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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

گو کنیم، تا ببینید وخواهم کمی در مورد منزلت سبکِ زندگِی منتظرانه با هم گفتامروز می

منتظران، به بخش و جذاب است. عرض کردم سبک زندگی ، چقدر این سبک، زیبا و لذت

چرخد؛ میالشریف( فرجهتعالیهللا)عجلشود که بر محور انتظار امام زمان سبکی از زندگی گفته می

بار دیگر باید روایات انتظار را مرور کنیم، تا سبک زندگی که طور است، ما یکاگر این

اثبات شود گردد، عظمت و جذابیت خودش را نشان دهد تا حرف بنده بر محور انتظار می

که اآلن الگوی تمام عیار سبکِ زندگی اسالمی در عصر غیبت، سبِک زندگی منتظرانه 

در سبکِ زندگِی اسالمی که در امت اسالم، اآلن صحبتش هست،  کهاین است؛ چرا؟ برای

کنید؟ داعش هم فرقه دارید. شما از کدام سبکِ زندگِی اسالمی صحبت می 73، 72شما 

کنید که با گوید. شما از سبکِ زندگِی اسالمی صحبت میگِی اسالمی میبرای شما سبکِ زند

بیت باشد و بر محور امام باشد و آن امامی که َحی و زنده است و اآلن در عصر قرائت اهل

غیبت است و شما باید منتظرش باشید؛ این سبکِ زندگِی اسالمِی ناب و آرمانی، سبکِ 

.زندگِی منتظرانه است  

ترین سبکِ های این نوع سبِک زندگی، این است که محبوبها و منزلتگییکی از ویژ 

زندگی نزد خدا است. مگر روایت امیرالمؤمنین را شما برادر و خواهرم نخواندید و نشنیدید 

َوَجل ِانتِظاُر الَفَرجِان  »که فرمود:  ترین اعمال پیش خدا این ؛ محبوب« اََحب  االَعماِل ِالَی هللا َعزِّ

های مختلف زندگی است و نمونۀ است که شما منتظِر فرج باشید؛ البته این فرج، در صحنه

ترین از انتظار ترین، تعبیر محبوباست. محبوب الشریف( فرجهتعالیهللا)عجل کاملش فرج امام زمان

خواهید یک نظام رفتاری، یک الگوی رفتاری که خدا شود؛ یعنی چه؟ یعنی اگر شما میمی

ت دارد، این را بدانید که چیست؛ به شما معیار دادند، فرمودند سبکِ زندگی بر محور دوس

.الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل امام زمان  

بحراِن مفاهیم دینی  و بنده از آن تعبیر بهداریم  جا یک مشکلی در جامعۀ دینیالبته ما این

برای متدینین گاهی واضح و عمیق نیست و های دین واژه کنم و آن هم این است که کلیدمی



 

 

شود که دیگر شخص شود، این یک حجابی میشود یا به قول غلط ِتکرار میوقتی َتکرار می

که مطالعۀ عمیق کند، نیست. مثل مقولۀ ایمان، چون ایمان زیاد َتکرار شده، نماز به دنباِل این

-دارید، میابی دربارۀ نماز برنمیفروشی هم بروید کتزیاد َتکرار شده دیگر اگر به کتاب

که امکان دارد ما واقعاً عمیق نشدیم. در موضوِع محبوبیِت گویید: نماز است دیگر. در حالی

ترین سبکِ زندگی سبِک زندگِی منتظرانه محبوب گوییمطور است. ما وقتی میخدا هم همین

که پدرمان یا برای این دانید چرا؟شود؛ میسازی نمیاست، انگار خیلی برایمان انگیزه

اند که من تو را خیلی دوست دارم. منی که بچه محصلم. میگوییم ُخب مادرمان به ما گفته

ای که من دوست دارم، مثالً دوچرخه برایم بابا، مامان اگر مرا خیلی دوست دارید، آن وسیله

آید، پدر که می گوید: من دوستت دارم ولی پول ندارم، بگذار پدرت بیاید.بخرید؟ مادر می

قدر های ما نسیه است و اینتوانم. محبتگوید: نه فعالً نمیتوانی؟ بابا میگویی: بابا میمی

ترین شخص گوییم خدا شما را دوست دارد، محبوباین َتکرار شده برای ما، وقتی ما می

که ر حالیگویید: خب فعالً که نسیه است. دهستی اگر سبکِ زندگیت منتظرانه باشد، شما می

طور نیست. خدا کسی را دوست داشته باشد، یعنی همین اآلن شمارۀ حساب محبوبیت خدا این

کنم، همین اآلن. امتحان کنید، اگر امتحان کنید ضرر ، همین اآلن نقدی برایت واریز میبده

اما بخشی  ،دهدکنید. کسی با خدا معامله کند، بله پاداش بزرگش را برای قیامت قرار مینمی

کند. نترسیم، شجاع باشیم، اهِل جهاد جا نقدی به حسابش واریز میاز مزدهایش را همین

کند یا نه.باشیم. وارد بشویم، با خدا معامله کن ببین زندگیت تغییر می  

 والسالم علیکم و رحمه هللا  

 


