
 گفتارهايسلسله 
 »ظهور اربعين بستر«

  ت.رگواران اسالسالم حركت در راستاي تحقق اهداف آن بزوظيفه ما به عنوان پيروان اهل بيت عليهم. ٥
به آن خاندان كنيم. البته منتسب بودن  ي انتساب به آنچه ما وظيفه داريم، اين است كه خود را شايسته«

آنها و معروفين به واليت آنها بودن، دشوار است. در زيارت ميخوانيم  ي وابستگان خاندان رسالت و از جمله
... ما بايد  .ميگذارد ي مضاعفي را بر دوش ما ) اين وظيفه٢معروفين به دوستي و محبت شما هستيم؛( كه ما

الزمه و خاصيتش، نوراني شدن است.  ،نورخودمان را به اين مركز نور نزديك كنيم؛ و نزديك شدن به مركز 
بشويم؛ عملي كه همان محبت و همان واليت و همان ايمان، آن را  بايد با عمل، و نه با محبت خالي، نوراني

خاندان بشويم.  ي به اين ميكند و از ما ميخواهد. با اين عمل، بايد جزو اين خاندان و وابسته به ما امالء
اهل سلمان منّا«گونه نيست كه  كار آساني باشد. اين ،شدن السالم) (عليهي علي رِ خانهور نيست كه قنبرِ دط اين

از آن بزرگواران توقع داريم  السالم)، (عليهمبيتاهل ي مواليان و شيعيان شدن، كار آساني باشد. ما جامعه» البيت
دلمان ». نشينان خاك درگه ماست گوشهفالن ز «بدانند؛  نشينان خودشان كه ما را جزو خودشان و از حاشيه

دست  طور قضاوت كنند؛ اما اين آسان نيست؛ اين فقط با ادعا به ي ما اين درباره بيتاهل ميخواهد كه
  )٠٥/١٠/١٣٧٠(».دارد آيد؛ اين، عمل و گذشت و ايثار و تشبه و تخلق به اخالق آنان را الزم نمي

  
 خود هستيد، بايد سعي كنيد تا زمينه را براي آن چنانشما جوانان عزيز كه در آغاز زندگي و تالش 

دوراني كه در آن، انديشه و  دوراني كه در آن، ظلم و ستم به هيچ شكلي وجود ندارد، دوراني آماده كنيد،
كه ملتها با يكديگر نمي جنگند، دستهاي  دوراني عقول بشر، از هميشه فعالتر و خالقتر و آفريننده تر است،

منطقه اي و جهاني را در گذشته به راه انداختند و مي اندازند ديگر  عالم همانهايي كه جنگهايجنگ افروز 
تالش  دوران براي آن توانند جنگي به راه بيندازند، در مقياس عالم، صلح و امنيت كامل هست، بايد نمي

 و» اهللا لتمحصنو«مهدي موعود، آسايش و راحت طلبي و عافيت نيست. در روايات،  دوران كرد. قبل از
در كجا و چه زماني است؟  است، به شدت امتحان مي شويد، فشار داده مي شويد. امتحان» واهللا لتغربلن»

مهدي موعود، در ميدانهاي مجاهدت، انسانهاي پاك  ظهور آن وقتي كه ميدان مجاهدتي هست. قبل از
آرماني و  دوران ن مي آيند و جهان بهامتحان مي شوند. در كوره هاي آزمايش وارد مي شوند و سربلند بيرو

  )٣٠/١١/١٣٧٠( فداه) روزبه روز نزديكتر مي شود.هدفي مهدي موعود (ارواحنا 
ماني ارواحنافداه يك آرمان واالست و در آن هيچ شكي نيست؛ اما اين آر هر چند اعتقاد به حضرت مهدي

اشك ريختن  اند، فقط نشستن و بايد به دنبال آن عمل بيايد. انتظاري كه از آن سخن گفته است كه
  )٣٠/٠٧/١٣٨١(.نيست

ي احكام الهي،  اجمعين ترويج معارف اسالمي، اقامه عليهم اهللا پيروي از اهل بيت پيامبر صلوات الزمه «
مجاهدت در راه خدا فقط به معناي جنگ  است ...م و ظالم ي وجود و مبارزه با ظل مجاهدت در راه خدا با همه

  )٢٦/٥/١٣٩٤(».شود ي فرهنگي، اقتصادي و سياسي نيز مي نظامي نيست بلكه شامل مبارزه
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