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 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

بیند، وقتی شما را میالشریف( فرجهتعالیهللا)عجلدوست دارید طوری زندگی کنید که امام زمان 

الشریف( فرجهتعالیهللا)عجلطور زندگی کردنی که وقتی امام زمان بگوید: این منتظر من است. این

ست؛ فقط به شعار نیست، فقط به یک دعا بیند، بگوید این شخص منتظر من اشما را می

گفتن نیست. ما باید مجموعه رفتارهایی داشته باشیم الشریف( فرجهتعالیهللا)عجلبرای فرج امام زمان 

بیند، بگوید این به هر رفتاری از رفتارهای ما را که می الشریف(فرجهتعالیهللا)عجلکه امام زمان 

کند. شخص منتظرانه زندگی می  

که تمام کارهایت بر محور انتظار باشد. یک سؤال مهمی بک زندگی منتظرانه، یعنی اینس

ها نتوانستند به عمقش پی ببرند. برای همین جا مطرح هست، سؤالی که خیلی از انساناین

کنند، دقیقاً نمیدانند سبک زندگی منتظرانه چیست؛ آن را به تسبیح دست گرفتن خالصه می

کنند. اگر ما یک دقتی خالص میالشریف( فرجهتعالیهللا)عجلی سالمتی امام زمان آن را به دعا برا

فهمیم فرمودند، میالسالم( )علیهمدر انتظار حضرت داشته باشیم، انتظاری که اهل بیت 

برای  سلم(وآلهوعلیههللا)صلیرفتارهایمان منتظرانه هست یا نیست. من دو روایت از پیغمبر اکرم 

خوانم، دو روایتی که اگر شما برادر من و شما خواهر گرامی تطبیق و اندکی تأمل یشما م

های شوید که مقصود بنده از سبک زندگی منتظرانه، که بحثکنید، به راحتی متوجه می

 بعدی خودم را بر این پایه بگذارم چیست.

تی ِانتِظاُر الَفَرج.ه: را همه شنیدید کسلم( وآلهوعلیههللا)صلیاین روایت پیغمبر اکرم  این  اَفَضلُ االَعماِل اُمَّ

روایت اوالً به روشنی بیانگر این است که انتظار فقط یک حالت درونی نیست، چون اگر 

اَفَضلُ االَعمالُ اَُمتی ، فرمودند: اَفَضلُ االَحواِل اَُمتیفرمود: میسلم( وآلهوعلیههللا)صلی این بود، پیغمبر اکرم

-پس این را داشته باشید، اگر کسی از شما پرسید که سبک زندگی رفتار را می ُر الَفَرج.ِانتِظا

گوییم: انتظاری که اهل گوید چه ارتباطی به انتظار دارد که حالت درونی است؟ ما به او می

فرمودند، فقط حالت درونی نیست، یک عمل الشریف( فرجهتعالیهللا)عجل بیت در مورد امام زمان

که جا رسیدیم به اینبینیم. ما تا اینهای مهدوی می. شاید من و شما کمتر در کتاباست



 

 

-تر میباز هم برای ما واضحسلم( وآلهوعلیههللا)صلیانتظار رفتار است، اما حدیث دوم پیغمبر اکرم 

اَفَضلُ فرمود: سلم( وآلهوعلیههللا)صلیکند که اصالً جنِس سبکِ زندگِی منتظرانه چیست. پیغمبر اکرم 

تی ِانتِظاُر الَفَرج . این روایت شریف را در کتاب تحف العقول اگر شما ببینید ویک َجهاِد اُمَّ

شوید. نقطۀ بلندی را به تطبیقی بین این دو حدیث قرار بدهید، چیز عجیبی از آن متوجه می

فقط بلکه یک رفتار خواهد به ما بگوید انتظار نه تنها حالت نیست، دهد، میما نشان می

است؛ انتظار هر رفتاری نیست، انتظار رفتار جهادی است. شما انبوه احادیث مهدوی را 

با تعابیر مختلف، با ادبیات حماسی الشریف( فرجهتعالیهللا)عجل نگاه کنید، چرا از منتظران امام زمان

انتظار توأم با مبارزه مآبانه. منشانه، درویشگزینی، صوفیشود، نه ادبیات عزلتصحبت می

گویید ما یاد درگیرِی شود: تا وقتی جهاد میجا یک نقطۀ مهمی مطرح میو جهاد است. این

افتیم. سبک زندگی منتظرانه یعنی تفنگ دست ِکشی میگری و اسلحهفیزیکی و نظامی

معنا  بگیرید، آیا به این معنا است؟ نه، انتظار که با جهاد گره خورده، جهاد فقط به این

کند و سبک که جهاد چه معنایی دارد که انتظار را تبدیل به یک اکسیر اعظم مینیست. این 

-شاءهللا در جلسۀ بعد با هم گفتدهد را انزندگی ما را به شدت تحت تأثیر خودش قرار می

 وگو خواهیم کرد.
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