد، مدتي به آنها فرصت  هاي ابليس اينست كه قبل از اقدام به گمراهي و به يكي از ترفندها و شيوه

با اين هدف كه وقتي دچار انحراف و . شود دهد و به بيان ديگر در انجام كارهاي خوب مانع آنها نمي انجام كارهاي خوب مي
سقوط شدند بيشتر غافلگيرشده و درنتيجه امكان بازگشت آنان كمتر شده و همچنين لطمه اجتماعي ناشي از سقوط 

اضح است؛ آنهايي كه دچار ريزش مي شوند از قبل اين البته و. بيشتر باشد) شوند كساني كه در اثر سقوط آنها منحرف مي(آنها
زمينه در آنها وجود داشته است وگرنه كساني كه زمينه انحراف و ريزش ندارند و از هوشياري بااليي برخوردارند، شيطان در 

  )76/نساء("إِنَّ كَيد الشَّيطانِ كانَ ضَعيفاً ". آنها نفوذي ندارد

باشد، امامِ مقتدري كه ديگر  مي "آمادگي جهت برخورداري از امام معصوم و مقتدر "يكي از آخرين و مهمترين وظايف منتظران 
زه امام مقتدر امامي است كه منفعل نبوده و به دليل اقتداري كه ناشي از بصيرت و قوت ايمان شيعيان او است، اجا.مظلوم نيست

 .دهد هيچ امري به او تحميل شود نمي
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 ت امتحانات و فتنهرالزمان براي منتظران وضع جديدي را ايجاد مي كند كه با شرايط عادي متفاوت بوده و هاي آخ جدي
هاي سهمگين در آخرالزمان، منتظران در آستانه  با توجه به متفاوت بودن شرايط و بروز فتنه. طلبد رفتارهاي خاصي را مي

به بيان ديگر با عنايت به . عهده دارند بهاي را كه متناسب با زمانه خودشان است  هاي ويژه ظهور يك سلسله مسئوليت
هاي آخرالزمان و ضرورت افزايش ايمان، در آخرالزمان وظايف خاصي بردوش منتظران  ريزشهاي فراوان ناشي از شدت فتنه

ق گيرد وطب توان گفت متناسب با هر زماني، وظايفي بر عهدي مؤمنين قرار مي اساساٌ طبق يك قاعده كلي، مي. گيرد قرار مي
  .شود توان گفت در آستانه ظهور، در مسير دينداري تفاوتهايي در رفتار منتظران ايجاد مي همين قاعده مي

  ي كردن به اسوه"از بزرگترين مهلكه ها در فتنه هاي آخرالزمانهايي است كه  يكي دانستن آخرالزمان و ديگر زمانها و تأس
هاي آخرالزمان برخي دچار ريزش  مواضعي است كه در جريان فتنه اين يكي از "رفتارشان براي زمان ديگري بوده است 

مثالٌ يكسان دانستنِ اخالق اسالمي در حال حاضر و اخالق اسالمي در زمان قبل از انقالب و يا يكي دانستن . شوند مي
اند در  زيسته انهاي قبل ميحتي سيره برخي از بزرگان كه در دور. شرايط امر به معروف اآلن با قبل از انقالب، يك اشتباه است

ريزش ) ع(عادت كرده بودند، در صلح امام حسن) ع(هاي اميرالمؤمنين كساني كه به جنگ. تواند حجت باشد زمان ما نمي
ها عادت كرده بودند، بر روي  در پذيرفتن شرايط و تحميل) ع(و امام حسن) ع(كردند و كساني كه به مظلوميت اميرالمؤمنين

  .كه تسليم نشد، شمشير كشيدند) ع(امام حسين 
 ها و بيشترين  طبيعي است وقتي كه بيشترين فتنه. آخرالزمان اقتضائات خاص خودش را دارد كه بايد مراقب آنها باشيم

  .اي خواهد داشت دهد معلوم است كه اين زمان اقتضائات ويژه ها و بيشترين تدابيرِ شيطاني در آخرالزمان رخ مي ريزش
  منتظران يكي باشد، امامِ مقتدري كه  مي "آمادگي جهت برخورداري از امام معصوم و مقتدر "از آخرين و مهمترين وظايف

. البته واضح است كه معناي مقتدر بودن، ظالم بودن نيست بلكه به معناي اقدام فعاالنه از سوي امام است. ديگر مظلوم نيست
دهد  به دليل اقتداري كه ناشي از بصيرت و قوت ايمان شيعيان او است، اجازه نمي امام مقتدر امامي است كه منفعل نبوده و

تحميل شده ) ع(و ساير ائمه هدي) ع(و اميرالمؤمنين) ص(دانيم كه بسياري از امور به پيامبر مي. هيچ امري به او تحميل شود
دادم، و امروز شما به من  ن امير بودم و فرمان ميتا ديروز م": فرمود است تا جايي كه اميرالمؤمنين در اواخر حكومت خود مي

  )208نهج البالغه، خطبه ("لَقَد كُنْت أَمسِ أَميراً فَأَصبحت الْيوم مأْموراً : دهيد فرمان مي
 اولياءاهللا خوگرفته است و به ن ذهنيت همين دليل مواجهه با امام مقتدر و تغيير اي بشر در طول تاريخ، با موضوع مظلوميت

براي بشر كمي دشوار است و به همين جهت پس از ظهور برخي به حضرت اعتراض خواهند كرد و خواهند گفت ايشان پسر 
اين تقريباً براي اولين ) 113، حديث13غيبت نعماني، باب(شود پسر پيغمبر اينقدر با شدت برخورد كند؟ پيغمبر نيست، مگر مي

اكثر . بيند مي "امام معصومِ مقتدر "الهي است كه بشريت، خود را در آستانه برخورداري از بار در طول تاريخ انبياء و اولياء 
اين ذهنيت براي ما شكل گرفته ). ع(مردم تصورشان از يك آدم خوب اينست كه آدم خوب بايد مظلوم باشد، مثل امام حسين

  .است و ما قبل از ظهور بايد اين ذهنيت را تغيير دهيم
 انيم خود را آمادي پذيرش امام مقتدر كنيم، عالوه بر تقويت ايمان و صفاي باطن، بايد قدرت درك و فهم خود براي اينكه بتو

هاي مسائل سياسي عالم خبر داشته باشيم و در عرصه  بايد از پيچ و خم. را در مسائل مختلف سياسي و فرهنگي باال ببريم
گناهشان بشناسيم و گرگ  هاي به ظاهر بي فراد ظالم را در پشت چهرهبايد ا. گناه را تشخيص دهيم سياست فرق گنهكار و بي

 .را بفهميم )191/بقره("الْفتْنَةُ أَشَد منَ الْقَتْل "بايد مفهوم . را در لباس ميش بتوانيم تشخيص دهيم

  


