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 4- آخرين وظايف منتظران
  قاطعيت در برابر فتنه گران و منحرفان نشانه عشق به مردم است

ايم، بايد آن روي اين سكه نوراني را هم نگاه كنيم، كه شايد كمتر از آن صحبت شده  اگر به قاطعيت حضرت و يارانش توجه كرده
اين ويژگي . نسبت به مردم است "شدت مهرباني و دلسوزي حضرت و ياران ايشان " عصر ظهور باشد، يك ويژگي مهم و كليدي در

  .شود در آخرين وظايف منتظران نيز ديده مي

ها، در چهارمين شب سخنراني خود در جمع طالب و دانشجويان در مدرسه علميه  مشاور نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 
ها  محبت به آدم: ، قاطعيت در برابر گروهي كه قصد انحراف جامعه را دارند، را نتيجه عشق به مردم دانست و گفتصدر بازار تهران

تابي و دلسوزي  االسالم عليرضا پناهيان، بي حجت. شود مهمترين دليلِ پيدايشِ خشمي است كه برعليه دشمنان دين در انسان ايجاد مي
را دو  "عشق به مردم و دل سوزي براي آنها"، "عقل و بصيرت"و در كنار . ر دانستسفه انتظارِ ظهوترين فل براي هدايت مردم را اصلي

  .هاي آخرالزمان برشمرد ترين لحظات فتنه شرط الزم براي منحرف نشدن در پيچيده

  :خوانيد در ادامه فرازهايي از اين سخنراني را مي

 ت امام زمانت و حدرا با دلسوزي و عشق به  هاي بد را مورد بررسي قرار دهيم، ارتباط آن با آدم در برخورد) عج(اگر فلسفه شد
تواند در برابر گروهي كه به هر  ورزد و سعادت انسانها برايش اهميت دارد نمي  كسي كه به مردم عشق مي. مردم خواهيم ديد

ا مهمترين دليلِ پيدايشِ خشمي است كه ه محبت به آدم. تفاوت باشد دليل، قصد انحراف جامعه را دارند سكوت كند و بي
گيرد كه پاي گمراه  اين خشمِ مقدس وقتي فوران مي. شود برعليه دشمنان دين و منحرف كنندگان جامعه در انسان ايجاد مي

  .آيد ميان مي كردن مردم به

 خطيري مثل جان و دينِ مردم توان با مسائل  عرصه سياست عرصه تدبير براي احقاق حقوقِ انسانهاست و دراداره جامعه نمي
لذا طبيعي است كه در جامعه مهدوي سخت گيري برعليه آنهايي . ها نيست عرصه سياست جاي مماشات با نامردي. بازي كرد

در دستشان  "اندازه"ار قاطعيت براي كساني كه كه قصد لطمه زدن به جامعه را دارند، صورت گيرد و ممكن است اين مقد
  .نظر برسد نچه كه بايد بهتر از آ نيست، سخت

 حضرت و يارانش توجه كرده ايم، بايد آن روي اين سكه نوراني را هم نگاه كنيم، كه شايد كمتر از آن صحبت  اگر به قاطعيت
. نسبت به مردم است "ي و دلسوزي حضرت و ياران ايشانشدت مهربان" شده باشد، يك ويژگي مهم و كليدي در عصر ظهور

اين ويژگي در آخرين وظايف . شوند كه تصورش وجود دارد تر از آني مي ان ايشان، عموم مردم هم مهربانعالوه بر پيرو
ياران مهدي اهلِ مواسات و رفاقت خالص واقعي : نقل شده است) ع(در حديث معروفي از امام باقر. شود منتظران نيز ديده مي

به حدي كه براحتي و بدونِ اخذ اجازه، از اموال يكديگر استفاده  .بوده و از باب برادري، مرزِ مالكيت بينشان وجود ندارد
آنجايي كه انصار نيمي از . شود اين ويژگي در صدر اسالم و در جريان هجرت نيز ديده مي )24اختصاص مفيد،ص. (كنند مي

ا به چه مقدار ايثارگري ببينيم اآلن مهرباني و دلسوزي، ما ر. اموال خود را به برادران ديني خود يعني مهاجرين دادند
  دارد؟ آيا ما را به مواسات با برادران ديني خود رسانده است؟ وامي
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 كسي . كنند تابي مي سوزانند و بي هم دل مي "در معرضِ ريزش قرار دارند"رحمي منتظران تا آنجاست كه براي مردمي كه  دل
ها در قلب تو داراي حرمت باشند، از  ردم و اينكه آدمدوست داشتنِ م. كه عاشق مردم باشد، عاشق هدايت مردم خواهد بود

مؤمنيني كه در پي هدايت انسانها هستند، وقتي مردم را در گمراهي ببينند زجر . ترين ويژگيهاي منتظران است كليدي
نْزَلْنا علَيك ما أَ: تا جايي كه خداوند فرمود. بود) ص(اين از بارزترين خصائل پيامبراكرم. شوند كشند و دچار مشقّت مي مي

  )2/طه(الْقُرْآنَ لتَشْقي

 لي، دو دليل اصلي ) ع(امام صادق. ترين فلسفه انتظارِ ظهور است تابي و دلسوزي براي هدايت مردم اصلي بيدر حديث مفص
كه عموم اول اينكه حقّ چيره شود و عدالت همه جا را فراگيرد و دوم اين: كنند براي تمنّاي ظهور از سوي مؤمنين، ذكر مي

أَما تُحبونَ أَنْ يظْهِرَ اللَّه تَبارك و تَعالَي الْحقَّ و الْعدلَ في الْبِلَاد : مند شوند و در مسير حق قرارگيرند مردم از نعمت هدايت بهره
صعلَا ي فَةٍ وخْتَلنَ قُلُوبٍ ميب اللَّه ؤَلِّفي ةَ ومالْكَل اللَّه عمجي و هي خَلْقف هوددح تُقَام و هضي أَرلَّ فج زَّ وع كافي، (ونَ اللَّه

اين در واقع همان خصلتي است . دهنده دلسوزي نسبت به مردم و عشق به هدايت انسانهاست اين ويژگي نشان) 333،ص1ج
ولٌ منْ أَنْفُسكُم عزيزٌ علَيه ما عنتُّم حريص علَيكُم لَقَد جاءكُم رس: در حد اعال از آن برخوردار بودند) ص(كه پيامبر اكرم

  )128/توبه(  مؤْمنينَ رؤُف رحيمبِالْ

 حق هركه . ها است الناس، عشق ورزيدنِ به انسان امر هدايت مردم از روي محبت به آنهاست و روح اهميت فراوان رعايت
يكي از آخرين وظايف منتظران همين . ين ويژگي مهم و كليدي را در خود بوجود آوردبيند بايد ا خود را در آستانه فرج مي

است و  كسي كه دچار خودخواهي. خورند درد حضرت نمي اساساً كساني كه نسبت به مردم مهربان و دلسوز نيستند به . است
  هد داشت؟است چه ارتباطي با ظهور و ياري حضرت خوا براي دوست داشتنِ ديگران تمرين نكرده

 هاي آخرالزمان منحرف نشود، بايد براي مردم دل  ترين لحظات فتنه خواهد به عاقبت به خيري برسد و در پيچيده هركه مي
اين خصيصه . البته كسب اين ويژگي كار راحتي نيست و انسان بايد از حب نفس خالي باشد تا ديگران را دوست بدارد. بسوزاند

گيريم بر اساس مقتضيات  از آن دسته اخالقياتي است كه وقتي در آستانه ظهور قرار مي چيز جديدي در دين نيست بلكه
  .شود زمان، از اهميت و حساسيت بااليي برخوردار مي

 ال بين دوستان ما اهل بيت پيش مي اي سخت  در آخرالزمان فتنه: فرمايند مي) ع(امام رضاازمشخصات مهم آن . آيد تر از دج
كنند با دشمنان ما اهل  تي ميدوس"و  "كنند با دوستان ما اهل بيت ني ميدشم"گروهي كه  فتنه دو چيز است؛

  .هاي آخرالزمان است اين از مهمترين شاخصها براي جلوگيري از ريزش در جريان فتنه )16/179/الشيعه وسائل("بيت

 هاي آخرالزمان  براي عبور از فتنه. مومنان است ويژه ها به يكي از آخرين وظائف منتظران آمادگي براي محبت فراوان به انسان
اگر دائماً در ياد اولياء خدا و دوستانِ اولياء خدا . تپد بايد ببينيم چقدر دلمان براي اولياء خدا، محبين اهل بيت و ياران آنها مي

ت از صميمِ دل باشد، به راحتي بي اگر دوستي كسي با اهلِ. بيت باشيم مراقبِ دوستانِ اهل. نباشيم، نشانه خودخواهي ماست
مهري نسبت به شيعيان و محبين  اگر در دلمان كوچكترين بي. بيت ع را تخريب كند حاضر نيست كسي از محبينِ اهل

  .خورد و معلوم نيست در امتحانات سخت چه بر سرمان بيايد خيري ما لطمه مي به بيت وجود داشته باشد، عاقبت اهل

  


