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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

بدیِل سبکِ زندگِی منتظرانه، نکات مهمی را از آیات و روایات، برای ما در بحث جایگاه بی

ای که در این عرض کردیم. نکته الشریف(فرجهتعالیهللا)عجلشما بزرگواران و دوستاِن امام زمان 

ها وقتی خواهم خدمت شما عرض کنم، یک مقدمه الزم دارد. ببینید، ما انسانجلسه می

کند؛ اگر ببینید که چه هدفی را دنبال می»ذارند، امیرالمؤمنین فرمود: بخواهند قیمت برای ما بگ

قدر کوچک است و اگر هدف او هدفی عالی است، او شخصیتی هدف او هدف کوچکی است، او همان

«عالی است.  

ها را بینید، درجات اینا وقتی زندگِی پیغمبران، علمای بزرگ، شهدای گرانقدر را میشم

های شخصِی های بلندی داشتند؛ از هدفکنید، دقیقاً به خاطر این است که هدفوقتی نگاه می

ها نپرداختند چون طلبانۀ زودگذر گذشتند و به جز به اندازۀ ضرورت به اینفردِی منفعت

خواستند قله فتح کنند.می  

-های ممتاز سبک زندگی منتظرانه میدانید چیست؟ شما را به مقام عالی مییکی از ویژگی

خواهید مثال برای شما عرض کنم: امام کردید. میای که حتی تخیل هم نمیرساند؛ به رتبه

َعلی ما َیری ِمَن االَذی َو الَخوف؛ کسی که منتظر َمن ِانَتَظَر اَمَرنا َو َصَبَر »فرمود:  السالم()علیهصادق 

این دوران حاکم است صبر کند، امر ما باشد، امر حکومت ما، امر والیت ما، و بر اذیت و ترسی که در 

استقامت بورزد، به قول امروز کم نیاورد، عبارت عجیبی است، فرمود: ُهَو َغداً فی ُزمَرتِنا؛ او در روز 

خیلی عجیب است این عبارت. «شود.قیامت در زمرۀ ما و با ما محشور می  

» حتماً شنیدید، فرمود:  هکه در وصف منتظران آمدالسالم( )علیهسنگِ امام سجاد آن روایِت گران

که امام زمانشان را قبول داشته باشند؛ مردمان زمان غیبت امام زمان، اگر قائلین به امامت و این

های کل تاریخ ؛ منتظر امام زمان باشند، اَفَضلُ ِمن ُکلِّ َزماٍن؛ برترین انسانَوالُمنَتِظریَن لُِظهوِره

البته این نکته را نباید شما بزرگواران فراموش کنید، وقتی ما از انتظار صحبت  «بشریتند.

  الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل کنیم، فقط از حالت درونی و شور و اشتیاق به ظهور امام زمانمی

کنیم که این حالت درونِی شوق به یک کنیم؛ ما از کسانی صحبت میهرگز صحبت نمی



 

 

گرایش و بعد به رفتارهای جهادی در صحنۀ جهاد اکبر )مبارزه با ارزش و بعد به یک 

طور باشد، نفس(، جهاد کبیر )جهاد فکری فرهنگی( و جهاد اصغر به ظهور رسیده. اگر این

لَ هللا الُمجاِهدیَن َعلَی القا»فرماید: روید، میوقتی به محضر قرآن شما می ِعدیَن َفضالً َعظیما َو َفضَّ

مؤمنین دو قسمت »فرماید: هایی چنین. ببینید قرآن را چقدر زیبا میو عبارت «َعظیما(.)اَجراً 

منتظر امام زمان، مؤمن مجاهد  «هستند: برخی مؤمنین قاعدند و برخی مؤمنین مجاهد هستند.

 حتی در عصر غیبت امام زمان است و به همین دلیل به درجات عالی خواهد رسید. 

 


