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 ضرورت امید برای ظهور

  

 :مقدمه
هایی برای  های دعای ندبه، در جامعه زمزمه با پایان یافتنِ جنگ تحمیلی و شروعِ مجدد برگزاری مراسم 

ای به شدت  عده الوقوع بودنِ فرجِ حضرت ایجاد شد. در برخورد با این مسئله، امید دادن به ظهور و قریب 

ای تندروی کردند و عجوالنه عالئم ظهور را تطبیق  عده  و  مخالفت کردند و دست به انکارِ این امر زدند 

های  با توجه به سنت  گروهی دیگر  در مقابلِ این دو گروه که نگاهی غیر منطقی به ظهور داشتند،  . دادند 

 دانستند. ای، نگاهی منطقی داشتند و این تحوالت را از مقدمات فرج می به تحوالت جهانی و منطقه   الهی، 
 

 امید برای ظهور: علل  
ای منطقی دارد و یک نگاهِ احساسی  مومن همیشه باید به نزدیکی ظهور امیدوار باشد و این امید، پشتوانه 

 نیست. 

 

 

 

 

 های الهی:سنت •

حاکم بر حیات بشر تفکر   باید طبقِ قواعد و سننِ  و مومن  شود های الهی اداره می ت سن سری جهان با یک 

 عبارتند از: های الهی  سنت برخی از    . د کن

 عدم دوام ظلمِ ظالمان  ▪

 عدم دوام اندیشه باطل در جهان  ▪

 بخشی مقاومت و قیام علیه ظالمان  اثر  ▪

 آمادگی جهانی: •

احساسِ  بست، عبور از این بن  برای  و اند ه د یرس  بست به بن  ها ها و ایدئولوژی ی عرصه در همه  جهان مردم 

 . گیری است ر حالِ شکل منجی د وجود یک  نیاز به  

 دالیلِ نزدیک دانستنِ ظهور

 های باطلفروپاشی تمدن

 تداوم جریان مقاومت

 آمادگی جهانی

 های الهیسنت
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 وم جریان مقاومت:اتد •

  همچنان  دهد جریانِ مقاومت که نشان می عملکرد جریان مقاومت در سالهای بعد از انقالب،  با توجه به 

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ  ) و با توجه به سنت الهی در یاری مقاومت ، خواهد داشت و در حالِ پیشرفت است م اوتد 

 . الوقوع بودنِ فرج امیدوار بود توان به قریب ، می ( 7سوره محمد/آیه  *    یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم 

 های باطل:تمدن فروپاشی •

به   جهان و مردم  هستند  در آستانه فروپاشی  اند، تشکیل شده  و هوای نفس  کفر مبتنی بر  ی که های تمدن 

ی  و باطل بودنِ همه  اند توجه بیشتری پیدا کرده  خالءهای فرهنگی خود از جمله ایثار، عدالت و... 

 ها در حالِ اثبات است. تئوری 
 

تبدیل شده  ارتباطی    ی گسترده   ی یک شبکه شده و اینکه امروزه جهان به    ذکر با در نظر گرفتنِ عوامل  

 پیروز و فرج نزدیک است. توان نتیجه گرفت که حق  ، می است 
 

 آثار امید برای ظهور:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کمک به نظام جمهوری اسالمی و والیت فقیه: ✓

از   اطاعت  است.  کمک به نظام جمهوری اسالمی  ر، برای زمینه سازی ظهو ترین اقدام مهمترین و اصلی 

  اسالمی است. امل در تقویتِ نظام جمهوری ، مهمترین ع والیت فقیه  تبلیغ و ترویج اصلِ ولی فقیه و 

 ه بشریت و بهترین نوع خدمت است. خدمت ب   ، خدمت به والیت فقیه 

 :افزایش معنویت ✓

 و...   قرآن خوانی ،  های دعا برگزاری چله ،  کردن   دعا   انند م با اقداماتی  

 :افزایش معرفت ✓

برای همراه  های مجازی گفتگو در شبکه ، مطالعه ، شرکت در پویش طوفان توئیتری  انند م با اقداماتی 

 کردنِ دیگران و... 

 آثار امید برای ظهور

 سازی ظهور زمینهتالشِ مجدانه برای 

 آماده شدن از نظر معنوی و رفتاری

 افزایش معرفت

 افزایش معنویت

 کمک به نظام جمهوری اسالمی
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 نبود چه؟!   نزدیک اگر ظهور
وقت چه   که اگر ما مردم را امیدوار کردیم و ظهور رخ نداد، آن  آید می وجود ه شبهه ب در اینجا یک 

 خواهد شد؟ اگر به دین مردم لطمه خورد چه؟ 

 : است   باطل   به دالیل زیر   سخن   این   گفت در جواب باید  

شود  نمی مستجاب بنابر مصلحت، دعا  گاهی  ا ام  ؛ « ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ »  فرماید: می در قرآن خداوند  ▪

 . ظاهری نیست   دعا   جابت ا   یا 

ی حق در جنگ شکست  در مواردی جبهه  اما ؛ « تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم  إِن »  فرماید: می در قرآن خداوند  ▪

 . شوند می شهید    افراد بسیاری   خورند می 

 ای غیبی سخن به میان آمده، اما مسلمانان در بعضی از نبردها شکست خوردند. ه در قرآن از امداد  ▪

 زند؟به دین مردم لطمه می اتموضوع آیا این
امیدوار کردیم و وعده الهی تحقق پیدا نکرد و بعضی از مردم از دین برگشتند، این    منطقی اگر ما مردم را  

 پرهیز کنیم.    منطقی دادنِ   ها، از امید ایمان بعضی از ضعف ایمان خودشان است. ما نباید بخاطر ضعف  

 ( است. کند مومنین تغییر می   عملکرد   قِ مطاب   که   ا ای معین از سمت خد وعده ) بداء  های الهی  یکی از سنت 

الوقوع است، اما مراقب باشید بداء صورت  اند که فرج، قریب درباره فرج اینگونه گفته  بزرگان بعضی از 

 نگیرد. 

های الهی  تغییر وعده ها، گیرد و گاهی این امتحان امتحان می از آنها خداوند برای سنجش ایمان افراد، 

 . وند بوده است خدا   مصلحت   نشد،   اگر   دهیم؛ می   امید   دهیم و به مردم وظایف خود را انجام می ما    است. 

 پناهیاناستاد  انیسخنر

 ضرورت امید برای ظهور ضوع:مو
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