
 

 

 موضوع : سبک زندگی مهدوی

 استاد مالیی

دهمقسمت   

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

خواهم به کسانی که دوست دارند سبک زندگیشان منتظرانه باشد، یک مژده بدهم؛ آن هم می

-)عجلاین است که اگر سبک زندگی من و شما منتظرانه باشد، زندگیمان به رنگ امام زمان 

کند؟ چطور زندگی می الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل دانید امام زمانشود. اآلن میمی الشریف(فرجهتعالیهللا

هم منتظر است!  الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل مگر ما در ادعیه و زیارات نداریم که خود امام زمان

اش منتظرانه است. تو دهد، زندگیاآلن انجام می الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل پس زندگی که امام زمان

، محوِر انتظار شد، چقدر تو شبیه وقتی مجموعۀ رفتارهایت را با انتظار گره زدی، محور

 افتند.می الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل بینند، به یاد مهدِی فاطمهشوی! اصالً تو را که میاماِم زمانت می

تو را به خیمۀ خودش راه  الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل طور شود، دیگر مهدی فاطمهآیا اگر این بعد

دهد؟ تو که خیلی شبیهش هستی! نمی  

-فرجهتعالیهللا)عجل اند. مهدِی فاطمهاما این نکته را هم فراموش نکن؛ انتظار را به جهاد گره زده

اآلن هم در جهاد است و مدیریت او به صورت پنهانی اآلن هم هست. در برخی  الشریف(

الُمجاِهد؛  الَجحجاح است این است: الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل زمان زیارات تعبیری که دربارۀ امام

.تالشگر مبارز  

خواند مشغول عبادت است و مثالً قرآن می الشریف(فرجهتعالیهللا)عجلکنند، امام زمان برخی فکر می

اآلن هم در حال مبارزه است؛ به صورت  الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل تا وقتش برسد، نه! امام زمان

انتظار یعنی جهاد، چون کسی که تو  کهکند. اگر بنده تأکید دارم به اینمخفی نیروسازی می

 منتظرش هستی، اآلن هم در حال جهاد است. 

کشد! چقدر برای تربیت نفوس زحمت می  

های پنهانی دارد! گریچه تالش  

کند! چقدر از دین حمایت می  



 

 

خواهم یک نکته به خواهران گرامی عرض کنم: برخی از خواهران گرامی، اینجا میمن 

شناسد؛ ُخب ها را نمیکنند که اگر مثالً به بحث تربیت فرزند بپردازند، کسی اینفکر می

کنی. عکس تو را روی جلد مجالت نشناسد؛ تو شبیه امام زمانت شدی؛ مخفی تربیت می

شوی؛ کنی. تو شبیه خدا میرای امام زمانت نیرو تربیت میزنند، نزنند؛ تو داری بنمی

بیند، اما همه کاره خداست. یک زن منتظر در خانۀ شود. کسی خدا را نمیاخالقت خدایی می

تواند تربیت کند و کادر حضرت ؛ میتواند اخالقش خدایی باشد، امام زمانی باشدخودش می

های نشود؛ مگر معروفان و مشهوران دنیا آدم را تکمیل کند، اما شناخته هم نشود؛ بگذار

هاست؛ در سیطرۀ طاغوت است. هر کس ها در سیطرۀ آدم بدخوبی هستند؟ نه! اآلن رسانه

دهد. تو چرا ناراحت هستی؟ امام کند و هر کس را نخواهد، نشان نمیرا بخواهد، بزرگ می

راهت بدهند! الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل زمانی زندگی کن تا به خیمۀ امام زمان  

 

 


