ﻧﺪﺑﻪای ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺘﻘﻢ )(۱
ﻣﻨﺘﻈﺮان دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺒﺢ در ﻗﺮارﮔﺎﻫﯽ آﮐﻨﺪه از اﻟﻔﺖ و ﺷﮑﻮه و
ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﻫﻢ ﺻﺪا و ﻫﻢ ﻧﻮا ﮐﻼم ﻣﻮﻻﯾﺸﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( را ﻧﺪﺑﻪ ﮐﻨﺎن
ﺳﺮ داده و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﺮﺗﺶ آﻣﺎده ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
دردﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﺟﺮاﺣﺖ دﯾﺪه ی ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ)ﻋﺞ( ﻣﺮﻫﻤﯽ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ….

در ﻓﻘﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ دﻋﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه:
»… اﯾﻦ اﻟﻤﺮﺗﺠﯽ ﻻزاﻟﻪ اﻟﺠﻮر و اﻟﻌﺪوان… «
»…ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻇﻠﻢ و دﺷﻤﻨﯽ را ازاﻟﻪ ﮐﻨﺪ .«...
»… اﯾﻦ ﻗﺎﺻﻢ ﺷﻮﮐﻪ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ …«
»…ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﺷﻮﮐﺖ ﺗﻌﺪی ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن…«.
»ازاﻟﻪ« ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮت و ﺧﻔﺖ و ذﻟﺖ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻗﺎﺻﻢ« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪهای ﮐﻪ در آن ذﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ع( رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎم از دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و
اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ازاﻟﻪ ﮐﺮدن و ﻗﺎﺻﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدن ،ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﻇﻬﻮر را در ورای »ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ« ﻗﺮار
داده ،ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﺮات روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را در اﯾﻦ دو
ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻐﺾ
و ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس را از اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻐﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺒﺖ
ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﻐﺾ و ﺧﺸﻢ ،ﺣﺼﺎر ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺛﺒﺎت ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻐﺾ و
ﻏﻀﺐ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺣﻔﻆ رﺣﻤﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺻﻼﺑﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ،در
ﺑﻐﺾ و ﺧﺸﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن آن ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺸﻢ ﻧﺎﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺸﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺸﻢ
ﻣﻘﺪس ،ﺧﺸﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﻢ در ﺣﻮزه دﯾﻦ اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای
ﻇﻬﻮر ﺑﺎ اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯿﺴﺮ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖ از اوﺳﺖ.

اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺮزﺗﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،در ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎر ،ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ را در ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد:
ﻋﻘﻮﺑﺖ ،ﻋﺪاوت و ﻋﺪاﻟﺖ.
ﻋﻘﻮﺑﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد ،و ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺪاوت ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ اﺛﺮ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آن ،ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺸﻢ ،ﮐﯿﻨﻪ ،ﻧﻔﺮت ،ﻧﻘﺶ دارد.
ﺧﺸﻢ :ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ و آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دار ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺸﻮد.
ﺿﻠﻊ ﺳﻮم ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس ﯾﺎ روﺣﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎم داﺷﺘﻦ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺘﻘﺎم،
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻋﺪاوت ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎر زﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻘﺎم ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻔّﯽ دل ،اﻟﺘﯿﺎم و ﺗﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
اﻧﺘﻘﺎم ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﺎم »ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی« ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﻘﺎم را ﻣﯿﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺮد:
 _۱اﻟﺘﯿﺎم ﻗﻠﺐ
 _۲ﺟﺒﺮان ﺿﺮر
 _۳اﺻﻼح
ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ و ﻣﻬﺪوﯾﺖ ،در وﺟﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮان
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ،در ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اداﻣﻪ دارد …

