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نهمقسمت   

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

ما در فضیلت سبکِ زندگِی منتظرانه بودیم و یک نکتۀ مهم را در جلسۀ گذشته خدمت شما 

زندگِی هایی که اشتیاق ما رو به سبکِ بزرگواران عرض کردیم. یکی دیگر از ویژگی

منتظرانه شدید خواهد کرد، این است که ما بدانیم این سبک زندگی سبکِ انبیا و اولیای 

گرامی است؛ یعنی چه؟ یعنی اگر سبکِ زندگی شما منتظرانه باشد، تو خودت را شبیه انبیا 

طور است؟ مگر در سبکِ زندگِی منتظرانه چه کنی. چرا اینو اوصیای کِل تاریخ می

ست؟ ببینید سبکِ زندگِی منتظرانه، مجموعه رفتارهایی است برای کسی که ویژگی نهفته ا

اند؟ پرسم: آیا پیغمبران برای غیر از این آمدهاز شما می منتظر حاکمیت حکومت خدا است.

همه بخشی . و همه وعده دادند، لُِیظِهَرهُ َعلَی الّدیِن ُکلِِّه َو لَو َکِرَه الُمشِرکیناند برای ها آمدههمۀ آن

ها به پیغمبر خاتم بشارت دادند و پیغمبر خاتم از مطلب را رفتند و به پیغمبر بعدی و همه آن

اند. که این وعده محقق خواهد شد. به امام خاتم بشارت داده  

بینید. آن انتظاری که بینید پر از جهاد و پر از مبارزه میشما زندگی انبیا را که در قرآن می

تر بینید. نزدیکبا شما مطرح کردم، شما در زندگی انبیا و اولیا و اوصیا میمقارن با جهاد 

بینید. و این بینید. شما در زندگِی علمای مجاهد این را میبیاییم، در زندگِی شهدا این را می

ای که تنها برنامۀ ها برای حاکمیت حکومت خدا و دین او و برنامهجز برای این است که این

ست، حرکت کردند، تالش کردند و شهید شدند. چقدر زیبا این جملۀ شهید سعادت بشر ا

به هنر عالقه دارید، این را با خط زیبا تابلو کنید و در محل کارتان نصب  هایی کهآوینی، آن

«.امام به ما آموخت، انتظار در مبارزه است»کنید. شهید آوینی فرمود:   

-کردند و خودشان اهِل جهاد و مبارزه در جنبه هایی که از انتظار معنای جهادی برداشتآن

های مختلِف جهاد اکبر )مبارزه با نفس(، جهاد کبیر )مبارزه فکری و فرهنگی(، و جهاد 

روند و میرند و میاصغر کردند، چقدر الگو شدند، چقدر زیبا شدند، چقدر ماندند. همه می

زندگِی کسانی  ها خواهند ماند.این مانند؛ تا تاریخ، تاریخ استعلمای مبارز و شهدای ما می

 که منتظرانه باشد، به رنگ و لعاِب انبیا و اولیا خواهد آمد.



 

 

بگذارید یک نکتۀ دیگر هم خدمتتان عرض کنم، سبک زنگِی منتظرانه، شبیه شدن به زندگِی 

های در روز عاشورا به لحظهالسالم( )علیهدانید چرا؟ زمانی که سیدالشهدا ؛ میهاستفرشته

ها شود و اینها گریه کردند و گفتند: خدایا حبیب تو شهید میشد، فرشتهشهادت نزدیک می

شهید شده بود.  السالم( )علیه را یاری کنند، اما سیدالّشهدا السالم( )علیه به آسماِن دنیا آمدند تا حسین

اآلن در زمینند و کنار قبر حسین و ها این»فرمودند: السالم( م)علیهروایت داریم که ائمه معصومین 

ها هم منتظرند. اگر شما هم منتظر باشید، هر کس ببینید این. «منتظِر منتقم خون حسین هستند

نشینی با شما لذت خواهد گونه را در شما خواهد دید و از همرفتار شما را دید، رفتار فرشته

ها باشید.برد. مثل فرشته  

 والسالم علیکم و حمه هللا


