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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سالم بر قائم آل محمد و برمنتظرانش

ای که در محضر شما گرامیان بودیم، البد متوجه شدید که چرا من سالم با این چند جلسه

دو دلیل: اولین کنم؛ به فرستم، چرا از لفظ قائم آل محّمد استفاده میخاّصی به حضرت می

نگریم، القاب و صفات متنوعی برای دلیل این است که ما وقتی در روایات شیعی می

، لقب قائم است. قائمنا،  (الشریففرجهتعالیهللاعجل)حضرت آمده، اما بیشترین لقب برای امام زمان 

رساند. اگر شما لفظ قائم قائم اهل بیت، قائم آل محمد. و این استفاده به ما نکتۀ دوم را هم می

و در تو روحیۀ جهاد و  کندرا زیاد تکرار کردید، انتظار قائم شما را به قیام وادار می

مبارزه را تقویت خواهد کرد. خیلی خوب است که ما این لقب را در جامعه ترویج کنیم و 

 بسیار مناسب است.

که منتظراِن کنم و اینیک نکتۀ مهم دیگری در باِب جهاد خدمت شما بزرگواران عرض 

امکان دارد که برخی از شما  کهاین آن هم های مبارز و مجاهدی هستند وحضرت، انسان

شود؟ سؤال، سؤال خوبی بپرسید که آیا ترویج چنین مفهومی از انتظار باعث خشونت نمی

تولّی و  فراموش کنیم و آن نکته، نکتۀ قرآنی است که به مااست. ببینید ما یک نکته را نباید 

ٌد َرسولُ هللا اَِشّداُء َعلَی الکُّفار ُرَحماُء َبیَنُهم»دهد: تبّری را یاد می یک انساِن واقعی هم . «ُمَحمَّ

یک  ،محبت دارد، هم غضب دارد؛ اگر از انسان محبتش را بگیرند یا غضبش را بگیرند

ت و این غضب را انسان ناقص است، این که انسان نیست. اما مهم این است که ما این محب

ها سازی برای ظهور هستند، اینچطور مدیریت کنیم. منتظراِن حضرت که به دنباِل زمینه

های به شّدت مهربانند؛ اما با کسانی که دوستاِن حضرت هستند، کسانی که امام انسان

-تعالیهللا)عجل گویند: ما مهدی فاطمهکنند ولی میکه گناه میولو این .زمانشان را دوست دارند

-فرجهتعالیهللا)عجل کنند ولی در مجلس جدِّ امام زمانکه گناه میرا دوست داریم. ولو این الشریف(فرجه

کنند. معیار را نباید در گناه دید، معیار را شرکت می السالم()علیه ، حضرت سّیدالّشهدا الشریف(

 دنباِل دوستی و رضایت امام زمان گوییم: هر کس که بهپذیری دید. ما میباید در این والیت

است؛ باالتر، در هر جای دنیا، هر کسی که به دنباِل استقراِر عدالت و  الشریف(فرجهتعالیهللا)عجل



 

 

گیرند. در جبهۀ منتظران ما، ها هم در جبهۀ منتظران قرار میظهور حقیقت است، این

هستیم. اما در مقابل  «ُرَحماُء َبیَنهم»هستیم. اشتباه نکنیم. ما در بین خودمان  «ُرَحماُء َبیَنهم»

، باید محکم «اَِشّداُء َعلَی الکُّفار»شود رحیم بود، که نمی الشریف(فرجهتعالیهللا)عجلدشمنان امام زمان 

قرآن کریم  . مگر خدای متعال درباشیم تا اجازۀ سوء استفاده ندهیم. این اخالِق خدایی است

کند؛ یعنی صاحب انتقام، از چه کسی انتقام می «ذو ِانتِقام  »گاهی اوقات خودش را وصف به 

گیرد؟ از دشمنان دین، از کسانی که مانع ِ بشریت هستند. نباید ما این بحث را اشتباه می

کنیم. که خدای ناکرده به دنباِل خشونت نباشیم، بحث جهاد را مطرح نبگیریم و به خاطر این

این است که در جهاِد اکبِر خودش، در  الشریف(فرجهتعالیهللا)عجلاصالً الزمۀ یک منتظِر امام زمان 

مقابِل دوستانی که با او سلیقۀ یکسانی ندارند، یا خدای ناکرده خطا و گناهی دارند، خودش 

ولی در مقابِل ها برخورد کند؛ این خودش جهاد است. را کنترل کند و با مهربانی با آن

دشمنان باید محکم ایستاد. اگر محکم نباشیم، راه نفوذ در جبهۀ منتظران باز خواهد شد. پس 

ما نباید جهاد را مساوی با مطلِق خشونت در نظر بگیریم. یک مجاهد، انساِن مهربان با همۀ 

دین ، و محکم در مقابِل دشمنان، حضرت و خواهان امام زمان دوستانطلبان و عدالتحق

 خواهد بود.
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