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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

های گذشته عرض کردیم، در سبک زندگِی منتظرانه، ما باید انتظار را به روحیه در صحبت

تالِش در و رفتار جهادی معنا کنیم؛ معنای جهادی را هم خدمتتان عرض کردم که باید 

نهایِت توان داشته باشیم؛ آن هم برای رضایت خدا و برای یک هدِف عالی که در نظر 

 داریم.

خدمت کردی؟ چقدر   الّشریف(فرجهتعالیهللا)عجل یک سؤالی از شما بپرسم: شما چقدر به امام زمان

 تالش کردی؟ یک الّشریف( فرجهتعالیهللا)عجل برای امام زمان کارکردی؟ چقدر برای امام زمان

؟ نیم ساعت در روز؟ شاید من و تو توقع هم داریم که به ما بگویند، منتظر ساعت در روز

. اما با این تعریفی که بنده داشتم و گفتم: جهاد یعنی تالش در الّشریف(فرجهتعالیهللا)عجل امام زمان

به اندازۀ توانت برای امام زمانت نهایِت توان. شما تا اآلن توانت را رصدی کردی که ببینی 

ها اصالً به تالش کردی یا نه؟ بسیاری از ما به این نکته توجه نکردیم؛ چرا؟ چون بعضی

نیستند، اگر من نیم ساعت برای حضرت تالش کنم خیلی  الّشریف( فرجهتعالیهللا)عجل فکر امام زمان

شوم. مغرور می  

یکی از دادند، به منزل های ثلث اول را راهنمایی، وقتی کارنامهرود در دوران یادم نمی

؛ پدرش او هم پسری داشت که دوران راهنمایی بود و کارنامه گرفته بود دوستان پدر رفتیم.

گفت: پسرم خیلی درسش خوب است و شاگرد اول شده؛ و من کلی از او تعریف کرد و می

کنم، معدل شما چند شده؟ تم: تبریک عرض میناراحت بودم که شاگرد دوم شدم. به او گف

شاگرد دوم بودم و او با  19که با معدل باالی . و من مبهوت شدم. برای این25/17گفت: 

شاگرد اول. 17معدل   

-وقت اگر ما کمی تالش کنیم، فکر میهمتی پیدا شود، آنهای کمببینید وقتی ما اطرافمان آدم

یم. منتظر حضرت، کسی است که باید تماِم تالشش را کنیم دیگر جزء منتظراِن حضرت هست

 برای حضرت به کار بیندازد.



 

 

اندازی کرد صحبت شهید عبدهللا ضابط، از روحانیونی که مؤسسۀ روایت سیرۀ شهدا را راه

 بدوید که وقتی امام زمان قدر برای امام زمانتها آنبچه»گفتند: . ایشان میکنمرا فراموش نمی

قدر برایت دویدم که ظهور کردند و به شما گفتند برایه چه کردید؟ بگویید: آقا آن الّشریف( فرجهتعالیهللا)عجل

طور باشیم. ما در جهاِد اکبر باید تماِم تالشمان را ما باید این «توانستم.دیگر بیش از این، نمی

تالشمان، نه وقتی  طلبانۀ خودمان به کار ببریم؛ تمامِ برای مبارزه با جنبۀ مادی و منفعت

فرصت کردیم یا حالش را داشتیم. ما در جهاد اکبرمان، یعنی مبارزۀ علمی، فکری، 

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید تماِم تالشمان را به کار بیندازیم تا آن طرازی که جامعه را 

باید در نهایت توان کند، برسانیم. ما الّشریف( فرجهتعالیهللا)عجلپذیراِی حکومِت امام زمان بتواند 

که اول استعدادهایمان را شناسایی کنیم، و بعد در شود به اینتالش کنیم و این مربوط می

تالش کنیم. در سبکِ زندگِی منتظرانه، تو خواهر من و  الّشریف( فرجهتعالیهللا)عجلجهِت امام زمان 

شاءهللا جزء سربازاِن امام تو برادر من و خوِد من باید تمام تالشمان را به کار ببریم تا ان

 زمان بشویم.

 والسالم علیکم و رحمه هللا


