ﺣـﺎل و ﻫـﻮا و رﻓﺘـﺎر ﻣ ُﻨﺘ َﻈ ِـﺮ
ﻣ ُﻨﺘ َﻈ َـﺮ ] آداب اﻧﺘﻈـﺎر ﺣﻀـﺮت
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد)ﻋﺞ( [
ﻣُﻨﺘَﻈ ِﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد)ﻋﺞ( در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻏﯿﺒﺖ
اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ را دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه ،آزﻣﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽداﻧﺪ،
ﻓﻠﺬا اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻻﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﺑﺮای رﻓﻊ درد ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺧﻮدی ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻧﻤﻮده و ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﺴﺘﯽ را از
ﺧﻮد دور ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﻇﻬﻮر ،ﺑﺎ ﺻﺒﻮری ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( و دوﺳﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﺶ و دﺷﻤﻨﯽ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را در رأس اﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻣﺮه اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دادن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﻀﺮت و اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات
ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ و ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﯾﺸﺎن و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ و ﯾﺎد آن اﻣﺎم
ﻏﺎﯾﺐ ،ارادت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
آری ﻣﻨﺘﻈﺮ و دوﺳﺘﺪار ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﺒﻮب و اﻣﺎم ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮد ﻧﺠﻮای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺎده و ﺑﯽ ﭘﯿﺮاﯾﺶ
و ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﻔﺮه دﻟﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ
را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻧﺲ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺒﺮد.
در ﺣﺮاﺳﺖ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﯾﺖ،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﺎﮐﺖ
ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪ ﺗﻮان را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ آن ﺣﻀﺮت و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد.
دﻏﺪﻏﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻬﺪی)ع( در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮد
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ دﻋﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺣﻀﺮت را
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ دﺷﻤﻨﺎن در ﺣﺎل ﺷﺒﻬﻪ اﻓﮑﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات
دﯾﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻮزه ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﺑﺮای دوری از اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ ازﻣﻨﮑﺮ را ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ در
ﺣﻮزه دﯾﻨﯽ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﮑﻤﯽ ،ﺣﮑﻢ و ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎن
دﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و رﻣﺰ
رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن را در ﻓﻘﻪ  ،اﺧﻼق  ،ﻗﺮآن

وﻋﺘﺮت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

