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 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

ها گیریم. برخیها از دو دسته خارج نیستند، وقتی با هدف زندگی در نظرشون میهمۀ آدم

برخی هدف دارند. در ها مردۀ متحرکند، قیمتی ندارند. اما ، ایناصال هدفی در زندگی ندارند

کند.هایشان فرق میها هم قیمتهایی که هدف دارند، آنمیان آن  

ها قیمتشان به اندازه هدفی َقدُر الَرُجِل َعلی َقدِر ِهَمتِه؛ یعنی انسان»فرمود:  (السالمعلیه)امیرالمؤمنین 

«.کندها را منتظر میاست که دارند. این هدف است که انسان  

اگر میخواهی ببینی انسانی زنده هست یا زنده نیست، قیمتش پایین است یا قیمتش باالست،  

ببین منتظر هست یا منتظر نیست. انسانی که منتظر نیست، مردۀ متحرک است، شاید نشود 

اسمش را انسان گذاشت. انسانی که زنده هست، هدف دارد؛ و چون هدف دارد، در انتظاِر 

ها را قیمتی نخواهد کرد. هدف هر چقدر بلندتر، اما هر هدفی انسان رسیدن به هدفش است؛

ها منتظر چه ها را قیمتی نخواهد کرد؛ باید دید انسانتر. هر هدفی انسانها قیمتیانسان

ها هم چیزی هستند و منتظر چه کسی هستند. اگر متعلق انتظار واضح بشود، قیمت آدم

شود.واضح می  

بینیم برخی کنیم، میکنیم، به مباحث امام زمانی نگاه میما وقتی به معارف دینمان نگاه می 

منتظرند؛ منتظر چه کسی، منتظر چه چیزی؛ منتظر کسی هستند که بیاید دنیای بشریت را 

ها امکان رشد را بدهد. ما به دنبال کسی ها را رشد بدهد، به آنرها کند از ظلم، از فساد. آن

خواهد بیاد به مردم ماهی بدهد، میخواهد بیاید به که نمی یم، ما در انتظار کسی هستیمهست

های ها آدمهستند. این الّشریف(فرجهتعالیهللا)عجلها منتظران امام زمان مردم ماهیگیری یاد بدهد؛ این

اَفَضلُ اَهِل ُکِل در وصفشان فرمود:  السالم()علیهها کسانی هستند که امام سجاد قیمتی هستند، این

هایشان را ها را اسمها کسانی هستند که اگر تاریخ بشریت را، تک تک آدماین َزماٍن؛

 السالم()علیهبیاورید، از ابتدای خلقت آدم تا انتهای عالم، و تا روز قیامت به گواه امام سجاد 

. سوزدن دلشان برای همۀ بشریت میهای تاریخ بشریتند؛ چوها برترین انسانفرمود: این



 

 

تواند به تواند رشد کند، نمیتواند راهش را پیدا کند، نمیبشریتی که جز با حاکمیت دین نمی

 سعادتش برسد. 

خواهیم کمی در مورد این انتظار صحبت کنیم. نگوییم انتظار فقط یک حالِت درونی می

گر چه از  الّشریف(فرجهتعالیهللا)عجلمان خیزد. انتظار امام زاست، که از یک اعتقادی برمی

هایی را ها گرایشکند، آن ارزشهایی را تولید میخیزد، اما ارزشاعتقادی و از بینشی برمی

سازند. ما میتوانیم با ها و رفتارهایی را برای ما میها کنشآورند، و آن گرایشبه وجود می

الگویی از سبک زندگی طراحی کنیم که برای  ،الّشریف(فرجهتعالیهللا)عجلانتظار امام زمان 

های رفیعی هستند و به هست؛ منتظرانی که انسانالّشریف( فرجهتعالیهللا)عجلمنتظران امام زمان 

های طراز اول این انسان دنبال ظهور مرد آسمانی هستند. دربارۀ مجموعه رفتارهایی که

-وکنند، با هم گفتدهند و در روابط مختلف از خودشان صادر میعالم از خودشان بروز می

هللاورحمهعلیکموسالم گو خواهیم کرد.  


