
 

 

ندگی مهدویموضوع : سبک ز  

 استاد مالیی

 قسمت سوم

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

ای را برای چند نامهخواندم، وقتی پرسشهای غربی میبنده یک گزارشی را از روانشناس

درصد  90نفر تقسیم کردند و سؤال پرسیدند که هدف روشن شما در زندگی چیست؟ دیدند 

دانیم دنبال چه چیزی شوند، پاسخشان این است که، نمیا این پرسش مواجه میمردمی که ب

مانده، درصد باقی 10هستیم. یک روزمرگی عجیبی میاِن آن مردم اتفاق افتاده است. از این 

ای برای رسیدن به آن هدف دانستند دنبال چه چیزی هستند، اما برنامهدرصد مردم می 7

ها هم هدف روشنی و هم برنامۀ روشنی داشتند. ماندند که این درصد باقی 3نداشتند. فقط 

های ها نخبههای عالم هستند. اینگویند: نخبهها همان کسانی هستند که به تعبیر این آقا میاین

ها هدف گذاری کردند و برنامۀ درستی چیدند؛ این راز موفقیت است. عالم نیستند، این  

که بار هدف دقیقی را برای خودمان روشن کنیم؛ اینکه یکطور است، ما نیاز است اگر این

ها بختی باشیم، اینکه به دنبال خوشبه دنبال کمال باشیم، که به دنبال سعادت باشیم، این

تواند به جبهۀ منتظران های کلی تا دقیق نشود نمیهای کلی است و کسی با این واژهواژه

گذاری در زندگیتان را دقیق انجام وارد بشود. وقتی شما هدف یف(الّشرفرجهتعالیهللا)عجلامام زمان 

گذاری چیزی فراتر از زندگی و منافع شخصی خودتان بود و آرزوی دادید و آن هدف

ات دیدید، آرام آرام ها آن هم آرزوی حقیقیخودت را در برآورده شدن آرزوی همۀ انسان

ها کت کنی؛ چون او است که همۀ انسانشود که به سمت موالیت حردلت و ذهنت آماده می

گذاری برای شما یک دهد. این هدفشان رشد میرا به سمت آرزوهای حقیقی و هدف واقعی

ریزِی رفتاری هم به دنبال خواهد آورد. یعنی شما وقتی این هدف را گذاشتید که من برنامه

شریت و دین او میخواهم بشریت به سعادت برسد، سعادت بشریت جز با حاکمیت خالق ب

-که زمینهکنید برای ایننیست و این حاکمیت باید به وسیلۀ ولِی او اتفاق بیفتد، شما تالش می

های حکومت آن ولی را فراهم کنید. طبیعتاً چنین شخصی رفتارهای خاصی را از خودش 

 دهد، او حتی هر رفتار مذهبی را از خودش بروزدهد، او هر کاری را انجام نمیبروز می

دهد.نمی  



 

 

شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که سبک زندگی که یک منتظر دارد مگر با سبک 

کند. یک مسلمان اهداف مختلفی را کند؟ بله، فرق میزندگی که یک مسلمان دارد فرق می

ریزی ویژۀ خودش را داشته باشد، اما منتظر امام ممکن است مِد نظرش بگیرد و برنامه

های های او، فکر او، گرایشکند، نگاهبه یک نقطۀ دیگر فکر می الّشریف(فرجهتعالیهللا)عجلزمان 

او، رفتارهای او، جنسش جنِس خاصی است. درست است که منابع این رفتارها از منابع 

اسالمی و قرآن و روایات است، اما او اولویت اولی دارد و اولویت او ظهور مهدی فاطمه 

-مندی را طراحی میاست. این اولویت برای او، مجموعه رفتارهای نظامالّشریف( رجهفتعالیهللا)عجل

است. این که الّشریف( فرجهتعالیهللا)عجلکند که هدف کالنش زمینه سازی برای ظهور مهدی فاطمه 

شود، چه چنینی که از آن به سبک زندگی منتظرانه تعبیر میاین مجموعه رفتارهای این

-شاءهللا در صحبت بعدی با هم به گفترد، و اساساً جنسش چه جنسی است، انچهارچوبی دا

گو خواهیم نشست.و  
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