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انتظ���ار در حقیق���ت قطب نم���ای زندگی دنیوی 
که تمام ح���رکات و  و معن���وی هر ش���یعه اس���ت 
اعمالش را به سمت جهت این قطب نما تنظیم 
می کند و انجام می ده���د. به تعبیر دیگر، آدمی 
باید چش���م دوخته و خیره به چیزی شده باشد 
ک���ه با تمام وج���ودش می خواهد اتف���اق بیفتد. 

گ��وش��ات  پ��ی��رم��رد! م��ث��ک��ه 
 
ً
ه��م س��ن��گ��ی��ن��ه؟!!... اص��ا
گ��ف��ت��ه ب��ی��ای ای��ن��ج��ا؟  ک���ی 
ب�����رو ط��ب��ق��ه ه���م���ک���ف، از 
پ�����ذی�����رش وق������ت ب��گ��ی��ر! 
ب������رو ای���ن���ج���ا وای���ن���س���ت���ا!

کربا  زی����ارت  ع���وض  م��ا در  آق���اج���ان! 
م����ی روی����م ع���م���ره؛  ن��ظ��ر ش��م��ا چ��ی��ه؟

ت��و  ف���ص���ل  ک���دام���ی���ن  از 
ک���ه ب��ق��ی��ۀ خ��دا  ب��گ��وی��م 
و  ه��س��ت��ی  زم���ی���ن  روی 
ط��اووس اه��ل بهشت؟!
بگویم  م��ی ت��وان��م  ف��ق��ط 
که  ب����دی  ب���ه ج���ز  م���ا  از 
ن����دی����دی، ب��ب��خ��ش��م��ان! 

هم���ه رفق���ای م���ا م���ردن. 
خیلی هم از ما بهتر بودن، 
پولدارت���ر بودن، ولی دیگه 
مردن. من ه���م می میرم.
کنم،  پ���س بش���ینیم فک���ر 
کردم؟ گذش���ته چه  ببینم 

که پرت���وی انوار  »کش���تی نجات« همانس���ت 
ت���ا  بالی���ا می افکن���د  ام���واج  ب���ر  را  هدایت���ش 

گرفتاری بیابد.
فری���اد  ک���ه  همانس���ت  نج���ات«  »کش���تی 

فریادرسی اش رساترین صدا در...

اخ���الص،  ب���ا  منتظ���ران 
در مرحل���ۀ تربی���ت نفس 
ام���ر  ب���ه  خودس���ازی،  و 
دیگ���ری نی���ز بای���د توجه 
عمی���ق.  توجه���ی  کنن���د،  
آن امر،  تمرین زندگی ای 
است، س���اده و خشن... 





امامرضا؟ع؟فرمودند:

ب��هس��هچیز
ّ

خ��داون��دع��ّزوج��ل

ف��رم��اندادهک��هه��م��راهب��اسه

چیزدیگرند:

به»نماز«و»زکات«فرمانداده

است،پسهرکهنمازگ��زاردو

ن��م��ازشپذیرفته ن��ده��د، زک��ات

نمیشود،

بهشکر»خود«و»پدرومادر«

فرمانداده،پسهرکهسپاس

پدرومادرخویشنگزارد،شکر

خداوندرابهجانیاوردهاست.

با و»پيوند »ت��ق��وایخ���دا« ب��ه

است، داده دستور خویشان«

پ��سه��رک��هب��اخ��وی��ش��انخود

نپيوندد،تقوایخداوندمتعال

راپيشهنساختهاست.



سالم
سللالیم که به تپش های قلب ما هیجان یم دهد. سالیم که ما برای گفتن آن به 
شللما یک فصل انتظار یم کشللیم. اما این بار قبل از شما به کس دیگری سالم 
کردیم. به کیس که این شماره از مجلۀ ما، همۀما و تمام عالم متعلق به اوست.

این گونه به او سالم کردیم:

للاَلُم َعلَى الَْمْهِدیِّ الَِّذی َوَعَد اللَُّه ِبِه اْلَُمَم أَْن َيْجَمَع ِبِه الْكَِلَم َو َيلُمَّ  السَّ
ِبِه الشَّْعَث َو َيْمَلَ ِبِه اْلَْرَض ِقْسطاً َو َعْدالً

سللالم بر مهدی، کیس که خداونللد او را به همه امت هللا وعده داده 
اسللت، که به وسیله او وحدت عقیده را ایجاد نماید و پراکندیگ را از 

بین ببرد و زمین را از عدل و داد پر کند.

در این فصل که میالد صاحب عالم است، قطب نمای ما روی انتظار1 ایستاد که 
امیدواریم در بقیه عمر از آنجا تکان نخورد! از افرادی گفتیم که در عمر خود با 

حداکثر سرعت به سوی امام حرکت کردند2، از سید بحر العلوم3. 
برای تزیین کوچه در میالد او، نردبان چویب4 را به دیوار تکیه دادیم تا از پلکان 

اعتقاد به امام زمان5 و رجعت پدران او6 باال برویم. 
اعمال شب نیمۀ شعبان7 را نوشتیم تا یادمان نرود... 

و بسللیاری چیزهای دیگر تا وقیت ناگهان مرگ8 رسللید به مرگ نامسلللماین9 
نمیریم...

پیامک های شما را در صفحه 67 چاپ کردیم. در نظرسنجی این شماره شرکت 

کنید و ما را خوشحال کنید. یادتان که نیم رود؟

1. انتظار، قطب نمای زندگی، صفحه 22.
2. با حداکثر سرعت برانیم، صفحه 46. 

که دریای علوم بود، صفحه 42. 3. مردی 
4. نردبان چوبی )داستان(، صفحه 58.  

5. سهم تکوین و تشریع در...، صفحه 54. 
6. بازگشت، صفحه 60.

7. شبی نه مثل هر شب، صفحه 64.  
8. و ناگهان مرگ، صفحه 34.  

9. زندگی مسلمانی مرگ نامسلمانی، صفحه 32.



در نظرسنجی مجله ابوتراب رشکت کنید

ج���ای���زه ب��گ��ی��ری��د

م��ج��ل��ه اش����ت����راک   40

و

نظر خود را به شماره

300074142
پیامک کنید

ب������������������������������������������������������رای چ����������������������ه����������������������ل ن�����������ف�����������ر

بدون شللک بدون راهنمایی های شما، بخش 
زیادی از کارهای مللا یب نتیجه یم ماند. برای 
نویسندگان و دست اندرکاران مجله مهم ترین 
اولویللت این اسللت کلله هم سللوژه و هم 
محتوای مطالب و گزارشللات طوری باشللد 
که شللما خوشللتان بیاید و از آن بیشللترین 
بهللره را ببریللد؛ پس بلله ما بگوییللد که چه 
یم خواهیللد و چلله موضوعللایت را بیشللتر 
یم پسللندید. نظرات شللما قطعا در دستور 
کار نویسللندگان مجله قللرار خواهد گرفت.

مهدویت

اخالق

شعر و ادب

یخ اسالم تار

آموزش اعتقادات

خانواده

طب و سالمت و تغذیه

قرآن

اهل بیت؟مهع؟

پاسخ به شبهات

گزارش و مصاحبه

معرفی کتاب و نرم افزار و...

M
A
Sh
T
E
Kh
S
Q
B
P
G
K

همان طللور که مشللاهده یم کنید، در اینجا 
دوازده موضوع را انتخاب کرده و نوشته ایم. 
کد هر موضوعی که مورد عالقه تان است و 
دوسللت دارید در مجلۀ ابوتراب، پیرامون 

آن بیشتر بدانید برای ما ارسال کنید.

گ���ر ب���ه موض���وع خان���واده و مس���ائل پیرام���ون آن و نی���ز آم���وزش  مث���ا ا
کنی���د. کده���ای kh و E را ب���رای م���ا پیام���ک  اعتق���ادات عاقه مندی���د، 



حسین ادیب زاده
AdibZadeh@aboutorab.com
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کرده است. حاال دیگر اول مهر با هشتم آبان یا هر روز دیگر، برایم  این روزها وضع فرق 
که تمام شد. تابستان هم مثل تمام سال باید رفت سر  فرقی ندارد. دوران امتحانات هم 
که تا  کار، خانواده، تلویزیون، شام، خواب. جمعه ها هم  کار، ناهار،  کار. بیداری، صبحانه، 

بیدار می شوی ظهر شده؛ ناهار، فیلم و ...
خدا را شکر دقایق نماز هم فرصتی شده برای به یاد آوردن کارهای فراموش شده! روز های 

کردن به آن را نمی دهد. هفته، ماه و سال با سرعت نور می گذرد و روزمرگی امان فکر 
فرق دهۀ محرم با دیگر روزهای سال، اضافه شدن یک روضۀ آخر شب است و فرق نیمۀ 
کمی خواب  گرسنگی و تشنگی و شب های قدر  کمی  شعبان یک جشن؛ ماه رمضان هم 

کمتر.
کردن به کمبودها، نیازها  که فرصتی برای فکر  کرده اند  عادت ها آن قدر طول روز را اشغال 

و اشتباهات نیست.
که  کمی، ترافیک و آلودگی ست  الحمد هلل و به لطف شما، با همه چیز ساخته ایم. مشکل، 

تحمل می کنیم.
کافی در حرم ها هست و قرآن برای باالی سر موجود. رسالۀ مراجع هم  مفاتیح به اندازۀ 
فاطمیه  و  برای محرم  منزل هست. سی دی های مداحی هم  در  اضطراری  مواقع  برای 

مهیاست.
لی نیست جز دوری شما! کردم بگویم، مال البته فراموش 

...
کرده ایم... هر چند، نیامدید هم نیامدید؛ ما به غیبت شما عادت 

8

یادداشت
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کاش در زمان اهل بیت؟مهع؟ زندگی می کردم  گاهی وقت ها آرزو می کنم  راستش را بخواهید، 
و می توانستم تمام عمرم را در خدمتشان باشم؛ حتی تصورش هم تمام وجودم را پر از 

شور و نشاط می کند.
تدوین  روز  یك  و  هستم  زهرا؟اهع؟  حضرت  روزانۀ  خرید  مسئول  خیاالتم  در  روز  یك   

ً
مثال

بار، مسئول مالقات های امام  را انجام می دهم! یک  »درس-گفتار«های امام صادق؟ع؟ 
مرتب  است  رسیده  عسکری؟ع؟  امام  برای  که  نامه هایی  دیگر ،  بار  و  می شوم  رضا؟ع؟ 

می کنم.
کن ، هر روز بلند می شوی و روزت را با سالم و صحبت  که چقدر شیرین است! فرض   

ً
واقعا

مشغول  خدمتگزاریش  به  او  محضر  در  را  ثانیه هایت  بعد  می کنی!  آغاز  معصوم  امام  با 
می شوی. ظهر سر سفرۀ امام می نشینی و...

...
که فراموش می کنم شما هم جزو اهل بیت؟مهع؟ هستید!  آقای من! شرمنده ام؛ شرمنده ام 
کنم؛ فراموش می کنم که هر  فراموش می کنم که وظیفه دارم تمام عمرم را به شما خدمت 
که سر  کنم و به یاد شما باشم؛ فراموش می کنم  روز را باید با سالم و صحبت با شما آغاز 

سفرۀ شما نشسته ام...
بدجوری فراموش کار شده ام آقا! آن قدر که حتی فراموش کردم اآلن در حضور شما هستم 

و صدای مرا می شنوید...
کنم: ببخشید! مثل همۀ بارهای قبل... بگذارید دوباره از اّول شروع 

آقای من!
سالم...
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حامد داودوندی
Davoodvandi@aboutorab.com





آنان اهل زمین نیستند. آن ها نورهایی بودند در مدار 
عرش الهی و زمین تاریک بود و رسزمینیان رسگردان.

ت��ا آن که خداون��د بر ما منت نه��اد و آن ها میهامن 
زمینی��ان ش��دند تا اهل زمی��ن از آن��ان ادب بندگی 

بیاموزند و با نورشان نورانی و پاک شوند.
قرار بود زمینیان دس��ت در دستشان سپارند و ایشان 
را رسپرس��ت خود ش��امرند و گرامی دارند. قرار بود 

اما...
آنان اهل آسامنند. 

آن ها آسامنیان زمین اند.



قرار بود چشم به راهتان باشیم، اما چشم از راهتان بستیم.
قرار بود بیدار بمانیم تا شما بیایید، اما خواب آن چنان بر ما غلبه کرد که حیفمان آمد بیدار شویم. 

کرد. که این چنین مان  کدام شیطان بود  نمی دانم نغمۀ الالیی 
که نامتان آوازه ای فراموش ناشدنی شود. اما از صبح  کار هر روزمان شود تا  گفتن،  قرار بود از شما 

گفتن نماند. که فرصتی برای از شما  تا شب آن قدر به خودمان رسیدیم 
ق���رار ب���ود با رش���ته های دع���ا، یک قالی ببافیم به وس���عت خواس���ته های آدمیان، که ت���ار و پودش 
تمنای آمدن ش���ما باش���د. افس���وس که بند بنِد آرزوها آن قدر صف کش���یدند که نوبتی برای ش���ما 

نماند! نه در تار و نه در پود.
کنیم، و چه خالی ماندیم از شما. قرار بود وجودمان را لبریز از شما 

قرارمان به عقل بود، مجنون شدیم. قرارمان به شرع بود، گریختیم. قرارمان به امانت بود، جمله 
خیانت شدیم. 

کوی و برزن های عریانی چشم ها را ببندیم، ولی دیده ها بازتر ماند. قرار بود در 
کردیم!  قرار بود در حیا و حجاب مستور شویم، ولی در حجاب خودساخته، حیا را مستور 

گوش ها را با دستان تقوا بگیریم، ولی دستی برای تقوا باال نیامد.  قرار بود 
کردیم! کنیم اما شکم را لبریز از شبهه  کنیم، در لقمه ها نظر  قرار بود در خوردنی ها امساک 

کنیم، فکرمان اما حرام شد. ل اندیشه  قرار بود در مال حا
اعتراف و هزار اعتراف که جورمان با خواست شما جور نیست و لجاجت هایمان در بغض های شما 

گلوگیر شده است.
اعت���راف و ه���زار اعت���راف که هر روز، آفتاب زندگیِ  ما بی افق نام ش���ما طلوع می کند و بی یاد ش���ما 
گفتم ش���رم و  در غروب خویش می خوابد. و ش���رم و هزار ش���رم از این که من، از هیچ کدام از آن چه 

حیایی نمی کنم...

ت����وص����ی����ف م��ا
علی ارسطویی 



منتظ���ران ب���ا اخ���الص، در مرحلۀ تربیت نفس و خودس���ازی، ب���ه امر دیگری 
کنند،  توجهی عمیق. آن امر،  تمرین زندگی ای اس���ت، س���اده  نیز باید توجه 
و خش���ن و دور از رف���اه و تن آس���ایی، ت���ا بدین گون���ه ب���ا زندگی پیش���وای قیام 

کنند. گردند،  و تاب پیروی از فرزند علی؟ع؟ را پیدا  هماهنگ 
که اهمیت بسیار  دربارۀ این موضوع، در احادیث ما، تعالیمی رسیده است 
که این تعالیم اهمیت بسیار دارد  کید می کنم و توجه می دهم،  دارد. من تأ

گیرد.  و باید مورد نظر و عمل قرار 
ای���ن تعالیم می گوید: باید در انس���اِن منتظر، روح پارس���ایی، پایداری،  زهد و 
کی،  نظامی گری و سلحشوری،  بی نیازی، قدرت و مردانگی، شهامت  و بی با

به وفور وجود داشته باشد. 
انس���ان منتظ���ر، باید این خصلت ها را در خویش���تن پدی���د آورد و بپرورد و به 

اصطالح روز،  یک فرد ساختۀ انقالبی، و یک چریک آماده باشد. 
هیچ گونه ضعف، سستی، امیال و عالیق، نباید شخصیت صخره ساِن انساِن 

منتظر را دستخوش قرار دهد.
امام جعفر صادق؟ع؟ خطاب به ابوبصیر می فرماید:

درب���ارۀ خروج قائم، خیلی عجله دارید، هان! به خدا س���وگند،  او جامۀ 
کار بردن  گار به  وز گاِر قیاِم او، ر وز مویین می پوش���د و نان جو می خورد. ر
شمش���یر اس���ت )و جنگ با جّباران و مفِس���دان و فاس���دان(، و مرگ در 
س���ایۀ شمشیر... او ش���بانگاهان به دردمندان و نیازداران سر می زند، و 

وزها به نبرد در راه دین می  پردازد،  مانند امیرالمؤمنین... . ر

آری،  دولت جهانگیر عدل، به آس���انی تش���کیل نخواهد یافت. س���هم انسان 
مسئول، و رنج انسان مسئول، در خدمت مهدی؟جع؟، برای تأسیس دولت 

جهانی او، بسیار خواهد بود. پس باید آماده شد و باید آماده بود...
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خورشید مغرب

م�����������������ع�����������������رف�����������������ی
ک����������������������������ت����������������������������اب

کتاب »خورش���ید مغرب«، نوشتۀ استاد محمد 
رضا حکیمی، از دانش���مندان اس���المی در عصر 

حاضر است. 
کتاب های  کتاب جایگاه ویژه ای در میان  این 
مرب���وط به ام���ام عص���ر؟جع؟ دارد. عنوان فرعی 
کتاب »غیب���ت، انتظار و تکلیف« اس���ت. مؤلف 
کوشیده تا مسئله مهدوّیت را از زوایای علمی، 
عقل���ی، تاریخ���ی، روای���ی، قرآنی و مل���ل و ِنَحل 

مورد بحث و بررسی قرار دهد.
»خورشید مغرب«، نخس���تین بار در 51 صفحه 
در س���ال 1349 از س���وی انتش���ارات غدی���ر در 
تهران به چاپ رس���ید. از آن زمان به بعد بارها 

گرفته است.  مورد چاپ قرار 
ک���ه بالغ ب���ر 400 صفحه  چ���اپ جدی���د کت���اب را 
می باش���د، می توانی���د از انتش���ارات »دلیل م���ا« 

کنید. تهیه 

13
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محمد حسین کالهی

در محضر استاد
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امام؛ 
ن ع���ل���م ال��ه��ی م���خ���ز

سلمان قنبری
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گفته  کس���ی  »ُخ���ّزان«، جمع خازن اس���ت و به 
می شود که چیزی را ذخیره و جمع نموده و یا 
کند. ای���ن تعبیر از آن جا در  حف���ظ و نگهداری 
که قلوب  کار رفته اس���ت  مورد اهل بیت؟مهع؟ به 

ایشان مخزن علوم الهی ست.
گفته ش���ود،  که ب���ه آن علم  بناب���ر ای���ن هر چ���ه 
ایش���ان نگ���ه دار آن هس���تند و ص���دور آن نی���ز 
ک���ه از غیر  از جان���ب ایش���ان می باش���د و هر چه 
گ���ر چ���ه در ظاه���ر ممکن  ایش���ان ص���ادر ش���ود ا
اس���ت صورت علم داشته باش���د ولی در باطن 

چیزی جز باطل نخواهد بود. 
برای آن که این موضوع را بیشتر متوجه شویم 
گفتگو  الزم اس���ت در م���ورد معنای علم بیش���تر 
که ما عل���م می دانیم در  کنیم؛ ش���اید آن چه را 

حقیقت علم نباشد. 
���م را از عین���ک خ���ود 

َ
م���ا انس���ان ها هم���واره عال

می بینیم، برای مثال قدرت خود را می بینیم و 
س���پس آن را خدایی کرده و دربارۀ قدرت خدا 
ک���ه میزان قدرت  س���خن می گوییم بدین معنا 
کی برای سنجش میزان قدرت  خودمان را مال
گر قدرت ما 10 اس���ت  خ���دا قرار می دهیم. مثال ا

قدرت خدا چند میلیون است!
بنابراین به راحتی نمی توانیم باور کنیم کس���ی 
کند،  ک���وه را جابج���ا  کلمه ی���ک  ب���ا تلف���ظ ی���ک 
بلک���ه عل���م از منظر م���ا باید با ممارس���ت زیاد با 
کت���ب و مقاالت مختلف و بهره گیری از اس���اتید 
گون به دس���ت آید. لذا باورمان نمی ش���ود  گونا
کاری  م 

َ
کس���ی غیر از این مدل بتواند در عال که 

 ما صورت دیگری از علم را 
ً
انجام دهد. اساس���ا

برای خودمان ه���م تصور نمی کنیم مگر همین 
کوش���ی و حس  که با تجربه و س���خت  علومی را 

کنجکاوی بشر بدست آمده باشد.  
اما علم بشری چگونه بدست آمده و چگونه تا 

به این جا رسیده است؟
 بش���ر ب���ا یک مطلب���ی برخورد می کن���د و بعد به 

ی���ک نس���بتی تعلق���ی ب���ه آن پیدا کرده س���پس 
ش���روع به تولید فرضیه می کند؛ حادثه را تکرار 
ک���رده و تک���رار آن را مورد آزمای���ش قرار می دهد 

تا سرانجام یک تئوری و نظریه را ارائه دهد. 
کار  ای���ن تئ���وری ممک���ن اس���ت حاص���ل ی���ک 
کارهایی فرا  آزمایش���گاهی باش���د و ی���ا حاص���ل 
آزمایش���گاهی؛ ب���ه هر حال تا ف���رد دیگری آن را 

نقض نکند به قوت خود باقیست.
در طول تاریخ تفکر بش���ر، باره���ا تئوری هایی از 
س���وی دانش���مندان مختلف ارائه شده و بارها 
گرفته ان���د. این  نی���ز مورد نقض و بررس���ی ق���رار 
امر به صورت ویژه در علوم انس���انی بس���یار رخ 
می ده���د زیرا غال���ب نظریه های ارائه ش���ده در 
این ح���وزه مربوط به یک جامعۀ آماری خاص 
ب���وده و ل���ذا نتایج آن در مورد س���ایر انس���ان ها 

صادق نمی باشد.
عل���م »بش���رگونه« ای���ن ط���ور تولی���د می ش���ود. 
دامنه اش محدود بوده و همواره نیز در معرض 
گاهی دو  ک���ه  نق���ض و رد می باش���د. ت���ا جای���ی 
 متضاد از دو طیف از اندیشمندان 

ً
کامال نظریه 

ارائه می شود...
ام���ا عل���م الهی ای���ن گون���ه نیس���ت. تغییرناپذیر 
ب���وده و هی���چ گاه نقض نمی گ���ردد. عل���وم الهی 
ناظ���ر ب���ه حقای���ق عال���م هس���تند ن���ه فرضیات 

دانشمندان. 
ک���ه خداوند  کلی���دی ای���ن اس���ت  نکت���ۀ بس���یار 
متع���ال دسترس���ی به ای���ن علم را ب���رای برخی 
تنه���ا  ن���ه  اس���ت.  گذاش���ته  آزاد  مخلوقات���ش 
دسترس���ی را آزاد گذاش���ته بلک���ه قل���وب آنان را 

کرده است. مخزن علم خود 
 علمش���ان از س���نخ ما 

ً
حجت ه���ای اله���ی اص���ال

 برای م���ا  و در یک بازۀ 
ً
نیس���ت. عل���م ما نهایت���ا

زمان���ی مش���خص دارای اعتبار اس���ت ولی علم 
ک الهی که حقیقت را نش���ان دهد این طور  پ���ا
نخواهد بود. امامان هستند که می توانند ادعا 
کنند که هر کس هر آن چه می خواهد می تواند 

ْن َتْفِقُدوِن�ی .1
َ
 أ

َ
ْبل

َ
وِني ق

ُ
از آنان بپرسد: َسل

که  مالئکه با آن علّو مقامشان اعتراف می کنند 
کنون آیا س���زاوار  نا(؛ ا

َ
م���ا علمی نداریم )ال ِعلَم ل

با  باید  م��ا  منظر  از  علم 
م��م��ارس��ت زی���اد ب��ا کتب 
و  م��خ��ت��ل��ف  م���ق���االت  و 
اس��ات��ی��د  از  ب��ه��ره گ��ی��ری 
گ��ون��اگ��ون ب��ه دس��ت آی��د.

اص���ًا  اله���ی  حجت ه���ای 
علمش���ان از س���نخ علوم 
طبیعی ما نیس���ت. علم ما 
نهایت���اً برای م���ا  و در یک 
بازۀ زمانی مشخص دارای 
اعتبار اس���ت ولی علم پاک 
الهی که حقیقت را نش���ان 
دهد این طور نخواهد بود. 

مائکه با آن علّو مقامشان 
اعت���راف می کنن���د ک���ه ما 
علمی نداری���م )ال ِعلَم َلنا(؛ 
اکنون آیا س���زاوار اس���ت 
که بش���ر ادع���ای علم کند؟

در این نوشته برآنیم تا با کالم وحیانی امام هادی؟ع؟ در مورد یکی دیگر از مقامات 
کنیم.  انش���اء اهلل به مدد آموزش ایش���ان، فهمی از  و فضائل اهل بیت؟مهع؟ صحبت 
گردد. صحبت پیرامون مقامات علمی اهل بیت؟مهع؟ اس���ت  مقامات نیز نصیب ما 

زانۀ علم الهی هستند.
َ

که ایشان خ و این 
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کن���د؟ علم بش���ر به جه���ت ذاتش  ک���ه بش���ر ادعای عل���م  اس���ت 
نمی تواند حقیقت را دریابد بلکه علم حقیقی تنها نزد خداوند 
و اولیاء او می باش���د. ام���ام باقر؟ع؟ فرمودند: »به ش���رق و غرب 
عالم سفر کنید، هرگز علم صحیحی نمی یابید مگر آن چه از نزد 

ما خاندان بیرون آمده باشد.«2
تذکر این نکته بس���یار مهم اس���ت که تنها خواندن قرآن و حتی 
مراجعه به روایات نیز ما را به علم نمی رساند بلکه باید متوجه 
کرم؟ص؟ بوده و ایشان مدینۀ علم  باش���یم همۀ علم نزد پیامبر ا
هس���تند و همچنین امیرالمؤمنین حض���رت علی؟ع؟ باب ورود 
این ش���هر می باش���ند. می بایس���ت از ش���خص حض���رت علی؟ع؟ 
کنی���م تا حضرت���ش م���ا را پذیرفته و  گدای���ی علم  طل���ب عل���م و 
عنایت���ی بفرماین���د. ام���ام باق���ر؟ع؟ می فرماین���د: »بدی���ن جهت 
که ایش���ان  حض���رت عل���ی؟ع؟ را امیرالمؤمنی���ن خواندن���د چ���را 

مؤمنین را طعام علمی می دهند.«3
ک���ه کده���ای خلقت را  کس���انی هس���تند  معصومی���ن؟مهع؟ همان 
می دانند و اجازۀ استفاده از آن ها را دارند. اما ما چنین علمی 
که مش���کل  نداری���م و البت���ه ت���وان تحمل آن را نی���ز نداریم چرا 
اصل���ی ما، بن���ده نبودن اس���ت. خداون���د متعال عل���وم اولین و 
آخری���ن را ب���ه امام���ان معصوم؟مهع؟ اعط���ا کرد زیرا آن���ان بندگان 
واقعی خداوند هستند و او را به معنای واقعی عبادت می کنند.
گردد آن  گر قرار باشد قلبی در این عالم خزانۀ علم الهی  آری، ا
قلب، قلِب خاش���ع و بنده وار حجِت خداست و نه دیگری! زیرا 
که  معی���ار علم الهی خش���وع اس���ت و این تنها عالمان هس���تند 
از خداون���د متعال خش���یت دارند.4 آیا مطالب���ی که ما به عنوان 
علم در خود ذخیره می کنیم، ذره ای برای ما خضوع و خشوع 
می آورد؟ آیا موجبات بیش���تر شدن رتبۀ بندگی ما می گردد؟ که 
کرده ایم، نه تنها علم  گر چنین نباش���د، آن چه در خود جم���ع  ا
نب���وده و مق���ام ما را باالتر نمی برد بلکه موجبات سرکش���ی ما را 

نیز در دستگاه الهی فراهم می کند. 
نکتۀ دیگری که در این جنبه از مقامات اهل بیت؟مهع؟ خوابیده 
اس���ت، قدرت آنان اس���ت. بدون تردید قدرت پس از علم قابل 
که آن���ان مخزن »هم���ۀ علم الهی« هس���تند،  معناس���ت و ح���ال 

بی شک محل صدور همۀ قدرت خداوند نیز خواهند بود.

پی نوشت:
1. وسائل الشیعه، ج15، ص128.

کافی، ج1، ص399.  .2
3. بحاراالنوار، ج37، ص295.

ماُء.
َ
ُعل

ْ
ما َیْخَشى اهلَل ِمْن ِعباِدِه ال

َ
4. سوره فاطر، آیه28: ِإّن

راِب 
ُ
وَق الّت

َ
أن���ا َو َجمیُع َمن ف

راب
ُ
���راِب َنع���ِل ابی الّت

ُ
فداُء ّت
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تش 
ّ
گر حال و روز و سرنوش���ت قوم���ی را تغییر بدهد، عل خداون���د ا

کارهای خود آن قوم بوده است.

کف���ران نعم���ت و غفلت، نعمت���ی را از  گاه���ی با ناش���کری،  م���ردم، 
گاهی با ش���کر نعمت، طاعت و بندگی خدای  دس���ت می دهند و 
که  متع���ال، درهای رحمت الهی را به روی خود باز می کنند، چرا 

خداوند می فرماید:

در قرآن کریم، نمونه هایی ذکر شده که یک قوم، به دست خود و 
کردند.یکی از  بر اثر اعمالشان، سرنوشت و آینده خویش را عوض 
این اقوام، بنی اسرائیل هستند ، چون قدر نعمت هایی را که خدا 
به آن ها داده بود ندانستند. خداوند در قرآن می فرماید که ما به 
گناهان،  بنی اس���رائیل نعمت های فراوان دادیم، بخشیده شدن 
نجات از دست فرعون، باران فراوان، غذاهای لذیذ و... ولی آنان 
به حضرت موسی؟ع؟ گفتند ما این غذاها را نمی خواهیم، عدس 
و س���یر و پیاز و غذاهای معمول���ی زمینی می خواهیم!! از خدایت 
بخ���واه ب���ه م���ا این ها را بده���د. حضرت موس���ی؟ع؟ فرمودن���د: آیا 
که ارزشمند است عوض می کنید؟!3 کم ارزش تر را با آنچه  شیئی 
کردند و دعایش���ان در حق  ب���ا این حال حضرت موس���ی؟ع؟ دع���ا 

بنی اس���رائیل مستجاب ش���د. آن نعمت ها از دستشان رفت و آن 
ک���ه بهتر نب���ود ولی خودش���ان می خواس���تند، به آن ه���ا اعطا  چ���ه 

شد...
حکایت ما ، حکایت بنی اسرائیل است؛ گاهی که حال دعایی پیدا 
می کنیم، ش���ب های قدر، ح���رم امام رضا؟ع؟ یا ه���ر زمان و مکان 
که به ذهنمان می رس���د، شخصی  مقدس دیگر، اولین چیزهایی 
که ب���ه صالحمان  و دنیای���ی خودم���ان اس���ت. خدا هم ت���ا جایی 
اس���ت، دعایمان را مس���تجاب می کند و ما را به خواس���ته هایمان 
می رس���اند. اما نکند ما هم مانند بنی اسرائیل آنچه برایمان بهتر 

کنیم؟ کم ارزش عوض  است را با خواسته های 
خداوند فرموده است:

ِمنین 4
ْ

ْم ُمؤ
ُ
ت

ْ
ُكْم ِإْن ُکن

َ
ْیٌر ل

َ
ُت اهلِل خ

َ
َبِقّی

گاهی ما هم مثل همان قوم بنی اس���رائیل، بد را با خوب عوض   
کنی���م، ولی اّول  می کنی���م! می توانی���م برای ام���ام زمان م���ان دعا 
 ایش���ان را به کل از 

ً
ب���رای خ���ود دعا می کنیم و گاهی هم که اصال

ی���اد می بریم و برای تعجیل در ف���رج موالیمان دعا نمی کنیم و به 
که به یاد حضرت نباش���یم غفلت است  یادش���ان نمی آوریم. این 
کفران نعمت. گر از فرمایشات معصومین؟مهع؟ استفاده نکنیم،  و ا

و این که به یادشان باشیم و برای سالمتی و تعجیل در فرجشان 
کنیم و توبه و تزکیه نفس داش���ته باش���یم، زمینه سازی برای  دعا 

که خداوند متعال، وعده داده است. تغییری است 
به واس���طه این کارها و دعاهای خود ماس���ت که می توانیم امید 

کند... داشته باشیم، خدا هم تغییری در ما و جامعه ما ایجاد 

پی نوشت:
1. آیه 11 سوره رعد.

2.  آیه 7 سوره ابراهیم.
3.  آیه 61 سوره بقره.

که امام زمان؟جع؟ را »بقّیة  کنز الّدقائق آمده  4. آیه 86 سوره هود؛ در تفسیر 
اهلل« بخوانیم و با این لقب، مورد خطاب قرار دهیم.

���دید2
َ

ش
َ
 َعذابی  ل

َ
ْم ِإّن

ُ
ْرت

َ
ِئْن َکف

َ
ُكْم َو ل

َّ
یَدن ز

َ َ
ْم ل

ُ
���َكْرت

َ
ِئْن ش

َ
ل

کنی���د، )نعمت خ���ود را( بر ش���ما خواهم  گ���ر ش���کرگزاری  ا
کنی���د، مجازات���م ش���دید اس���ت. گ���ر ناسپاس���ی  اف���زود و ا

راَد 
َ
ِسِهْم َو ِإذا أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا ما ِبأ ُر ّیِ

َ
ى ُیغ

َّ
ْوٍم َحت

َ
ُر ما ِبق ّیِ

َ
 اهلل ال ُیغ

َ
ِإّن

ُهْم ِم���ْن ُدوِنِه ِمْن واٍل 1
َ
ُه َو ما ل

َ
 ل

َ
ّد ال َمَر

َ
 ف

ً
���ْوٍم ُس���ْوءا

َ
اهلُل ِبق

تغیی���ر  را  ت���ی( 
ّ

مل )و  ق���وم  هی���چ  سرنوش���ت  خداون���د 
را در خودش���ان  آن���ان آن چ���ه  ک���ه  نمی ده���د، مگ���ر آن 
که خ���دا اراده س���وئی به  اس���ت تغیی���ر دهن���د و هنگام���ی 
کن���د، هیچ چی���ز مانع آن  قوم���ی )ب���ه خاطر اعمالش���ان( 
نخواه���د ش���د و جز خ���دا، سرپرس���تی نخواهند داش���ت.
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حسین طلوع

حکایت ما 
حکایت 
بنی اسرائیل
 است



کرم؟ص؟ دو س���ال بعد از  آتش افروزان این جنگ س���ران برخی از قبائل یهود مدینه بودند. پیامبر ا
کردند. آوارگی  کارشکنی های برخی از یهود، قبیله بنی نضیر را از مدینه اخراج  جنگ احد به علت 
یهودیان بنی نضیر به س���وی ش���ام و خیبر باعث ش���د آنان نقش���ۀ دقیقی برای براندازی حکومت 
اس���الم بکش���ند و با کمک های مالی و اقتصادی فراوان، گروه های بی ش���ماری از عرب ها را بر علیه 
کن  ریظه که در ش���رق مدینه س���ا

ُ
کنند. از طرف دیگ���ر نیز با یهودیان بنی ق اس���الم ب���ه جن���گ وادار 

کنید. کارشکنی  که ما از بیرون حمله می کنیم و شما از داخل  بودند، پیمان بستند 
گاه شده  گرد آمدند. پیامبر؟ص؟ از توطئه آ ده هزار مرد جنگی در سه لشکر به فرماندهی ابوسفیان 
و به مش���ورت با اصحاب خود پرداختند. ش���هر مدینه در آن روزگار از س���ه طرف با نخلستان هایی 
محصور بود به طوری که لشکرکشى از آن طرف امکان نداشت، فقط از طرف کوه احد امکان ورود 
به مدینه وجود داشت. لذا سلمان فارسى به رسول خدا؟ص؟ پیشنهاد کرد تا آنجا را خندق بکنند، 

کندن خندق فرموند.  حضرت نظر او را پذیرفت و امر به 
کیلومتر و نیم و به ع���رض ده متر و به عمق پنج متر  در نهای���ت خندق���ی به ش���کل N، به طول پنج 

ایجاد شد.
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توجهبهآیات
نازلشده
درموردواقعۀخندق،
میتواندراهگشای
مادرزندگیامروزباشد.

در شمال غربی مدینه ، کوهی 
وجود دارد به نام کوه َسلع؛ در 
سمت غربی کوه و در پایین آن 
تعدادی مسجد وجود دارد که 
آن ها را به نام »مساجد فتح« 
می خوانند. تعداد این مساجد 
هفت عدد می باشد لذا به 
»مساجد سبعه« ، یعنی  مساجد 
هفتگانه نیز شهرت یافته اند.
یکی از »مساجد فتح« مسجدی 
است که به نام »مسجد فتح« 
یا »مسجد االعلی« یا »مسجد 
االحزاب« شهرت دارد.
این مسجد بر روی کوهی قرار 
گرفته که پشت آن کوه مسیر حفر 
خندق در جنگ احزاب بوده است.
گفته شده که پیامبر اکرم؟ص؟ در 
این مکان برای پیروزی سپاه دعا 
کردند. مساحت مسجد فتح حدود 
24متر مربع و ارتفاع آن حدود سه 
متر است.
)شاید همینک دیگر اثری از این 
مسجد نباشد!(

کفار و یهودیان بر ضد اس���الم متحد ش���دند و با  که در آن  جنگ خندق، نبردی بود در س���ال پنجم 
که در این  کردند. از آنجا  تش���کیل یک س���پاه نیرومند نظامی نزدیک به یک ماه مدینه را محاصره 
کرده و مسلمانان نیز برای جلوگیری از نفوذ دشمن به  غزوه، احزاب )دسته های( مختلف شرکت 
مدینه، اطراف شهر را خندق کنده بودند، نامش را هم جنگ احزاب و هم جنگ خندق گذاشته اند.

خندق؛
وعده های پیامبر؟ص؟ و انکارهای ما

احسان اله اشتهاردیان



جنگ خندق در سوره احزاب
که در س���ال پنجم هجرت اتفاق افتاد در س���وره احزاب بیان ش���ده اس���ت.  اتفاقات جنگ خندق 
که در جنگ  بیان ماجرای جنگ از آیه 9 ش���روع می ش���ود. خداوند به مس���لمانان دربارۀ اتفاقاتی 

کرده و به نزول نعمت خویش بر آن ها تذکر می دهد. خندق اتفاق افتاده یادآوری 

م 
ّ
 ل

ً
 َوُجنودا

ً
َنا َعلیِهم ِریحا

ْ
أرس���ل

َ
ْم ُجنوٌد ف

ُ
یکم إذجآءتک

َ
 اهلِل َعل

َ
وا ِنعمة کُر

ْ
ذین ءاَمنوا اذ

ّ
َیا أّیَها ال

. 
ً
وَن بصیرا

ُ
اَن اهلُل ِبَما َتعمل

َ
َترْوَها َوک

گاه که لش���کرهایی  ک���ه ایم���ان آورده ای���د، نعمت خ���دا را بر خ���ود به یاد آری���د، آن  ای کس���انی 
ب���ه س���وی ش���ما ]در[ آمدند، پس بر س���ر آنان تندبادی و لش���کرهایی که آن ه���ا را نمی دیدید، 

فرستادیم، و خدا به آن چه می کنید، همواره بیناست.
در این آیه دوبار از لفظ »ُجنود« اس���تفاده ش���ده اس���ت. ُجنود اول که به مسلمانان حمله کردند، 
ک���ه آن ها را  ���م َتروها« )لش���کرهایی 

َ
 ل

ً
اش���اره ب���ه اح���زاب مختل���ف جاهل���ی دارد. منظ���ور از »ُجن���ودا

که یاری آن ها  که به یاری مس���لمانان آمدند، ممکن اس���ت همان فرش���تگانی باش���د  نمی دیدید( 
 در قرآن مجید آمده و ی���ا منظور تقویت روحیۀ 

ً
حد نیز صریح���ا

ُ
نس���بت ب���ه مؤمن���ان در غزوه بدر و ا

مؤمنان از طرف خداوند باش���د، و یا همان س���رما و باد ش���دیدی که در انتهای جنگ باعث از هم 
کفار شد.  گسیخته شدن لشکر 

« )خدا به آن چه می کنید همواره بیناس���ت( 
ً
���وَن بصیرا

ُ
اَن اهلُل ِبَما َتعمل

َ
در انته���ای آی���ه ب���ا لفظ »َوک

به این نکته اش���اره می ش���ود که مسلمانان کارهایی انجام می دهند که به دنبال مخفی کردن آن 
هستند اما خداوند از آن ها خبردار است. 

در این آیه و آیات مش���ابه به این واقعیت اش���اره می ش���ود که در تمامی جنگ ها مانند بدر و احد، 
کردن  کارش���کنی هایی می کنند و به دنبال مخفی  گروهی از مس���لمانان سس���ت ایمان  منافقین و 
ک���ه او بر کارهای���ی که می کنید   اعالم می کند 

ً
کاره���ای خ���ود از دیگ���ران هس���تند. خداوند نیز مرتب���ا

بیناس���ت و ی���ا ب���ر آن چه مخفیان���ه به هم می گویید شنواس���ت و یا بر چیزی که در قلب های ش���ما 
گاه است.  وجود دارد آ

ک���ه ب���ه مدینه رس���یدند حی���رت زده با خن���دق مواجه ش���دند. آن ها تنه���ا مدینه را  کف���ار هنگام���ی 
محاصره کردند ولی نتوانستند به شهر نفوذ کنند. اما تعداد زیاد لشکِر کفار، ترس شدیدی در بین 
مسلمانان انداخت. در آیه 10، ترِس همیشه همراِه مسلمانان در تمامی شرایط سخت و جنگ ها 

در این جنگ نیز تذکر داده می شود.

وَن 
ُ
ّن

ُ
َحناِجَر َو َتظ

ْ
وُب ال

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ِت ال

َ
غ

َ
ْبصاُر َو َبل

َ ْ
ِت ال

َ
 زاغ

ْ
ْم َو ِإذ

ُ
 ِمْنک

َ
ل

َ
ْس���ف

َ
ْم َو ِمْن أ

ُ
ْوِقک

َ
ْم ِمْن ف

ُ
ک

ُ
 جاؤ

ْ
ِإذ

ا .
َ
ُنون

ُّ
ِباهلِل الظ

هنگامی که از باالی ]س���ر[ ش���ما و از زیر ]پای[ ش���ما آمدند، و آن گاه که چش���م ها خیره ش���د و 
گمان هایی ]نابجا[ می بردید. گلوگاه ها رسید و به خدا  جان ها به 

در این آیه شدت ترس و اضطراب مسلمانان و میزان ایمان آن ها معلوم می شود. در ابتدا شرایط 
کفار به مس���لمانان و زیادی تعدادش���ان  که هجوم تمام عیار لش���کر  جنگ توضیح داده می ش���ود 
س���بب ُبه���ت و حیرت مس���لمانان ش���ده بود. این ُبه���ت و حیرت فقط به علت تعج���ب نبوده  بلکه 
نش���انی از ترس مس���لمانان بوده، زیرا در ادامه می فرماید چشمان ش���ما )از ترس( از حدقه بیرون 
َحناجر« 

ْ
وُب ال

ُ
ُقل

ْ
َغِت ال

َ
زده و جان هایت���ان به گلویتان رس���یده و به خدا گمان بد دارید. عب���ارت »َبل

گلو رس���یده( بیانگر ش���دت ترس مسلمانان می باشد. این دو وصف یعنى کجى یا  )جان هایتان به 
کنایه از نهایت چیرگى ترس بر آدمى است.  گلو،  خیرگی چشم، و رسیدن جان ها به 
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جن���گ  آتش اف���روزان 
خندق، س���ران برخی از 
قبائل یهودی مدینه بودند.

ده ه���زار م���رد جنگی به 
ابوس���فیان  فرمانده���ی 
در س���ه لش���کر به جنگ 
ب���ا پیامبر آم���ده بودند.

اتفاقات جن���گ خندق را 
می توان در آیات س���وره 
اح���زاب پی گی���ری کرد.

اگرچ���ه  به دلی���ل وجود 
نتوانس���تند  کفار  خندق، 
اما  وارد مدینه بش���وند، 
آنان،  لش���کر  زیاد  تعداد 
ترس ش���دیدی در میان 
مس���لمانان ایج���اد کرد.
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دو وصِف »خیرگی چشم« 
و »رس���یدن جان ه���ا به 
گلو«، کنایه از نهایت چیرگی 
ت���رس بر آدمی اس���ت.

از قرآن  تعبی���ری  چنین 
کریم کاما گویای وضعیت 
آن  در  مسلمانان  ایمانی 
شرایط س���خت می باشد. 

در شرایطی که مسلمانان 
منافقان  بودند،  ترسیده 
ش���رایط را مناسب دیده 
توطئ���ه ای روحیه  ب���ا  تا 
را  مس���لمانان  دیگ���ر 
تضعیف کنند. لذا این طور 
وعده های  ک���ه  می گفتند 
خدا و پیامبر، دروغ بوده 
دادن  فری���ب  ب���رای  و 
ش���ما گفته ش���ده است.

20

ک���ه به حال ج���ان دادن افتادند، که در آن حال، چش���م،  مس���لمانان در آن روز آن ق���در ترس���یدند 
تع���ادِل خ���ود را از دس���ت م���ى ده���د، و ج���ان به گلوگاه مى رس���د. ل���ذا با این که لش���کر کف���ار در آن 
گرفتار ش���ده و نمی توانند به مسلمانان آسیب برسانند، اینان نزدیک است از ترس  س���وی خندق 

جان هایشان از بدنشان خارج شده و بمیرند. 
افراد ضعیف االیمان و منافق در این ش���رایط می ترس���ند، اما این که خداوند مسلمانان را اینگونه 
کم لشکر مسلمانان، ترس بوده است. نکته  مخاطب قرار داده نش���ان دهنده این اس���ت که جّو حا
ک���رم؟ص؟ در راه تبلیغ اس���الم  ک���ه پیامبر ا قاب���ل توج���ه این اس���ت که پ���س از 18 س���ال َمراَرت هایی 
کثر مس���لمانان یا منافق هس���تند و یا ضعیف االیمان که در ش���رایط دشوار نفاق خود  کش���یده اند، ا

را معلوم می کنند. 
عبارت پایانی آیه شدت این نفاق را فقط در ترس ظاهری خالصه نمی کند بلکه آن چنان سستی 
گمان های  که می فرماید: »این ها به خدا  ایمان مسلمانان و شدت نفاق منافقان را زیاد می داند 
نابج���ا بردن���د.« بعض���ى از آن ها گفتند: کفار به زودى غلبه مى کنند، و بر مدینه مس���لط مى ش���وند، 
بعض���ى دیگ���ر گفتند: به زودى اس���الم از بین مى رود و اثرى از دی���ن نمى ماند، بعضى دیگر گفتند: 
جاهلی���ت دوب���اره جان مى گیرد، بعضى دیگر گفتند: خدا و رس���وِل او مس���لمانان را گول زدند، و از 
که  گمان بد به خداوند نیز حقیقتی اس���ت  این قبیل حرف ها و پندارهاى باطل. این س���وءظن و 

در تمامی شرایط سخت در اندیشه مسلمانان وجود دارد. 
که حتی مؤمنان واقعی هم ترسیده بودند: گونه ای بود  شرایط جنگ احزاب به 

.
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گشتند. که مؤمنین آزمایش شدند، و سخت متزلزل  در آن هنگام بود 

کردن فضا دارند. که سعی در مسموم   به حرکت منافقان اشاره شده 
ً
در آیه بعد )آیه 12( صریحا

. 
ً
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ُ
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ْ
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و نی���ز در آن هن���گام منافقان و آنان که در دل هایش���ان مرض )ش���ک و ریب( ب���ود )با یکدیگر( 
که خدا و رسول به ما دادند غرور و فریبی بیش نبود. می گفتند: آن وعده )فتح و نصرتی( 

در ش���رایطی که مسلمانان ترس���یده بودند، منافقان شرایط را مناسب دیده تا با توطئه ای روحیه 
کنند. لذا این طور می گفتند که وعده های خدا و پیامبر؟ص؟ دروغ بوده  دیگر مسلمانان را تضعیف 
که، این وعده داده شده  گفته شده است. اما این سؤال مطرح می شود  و برای فریب دادن شما 
کن���ون منافقان با جوس���ازی آن را دروغ و مایه فریب  ک���رم؟ص؟ چه بوده که ا توس���ط خ���دا و پیامبر ا

مسلمانان می دانند؟ 
که هنگام َحفر بخشی از خندق، مسلمانان به سنگ  کتاب های تاریخ شیعه و سنی نقل شده  در 
کرم؟ص؟ رساندند. آن حضرت  کلنگی در آن اثر نمی کرد. خبر را به پیامبر ا بزرگی برخوردند که هیچ 
کنار س���نگ قرار گرفت و با کلنگ نخس���ت، چنان ضربۀ محکمی بر سنگ فرود  وارد خندق ش���د و 
آورد که قسمتی از آن متالشی شد و برقی از آن جهید. پیامبر؟ص؟ تکبیر گفت؛ مسلمانان نیز همگی 
تکبیر گفتند. بار دوم ضربه ش���دید دیگری بر س���نگ فرو کوفت؛ قس���مت دیگری در هم شکست و 
گفت و مسلمانان نیز صدا   تکبیر 

ً
این بار نیز برق از آن جستن نمود. رسول اعظم الهی؟ص؟ مجددا

به تکبیر بلند کردند و س���رانجام با س���ومین ضربه و جهش برق، باقیماندۀ س���نگ متالش���ی ش���د و 
کرم؟ص؟  باز در پی تکبیر حضرت، مس���لمانان تکبیر گفتند. س���لمان از این ماجرا سؤال کرد. پیامبر ا
فرمود: در میان برق اول س���رزمین »حیره« و قصرهای پادش���اهان ایران را دیدم و جبرئیل به من 

که اّمت من بر آن ها پیروز می شود!  خبر داد 
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همان مسلمانانی 
که  به بیان آیات قرآن 
به جز اندکی در جنگ 

خندق بر اعتقاد صحیح 
در کنار پیامبر خدا ؟ص؟ 

باقی نماندند، در 
سالیان بعد نیز به جز 

اندکی بر ایمان راستین 
به امام عصر؟ع؟ باقی 
نخواهند ماند، و تاریخ 

به روایت قرآن تکرار 
می شود. در عصر 

غیبت اندک افرادی 
یافته می شوند  که 
واقعًا زندگی خود را 

در راه پاسداری از امام 
زمان؟جع؟ قرار داده 

باشند.
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در برق دوم قصرهای سرخ فام »شام و روم« نمایان گشت، جبرئیل به من بشارت داد که پیروزی 
با ما است، و برق سوم قصرهای »صنعا و یمن« را آشکار نمود که جبرئیل خبر از پیروزی امت من 

گاه فرمود: بشارت باد بر شما ای مسلمانان!  بر آن ها داد. آن 
گفتند: این  کار جنگ س���خت ش���د و محاصره به طول انجامید منافقان با جوس���ازی  که  هنگامی 
کاخ هاى شهر حیره، مدائن، روم و یمن به دست شما  که  وعده پیروزی پیامبر؟ص؟ و بشارت هایی 

فتح خواهد شد تمامی دروغ و برای فریب شما بوده است.

***

قرآن معجزه جاوید خداوند است و برای مردم هر عصری نیز پیام دارد، لذا شاید بتوان این آیات 
را نیز به تعبیری شرح وضعیت مسلمانان امروز دانست. 

از سویی پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ وعده های بسیاری به ظهور امام زمان؟ع؟ و برپایی حکومت آرمانى 
گاهى به مدینه فاضله تعبیر شده است.  که از آن در روایات  موعود می دهند 

کفر بر ضد امام  کارها و اتحاد تمام س���پاه  در دیگر س���و و در اوصاف زمان غیبت، از س���خت ش���دن 
زمان؟ع؟ و یاران ایش���ان س���خن گفته می ش���ود و شدت این سختی را به حدی بیان می کنند که 
عده ای دس���ت از اعتقاد به امام زمان؟ع؟ برمی دارند و وعده های خدا و رس���ولش را درباره ایشان 

دروغ می شمارند. 
در روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: 

»به خدا قس���م صاحب این امر )امام زمان؟جع؟( از ش���ما پنهان خواهد ش���د، و این غیبت به 
قدرى طوالنى مى ش���ود که آن حضرت از اذهان رفته گفته مى ش���ود: ُمرد، هالك شد، به کدام 

دره یا سرزمین افتاد.«1 

که می فرمایند:  و یا در جای دیگر فضای انکار وعده ظهور حضرت را آن قدر محتمل می دانند 

گر خبر غیبت صاحب االمر به شما رسید منکر آن نشوید.«2  »ا

گر کار  ش���اید کم���ِی تع���داد یاران اصلی حض���رت به 313 نفر نیز نش���ان از همین واقعیت اس���ت که ا
کنار حجت خدا باقی می مانند. کمی در  سخت شود عدۀ 

که - به بیان آیات قرآن- به جز اندکی در جنگ خندق بر اعتقاد  به تعبیر دیگر همان مسلمانانی 
کنار پیامبر خدا؟ص؟ باقی نماندند، در سالیان بعد نیز به جز اندکی بر ایمان راستین به  صحیح در 

امام عصر؟ع؟ باقی نخواهند ماند، و تاریخ به روایت قرآن تکرار می شود.
 زندگی خ���ود را در راه پاس���داری از امام 

ً
در عص���ر غیب���ت ان���دک اف���رادی یافته می ش���وند  که واقع���ا

زمان؟جع؟ قرار داده باشند.

پی نوشت:
کافی، ج1، ص338، ح11.  .1
کافی، ج1، ص338، ح10.  .2
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گاه  ناخودآ می شود  مطرح  مهدویت  از  بحثی  گاه  هر  که  کلمه ای  »انتظار«، 
که در معنایش به  کلمه نیز در ذهن ما متبادر می شود؛ واژه ای پرمصرف  این 
که در  کرده ایم با این  کمتر در عمق آن تفکر  کرده ایم؛ و یا  حداقل ها بسنده 
روایات ما نیز بسیار بسیار از جایگاه و عظمت این واژه سخن به میان آمده 

است.
 یکی از بهترین راه ها در معرفت و ارتباط و اتصال به وجود مقدس امام 

ً
یقینا

که بر هر شیعه ای در این عصر و زمان واجب است.  عصر؟جع؟، انتظار است 
کالم باشد و بعد  گام در این سیر، فهمی دقیق از معنای این  شاید مهم ترین 

هم قدم زدن در این طریق. 
انتظار در حقیقت قطب نمای زندگی دنیوی و معنوی هر شیعه است که تمام 
انجام  و  می کند  تنظیم  این قطب نما  به سمت جهت  را  اعمالش  و  حرکات 
می دهد. به تعبیر دیگر، آدمی باید چشم دوخته و خیره به چیزی شده باشد 

که با تمام وجودش می خواهد اتفاق بیفتد. 
یک شیعۀ منتظر واقعی، هر لحظه چشم به راه آمدن امام زمانش می باشد 
که ُبروز و ظهور آن در تمامی اعمال و َسکنات او مشهود است همان طوری 

که امام صادق؟ع؟ می فرماید: 
َهاَرَک.1

َ
َک َو ن

َ
ْیل

َ
ْمَر َصاِحِبَک ل

َ
ْع أ

َّ
َتَوق

ظهور امر صاحبت را هر شب و روزت رخ داده بدان. 
به این ترتیب انتظار یک توجه و یک حالت است و نه فقط یک عمل و رفتار، 
که توجه بیشتری داشته باشد و در زندگی به  انسان به هر مطلبی   

ً
یقینا و 

کرد تا به مقصود   بقیه افراد را هم همراه خود خواهد 
ً
دنبال آن باشد نهایتا

آن  به  ق��رار دهد  را دنیا  کسی هدف خود  گر  ا که  برسد؛ همان ط��وری  خود 

22

در این نوش���ته بر آنیم تا در ادامه سلس���له مباحث مهدویت این بار پیرامون 
که به عنایت ولی اهلل االعظم، امام  بحث انتظار صحبتی داش���ته باشیم باش���د 

زمان؟جع؟، توشه و فهمی از این بحث برایمان باقی بماند. انشاء اهلل. 

انتظ���ار؛ 
ق����ط����ب ن����م����ای زن����دگ����ی

گاران؟ گاران یا موجود روز موعود روز
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ه��دف خود  که  کسی  و  رسید  خواهد 
را آخرت قرار دهد بدان خوهد رسید 
معروف  جمله  همان  ترجمان  ای��ن  و 
 َوَجد«  

َ
 َو َجّد

ً
ب َشیئا

َ
است که: »َمن َطل

استقامت  راه  این  که در  آن  به شرط 
کند. ورزد و ایستادگی 

به هر میزان که در این راه باشد دیر یا 
زود بنا به ظرفیتش، به ولی اهلل متصل 
خواهد شد و این همان باطن احکام 
که در حقیقت روح  و قواعد شیعیست 
کم بر اعمال و علت قبولی و ترفیع  حا
که به پوسته  درجه در درگاه الهیست 
کمال  که ا دین ما جان می بخشد چرا 
دین و اتمام نعمت الهی نیز در توجه 
َحِیّ  امام  به  و معرفت داشتن نسبت 

حاضر است. 
ام������ام ح���س���ی���ن؟ع؟ ب����ه اص���ح���اب���ش���ان 

فرمودند: 
ک��ه خ��داون��د  »ای م����ردم ب��ه درس��ت��ی 
که  ای��ن  مگر  نکرد  خلق  را  بندگانش 
عبادتش  آن  بعد  پس  بشناسند  را  او 
کردند  که عبادتش  آن  بعد  کنند پس 
به عبادت او از عبادت غیر او بی نیاز 

گردند.«
ف��رزن��د  »ای  گ��ف��ت:  اص���ح���اب  از  ی��ک��ی 
رس���ول خ���دا! پ��در و م���ادرم ب��ه ف��دای 
چیست؟«  متعال  خ��دا  معرفت  شما! 
هر  م��ردم  که  »ای��ن  فرمودند:  حضرت 
بر  اطاعتش  که  امامی  معرفت  زمانی، 

آنان واجب است را بدست آورند.«2
فضیلت  از  ه���م  وح��ی��ان��ی  ت��ع��ال��ی��م  در 
به  سخن  بسیار  آن  جایگاه  و  انتظار 
ک��ه آن را  م��ی��ان آم���ده اس��ت ت��ا ج��ای��ی 

برترین عبادت خوانده اند.3
دلیل  به چه  که  اینجاست  س��ؤال  اما 

انتظار فرج افضل اعمال می شود؟
ب��اع��ث  در ح��ق��ی��ق��ت اع���م���ال ع���ب���ادی 
خدای  محبت  و  معرفت  که  می شود 
م��ا حاصل  ب���رای  او  م��ت��ع��ال و ح��ج��ت 

اعمال  حقیقی  هدف  امر  این  و  شود 
و بندگی های ماست. بنابراین فضیلت 
اع��م��ال و م��ق��ای��س��ه ب��ی��ن آن ه����ا ن��ی��ز بر 
ک��دام سریع تر و  که  ای��ن اس��اس اس��ت 
عمیق تر ما را به این هدف می رساند. 
نتیجه این که وقتی از »انتظار« به این 
بیان تعبیر شده است معلوم می شود 
را  ما  محبت  و  معرفت  عمل،  ای��ن  که 
بیشتر از سایر اعمال افزایش می دهد 
در  انتظار  گفتیم،  که  همان طور  زی��را 
امام  به  اس��ت  بندگان  توجه  حقیقت 
کم بر همه  که این توجه حا زمانشان 

اعمال آن هاست.
شیعیان  وظایف  از  یکی  ترتیب  بدین 
تشویق  و  ت��رغ��ی��ب  غ��ی��ب��ت  دوران  در 
با  البته  اس��ت.  انتظار  ام��ر  ب��ه  یکدیگر 
که  توجه دادن به معنای حقیقی آن 
در حقیقت عمل صالح را در پی خود 
ب��ه ه��م��راه خ��واه��د  ف���رد منتظر  ب���رای 
که  نمی شود  دیگر  عبارت  به  داش��ت. 
را  الهی  حجت  انتظار  ادع���ای  ف��ردی 
از او سر  داشته باشد و بعد هر عملی 
که هر مقامی، عمل متناسب  زند. چرا 
با خود را به همراه خود خواهد داشت 
که در  اثر اعمال است  و این مقام در 
او نهادینه می شود. پس منتظر واقعی 
جائی  تا  دارد  مرتبه  بلند  بس  مقامی 
حقیقی  منتظر  ص����ادق؟ع؟،  ام���ام  ک��ه 
گ��ون��ه معرفی  ای��ن  را  ام���ام ع��ص��ر؟جع؟ 

می کنند:
اِهِر 

َّ
الش

َ
ک ِمْنُهْم  َر 

َ
َعش اِني 

َّ
ِللث ُمْنَتِظُر 

ْ
ال

ّبُ َعْنه. 4
ُ

ُه  َبْیَن َیَدْي َرُسوِل اهلل َیذ
َ

َسْیف
کسی  م��ان��ن��د  دوازده�����م  ام���ام  منتظر 
او  در خدمت  را  که شمشیرش  اس��ت 
بلکه در خدمت رسول خدا  برکشیده 
دفاع  او  از  و  برکشیده  نیام  از  شمشیر 

می کند. 
و  آدم��ی چنین جایگاه  در  انتظار  آری 
همراه  به  منتظر  ف��رد  ب��رای  را  مقامی 

می آورد و این توجه به ولی اهلل، الَجَرم 
همراه  را  خود  به  ایشان  بیشتر  توجه 
که خداوند  خواهد داشت همان طور 
توجه  و  م . 

ُ
ْرک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
أ ُرونی  

ُ
ک

ْ
اذ

َ
ف می فرماید: 

ک��رم خواهند  ک��ه از خ��ان��دان  ول��ی اهلل 
بود قابل مقایسه با عمل ما نیست!

ام��ام  از  کالمی  ب��ه  را  پ��ای��ان، سخن  در 
ک��ه شاید  ع��ص��ر؟جع؟ زی��ن��ت م��ی ده��ی��م 
ک���الِم ام����ام، راه��گ��ش��ای  ع��م��ل ب��ه ای���ن 
دوران نکبت بار غیبت برای ما باشد و 
که شرف  برسد  به جایگاهی  ما  جمع 

حضور امام را درک نماید:
ِلَطاَعِتِه  اهلُل  ُهُم 

َ
ق
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َوف َیاَعَنا 

ْ
ش

َ
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ل
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َ
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َ
��ْت ل

َ
��ل

َ
��َت��َع��ّج

َ
��اِئ��َن��ا َو ل

َ
ِب��ِل��ق

��ِة َو 
َ
��َم��ْع��ِرف

ْ
��ی َح���ّقِ ال

َ
��اَه��َدِت��َن��ا َع��ل

َ
ِب��ُم��ش

َعْنُهْم  َیْحِبُسَنا  َما 
َ
ف ِبَنا  ِمْنُهْم  صدق ها 

ِثُرُه 
ْ

ؤ
ُ
ن  

َ
ال َو  َرُهُه 

ْ
ک

َ
ن ا  ِمّمَ ِبَنا   

ُ
ِصل

َ
َیّت َما   

َّ
ِإال

ِمْنُهم.5 
که خداوند آنان  گر شیعیان ما  همانا ا
راه  در  دهد  توفیق  خود  اطاعت  بر  را 
که بر آن هاست، هم دل  وفا به پیمانی 
به  ایشان  از  ما  مالقات  برکت  بودند، 
ما  دی���دار  س��ع��ادت  و  نمی افتاد  تأخیر 
راستینی  معرفت  خاطر  به  آنان  برای 
که به ما دارن��د زودت��ر حاصل می شد. 
نمی اندازد مگر  آن��ان دور  از  را  ما  پس 
آن چه از ناخشنودی ها و ناپسندی ها 

که از ایشان به ما می رسد. 

پی نوشت:
1. بحاراالنوار، ج95، ص159.

2. علل الشرایع، ج1، ص9.
کمال الدین، ج1، ص287.  .3
کمال الدین، ج2، ص335.  .4
5. بحاراالنوار، ج53، ص177.

راِب 
ُ
وَق الّت

َ
أن���ا َو َجمیُع َمن ف

راب
ُ
���راِب َنع���ِل ابی الّت

ُ
فداُء ّت
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شیعه یعنی عقل و عشق با هم،
شیعه یعنی آرامش، انسانیت، رسبلندی و رسافرازی،

شیعه یعنی یک انسان متصل به قدرت بی انتها
شیعه، عرب باشد یا عجم، سیاه باشد یا سفید، شیعه 

است.
شیعیان همدل اند، همرنگ اند و همراه...

ما، گر چه ش��اید فقط اس��م مان ش��یعه باش��د، ولی 
دوس��ت داریم واقعاً شیعه باش��یم و شیرینی شیعه 

بودن را بچشیم.



علی اکبر آخوندی

کنید. خیلی تفکر رو به ما سفارش  حدیث زیاد داریم که تفکر 
کن. گذشته ات فکر  کنی، به  گر میخوای فکر  کردن. اما ا

کنه  که دنیا آخرش چیه؟ اما بهتره فکر  خیلی ها فکر می کنند 
کرده؟  کار  که از عمرش گذش���ته چی ش���ده؟ چی  که اینقدری 
 چه 

ً
خ���وب باقی عمر هم همینه دیگه. پس فکر کن ببین قبال
کنی. چرا غفلت داری؟ کردی. شاید بقیه عمرتو درست 

که پنجاه رفت و در خوابی  ای 
مگر این پنج روزه دریابی

ب���ا خودمون بگی���م همۀ رفقای ما مردن. خیلی هم از ما بهتر 
بودن، پولدارتر بودن، ولی دیگه مردن. من هم می میرم.

پس بش���ینم فکر کنم، ببینم گذش���ته چه کردم؟ یعنی به عمر 
کنیم. گذشتمون تفکر 

ببینم از آخرت غافل بودم یا نه؟ اآلن چی، غافلم یا نه؟ ببینم 
ک���ه ت���و این زراع���ت دنیا چه حاصل���ی برای خودم برداش���تم؟ 
کنم ببینم  گذش���تم فکر  ببین���م یاد امام زمانم بودم یا نه؟ به 

کارهام امام زمانو در نظر داشتم یا ازش غافل بودم؟ تو 
گ���ر حض���رت رو همیش���ه ت���و نظ���رت داش���تی، مطمئ���ن باش  ا
گه ن���ه، که این چن���د روزه باقی  درخ���ت عم���رت می���وه داده. ا

مونده رو دریاب.
ش���اید تو گذش���ته قلبت م���رده، گناه قلب آدمو میکش���ه. امام 
چهارم تو دعای »خمسه عشر« میگه قلب من از گناهان مرد. 
گه میخ���وای در باقی  ک���ی داره این حرف���و میزنه. حاال ا ببی���ن 
عم���رت قلبت زنده بش���ه امام زمانو یاد کن. ی���اد او قلبو زنده 

میکنه.
گذش���ته اس���ت. چ���ون به���ت  پ���س بهتری���ن تفک���ر، تفک���ر در 

که چند مرده حالجی. میفهمونه 

حضرت علی؟ع؟:
به هوش آمدن از مستی شراب، راحت تر است، 
ت���ا به هوش آمدن از مس���تی غفلت از آخرت.

درس اخالق مرحوم آیت اهلل مجتهدی
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ک���ه در همان  چن���د وقت پیش کتاب جالبی به دس���تم رس���ید 
ساعات اولیه بیش از صد صفحۀ آن را با دقت و عالقه خواندم. 
کتاب »معجزه ای برای چاق ه���ا و الغرها« بود. در این  عن���وان 
کتاب توصیه های عملی جالبی برای کس���انی که دوست دارند 
اندامی متناس���ب داش���ته باش���ند، وجود دارد. تعداد صفحات 
گران قیمتی  کت���اب  کت���اب 367 صفحه در قطع رقعی اس���ت و 

به شمار می آید.
که دیدم  کرد، این ب���ود  که توج���ه مرا به خ���ود جلب  نکت���ه ای 
کوتاهی به چاپ هجدهم رسیده است  این کتاب ظرف مدت 
کتاب در چاپ هجدهم َنه دو  که ش���مارگان نشر  و جالب تر آن 

هزار و سه هزار، بلکه ده هزار نسخه است.
گستردۀ هم وطنان به  این امر نشان دهندۀ استقبال خوب و 
ای���ن کت���اب و در حقیق���ت موضوع آن بود. برای���م خیلی جالب 
ک���ه عالقه مندی ب���ه مطالعه در کش���ور ما در  ب���ود، در ش���رایطی 
که این تعداد  سطح مناسبی نیست چه انگیزه ای باعث شده 
گران هزینه   

ً
کتاب تقریبا از مردم حاضر ش���وند برای خرید یک 

کنند.
که ام���روزه درصد قابل توجهی  همی���ن امر مرا به فک���ر فرو برد 
از م���ا حاضری���م ب���رای داش���تن ب���دن س���الم و ان���دام متناس���ب 
ژیم های س���خت  هزینه های مالی را پذیرا باش���یم و با رعایت ر

خود را در فشار قرار دهیم. 
که باعث می ش���ود خیل���ی از ما  ک���ردم آن عامل���ی  ب���ا خ���ود فکر 
رنج های بسیاری را در راه الغر شدن متحمل شویم این است 
که داش���تن اندام سالم و خوش آیند برای ما در درجۀ باالیی از 
گران بها می دانیم. به  گن���ج  اهمیت اس���ت و آن را به منزلۀ یک 
که برای رس���یدن به  ع���الوه همۀ م���ا در باطن خود قبول داریم 
که رنج هایی را متحمل شویم. وقتی  گنجی، شایسته است  هر 
ب���ه این نکت���ه توجه کردم دیدم که ما مردم تنبل و کس���لی در 

کافی است که گنج بودن  راه رس���یدن به آرزوهایمان نیستیم. 
چی���زی را درک کنیم تا برای رس���یدن به آن زحمت بکش���یم و 
روزها و هفته های پی در پی بلکه ماه های فراوان برای کسب 
گنج  گر هر ی���ک از ما  که ا کنی���م. به خود نهی���ب زدم  آن ت���الش 
کنیم، باهمین منطق و پش���تکاری  ب���ودن امام زمان؟ع؟ را درک 
ک���ه رنج ها و س���ختی ها را برای  ک���ه داری���م، حاضر خواهی���م بود 
کسب فیض از جانب او به جان بخریم. همراه  رس���یدن به او و 
کتاب ادامه می دادم و جالب آن که  با همین فکرها به مطالعۀ 
کتاب در چند جای آن  دس���تیابی به  متوجه ش���دم نویس���ندۀ 
که برای رسیدن به آن باید  گنجی نامیده  »اندام متناسب« را 

متحمل رنج شد.
کت���اب آم���ده بود: »م���ا مش���اهده کرده ایم   در صفح���ۀ 27 

ً
مث���ال

ک���ه با انگی���زۀ س���المتی و ف���رار از مش���کالت و ضررهای  کس���انی 
 خستگی ناپذیرند و راه 

ً
چاقی به س���وی برنامه می آیند، معموال

طوالن���ی برنامه را اغلب تا آخر عم���ر ادامه می دهند و رنج آن را 
تحم���ل می کنند. زی���را انگیزۀ آنان با عوامل���ی مؤثرتر درآمیخته 
که پا در این راه می گذارند  اس���ت. از همین رو به همه افرادی 
توصیه می کنیم که از ضررهای چاقی باخبر باشند و بدانند که 
برای به دست آوردن گنج سالمتی، نابرده رنج گنج میسرشان 

نمی شود.«
ک���ه همۀ ما همان طور که ب���ه فکر رژیم های  کاش روزی برس���د 
غذای���ی مناس���ب هس���تیم و س���المت خ���ود را در رعایت چنین 
برنامه های���ی پیگی���ری می کنی���م، به فک���ر ولّی نعم���ت خود نیز 
بوده و برای تقرب به سوی او تالشگر و خستگی ناپذیر باشیم. 
دعای بر فرج و سالمت او را جزو برنامه های جدی روزانۀ خود 
ق���رار دهی���م و ب���ا پیگیری اقدام���ات عملی در جهت ی���اری او و 
بهسازی جامعۀ شیعه که به او منتسب است، یک رژیم جّدی 

کنیم. این آرزوی نابجایی نیست. هست؟ و مؤثر را پیگیری 
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یک رژیم سخت بگیریم

کنیم«؛ با اندکی تلخیص  کتاب »بیایید او را یاری  منتخبی از 

انتظار مقَدم دلدار می باید کشید 
در وفاداری، جفا بسیار می باید کشید

ی����������������������������م ه��������������م��������������ۀ م���������������������ا ن������������������ی������������������از دار

حمید سودیان



دو برداشت در یک برداشت
]پرس���تار ، پش���ت میز پرس���تاری نشسته 
است و با تلفن صحبت می کند. مردی 
ک���ه ظاه���ری بس���یار   60 س���اله 

ً
ح���دودا

ر دارد، آرام به میز نزدیک 
ّ
ساده اّما موق

کم���ی صب���ر می کن���د اّما  می ش���ود. م���رد 
وقت���ی می بین���د پرس���تار ب���ه او توجه���ی 
نمی کند ، شروع به حرف زدن می کند.[
کنین  مرد: ببخش���ید!!... می ش���ه لطف 
ات���اق آق���ای دکت���ر رفیع���ی رو ب���ه بن���ده 

نشون بدین؟
]پرس���تار باز ه���م توجه���ی نمی کند و به 

مکالمۀ خود ادامه می دهد.[
که دوب���اره مزاحم  م���رد: عذر می خ���وام 
می ش���م. می خواس���تم زحمت بکشین 
اتاق آقای دکتر رفیعی رو به من نش���ون 

بدین.
در  را  گوش���ی  ک���ه  حال���ی  ]در  پرس���تار 

دس���تش نگه داش���ته اس���ت[ : ای بابا! 
چ���ه خبرته پدرج���ون؟ خب ی���ه دقیقه 
صب���ر کن! مگه مش���کل بینای���ی داری؟ 
ح���رف  تلف���ن  ب���ا  دارم  ک���ه  نمی بین���ی 
می زن���م؟ ]دوب���اره مش���غول صحب���ت با 

تلفن می شود.[
مرد: ببینید ؛ اآلن س���اعت ی���ازده و پنج 
دقیق���ه س. بن���ده پن���ج دقیق���ه پیش با 

ایشون قرار داشتم...
گوشش بر  می دارد؛  پرستار ]گوشی را از 
گوش���ات  ب���ا عصبانیت[ : پیرمرد! مثکه 
گفته بیای  ک���ی   

ً
هم س���نگینه؟!!... اصال

اینج���ا؟ ب���رو طبق���ه همک���ف، از پذیرش 
وقت بگیر! برو اینجا واینستا!

که ات���اق دکتر  گفتن  م���رد: آخه به م���ن 
رفیعی...

دوب���اره  م���رد،  ب���ه  بی توج���ه  ]پرس���تار 
مش���غول صحب���ت ب���ا تلف���ن می ش���ود. 

مرد ب���ه اطراف نگاهی می ان���دازد و به 
س���مت نظافت چی که مشغول نظافت 
گفتگویی  راهرو اس���ت می رود. پ���س از 
کوت���اه، م���رد ب���ه س���مت انته���ای راهرو 
حرکت می کن���د، لحظاتی بعد، پرس���تار 
که تلفنش تمام ش���ده، از روی صندلی 
بلن���د می ش���ود و نظافت چ���ی را ص���دا 

می کند[
پرستار: آقای گلپور! ... بیا اینجا ببینم!
]نظافت چ���ی به س���مت میز پرس���تاری 

می رود[
پرس���تار: مگ���ه م���ن صبح به���ت نگفتم 

کن؟!... این میز رو تمیز 
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!
ً
جلوی پای خودتان بلند نشوید! لطفا

که وظیفۀ ماست، طعم زندگ���ی ما را تغییر می دهد.   ایم���ان به آموزه های دین���ی، عالوه بر این 
که قدر عیار ایمان ما بیشتر باشد، طعم آن را در زندگی  هر یک از آموزه های دینی، طعمی دارد 
بیشتر احساس می کنیم. و این می تواند محكی باشد برای عیار ایمان ما. ایمان یعنی باور؛ یعنی 

کنیم، رفتاری خاضعانه خواهیم داشت.  گر حقیقًا عظمت خداوند را باور  پذیرش قلبی. ا

طعم ایمان

حامد داودوندی



هرکسبرایخداتواضعکند،خداونداوراباالمیبرد.

کنی���ن از  نظافت چ���ی: چ���را؛ ول���ی ب���اور 
کار می کنم... َچشم؛  صبح یه بند دارم 
راه���رو که تموم ش���د میام می���ز رو تمیز 
می کن���م. آخه امروز هم���کارم نیومده و 

من یه نفری...
ک���ه مش���غول مرتب  پرس���تار ]در حال���ی 
ک���ردن پرونده هاس���ت حرف���ش را قطع 
دیگ���ه  ح���اال  خ���ب!  خیل���ی  می کن���د[: 
ب���را م���ن داس���تان نگ���و!!... ببین���م این 

کجا رفت؟ پیرمرده 
آه���ان!   ... ک���دوم؟  نظافت چ���ی: 

...مهمون دکتر رفیعی رو می گید؟
پرس���تار: مهمون؟!... مگه مریِض دکتر 

نبود؟
نظافت چ���ی: ن���ه، فکر نمی کن���م... آخه 
ک���ه اوم���د ب���ه من  دکت���ر رفیع���ی صب���ح 
از  یک���ی  ی���ازده،  س���اعت  ق���راره  گف���ت، 
ک���ه از خارج  اس���اتید برجس���تۀ جراحی 
اومده، بی���اد به دیدن���ش... برا همینم 

که باید راهرو برق بیفته و... گفت 
ک���ه دیگ���ر  ]پرس���تار وا م���ی رود و ان���گار 
ت���وان ایس���تادن ن���دارد، روی صندل���ی 

می نشیند[
نظافت چی: ای بابا! یه دفه چی شد؟

پرس���تار ]ب���ا خ���ودش ح���رف می زن���د[: 
هیچی... بدبخت شدم...

ما هم؟ شما هم؟
چنی���ن صحنه هایی در زندگ���ی روزمره 
کم نیس���تند. ه���ر یک از م���ا ممکن  م���ا 
اس���ت بارها ش���اهد چنین تصویرهایی 
ب���وده  باش���یم و حت���ی ش���اید خ���ود در 
صحنه هایی مانند آن، نقش���ی هم ایفا 

کرده باشیم!
بیایی���د ی���ک بار دیگر ای���ن صحنه را به 
کنیم. از یک س���و،  صورت خالصه مرور 
پرس���تار، ب���ا پیرم���ردی رو ب���ه رو ش���ده 
ک���ه از او س���ؤالی دارد؛ پرس���تار  اس���ت 
که مش���غول صحبت با تلفن اس���ت، به 
پیرم���رد توجه چندان���ی نمی کند. چرا؟ 
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کار یک پیرمرد ناشناس  کار خود را مهم تر از   چون 
ً
به نظر پاسخ به این سؤال ساده است: احتماال

 
ً
می پندارد. وقتی کس���ی چنین تفکری نس���بت به رابطۀ خود با دیگران داشته باشد، همۀ ما عموما

وی را فردی خودخواه، خودپسند، خودبین،... و متکّبر می نامیم.
در سویی دیگر، ما با مردی رو به رو هستیم که با وجود این که از جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار 
گویا خود از این مسأله بی خبر است! او مانند یک فرد عادی  که  گونه ای است  است، اّما رفتار او به 

 رفتار دیگری با وی خواهد داشت. 
ً
گر پرستار او را بشناسد، قطعا که ا رفتار می کند در حالی 

ک���ه انگار ب���رای خود مق���ام و مرتب���ه ای قائل نیس���ت. وی  ب���ه بی���ان دیگ���ر، او ط���وری رفت���ار می کند 
ک���ه جایگاه اجتماعی باالتری  می توانس���ت در هم���ان برخورد اّول، با رفتار خود، به پرس���تار بفهماند 
نسبت به او دارد، اّما با این حال، سخنی از خود به میان نمی آورد. چنین افرادی را که برتری خود 

را به رخ دیگران نمی کشند و خود را هم تراز دیگران می پندارند، متواضع می نامیم.
که به صورت رفتارهای بیرونی خود را نش���ان  تواضع و تکبر، در اصل حالت های درونی ما هس���تند 
کس���ی برای دستیابی به منافعی، در ظاهر به صورت مصنوعی در  می دهند. بنابر این ممکن اس���ت 
رنش کند و رفتاری متواضعانه از خود نشان دهد، اّما در واقع متواضع نباشد. بنابر 

ُ
ک مقابل دیگران 

این، مهم احساس درونی ما نسبت به دیگران است.
در عم���ل، ب���ه ط���ور معمول، رفتار انس���ان ها در مقابل همۀ افراد یکس���ان نیس���ت. به بی���ان دیگر، در 

بعضی موارد ما رفتار متواضعانه ای از خود بروز می دهیم و در برخی موارد رفتاری متکبرانه. 
در مثال باال، پرس���تار داس���تان ما، رفتاری که با مرد ناشناس و نظافت چی بیمارستان دارد، با رفتار 

 متفاوت است.
ً
او نسبت به رئیس بیمارستان و حّتی سرپرستار بخش، قطعا

کجاست؟ اّما دلیل این تفاوت چیست؟ منشأ آن 
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ج������ای������گ������اه اف����������راد 
قیامت در  م��ت��واض��ع 

پیامبر اکرم؟ص؟ 
فرمودند:

م�حبوبترین ش�ما ن�زد 
من و نزدیکترینتان 

به من در روز قیامت، 
خوش ُخلق ترین 

و متواضع ترین 

شماست.

بحاراالنوار، ج71،ص385

حضرت علی؟ع؟ فرمودند: التَّواُضُع َثَمَرُه الِعلم



یک عینک جدید
همان گونه که پیش���تر اشاره شد، ریشۀ تفاوت 
برخوردهای ما با دیگران، نوع نگاه و برداشتی 
ک���ه نس���بت ب���ه خ���ود و دیگ���ران داریم.  اس���ت 
ب���ه بی���ان س���اده، وقتی م���ا با ش���خصی رو به رو 
گر خ���ود را برت���ر و بلندمرتبه تر از او  می ش���ویم، ا
ببینی���م و ش���خصیت و جایگاه ط���رف مقابل را 
کنی���م، در واقع دچار  کم ارزش ت���ر از خ���ود تلقی 
که این حس، ب���ر رفتار ما با وی  تکبر ش���ده ایم 

گذاشت. نیز تأثیر خواهد 
گ���ر در مواجه���ۀ ب���ا  در روی دیگ���ر ای���ن س���که، ا
دیگ���ران، خود را -حتی با وج���ود برتری از نظر 
شأن اجتماعی- هم تراز ایشان و حتی پایین تر 
از آن ها ببینیم، تواضع خواهیم داش���ت و این 
تواضع در برخوردهای ما مشهود خواهد بود.

که منش���أ تواضع  کردی���م  کش���ف  پ���س ت���ا اینجا 
 رفتاره���ای ناش���ی از آن ه���ا، 

ً
و تکب���ر و طبیعت���ا

که از مقایس���ۀ خود با دیگران  پنداش���تی است 
داری���م؛ ح���ال در گام بعد، باید به این پرس���ش 
که »برای متواضع ش���دن، زاویۀ  گوییم  پاس���خ 
کی  دی���د خ���ود را چگون���ه و ب���ر اس���اس چ���ه مال

کنیم؟« تنظیم 

که من نیستم  
ً
ا

ّ
گر او هست، حق

که نگاه ما نس���بت ب���ه اطرافیانمان  ب���رای این 
تصحی���ح ش���ود و دیگ���ران را به چش���م حقارت 
گام نخس���ت بای���د باورهایم���ان را  ننگری���م، در 
نس���بت ب���ه خ���ود و دنی���ای اطرافم���ان اص���الح 
که ب���اور دارد مخل���وق خداوند  کس���ی  نماییم. 
اس���ت و از خود هیچ ندارد، هرگز به خود اجازه 
ک���ه دیگران را کم ارزش و فرودس���ت  نمی ده���د 

کند. خود تصور 
که ایمان دارد، مخلوقی ضعیف و ناتوان  کسی 
اس���ت، به خود اجازۀ تکب���ر ورزیدن به دیگران 

را نخواهد داد.
که به خداوند و ارزش های  کس���ی  عالوه بر آن، 
اله���ی ب���اور دارد، هرگ���ز به خاطر داش���تن ثروت 
دیگ���ران  از  برت���ر  را  خ���ود  بیش���تر،  ق���درت  ی���ا 
ک برتری و ارزشمندی را  نمی ش���مارد؛ زیرا مال

تنها، آن چه مورد رضایت خداست می داند. از 
نظر انس���ان با ایمان، ارزش انسان ها به میزان 

ایمان و تقوای آنان است.
ک های���ی غی���ر از آن چه  تواض���ع، ب���ه خاط���ر مال
م���ورد رضای���ت خداس���ت، ن���ه تنه���ا، مطل���وب 
نیس���ت، بلک���ه مذم���وم اس���ت. امیرمؤمنان؟ع؟ 
ش���خص  براب���ر  در  ک���س  »ه���ر  می فرماین���د: 
ثروتمن���دى، ب���ه خاطر ثروتش تواض���ع کند، دو 

سوم دینش را از دست داده است.«1
گر در مقابل دیگران  در واقع، انساِن با ایمان، ا
تواضع به خرج می دهد، به این دلیل است که 
از س���ویی خ���ود را در مقاب���ل خداوند می یابد و 
شرم می کند از این که به دیگران تکبر بفروشد2 
و از س���وی دیگ���ر، در مواجهۀ با دیگ���ران، از آن 
ک���ه معیار برت���ری، میزان بندگ���ی و قرب به  ج���ا 
که  خداس���ت، به دلی���ل خطاه���ا و لغزش هایی 
مرتک���ب ش���ده اس���ت، خ���ود را باالت���ر و برت���ر از 
دیگ���ران نمی پن���دارد. او ب���ر اس���اس آموزه های 
کوچک تر تواضع  اهل بیت؟مهع؟ نس���بت به افراد 
می کند،  ش���اید گناهش���ان کمتر باش���د و نسبت 
 بیش از 

ً
به بزرگ تر متواضع است چون احتماال

کرده اند. انس���ان متواضع  او خداوند را عبادت 
در میان مردم محبوب3 و با هیبت می گردد4 و 
حکمت در قلبش می روید.5 او نعمتی در اختیار 

که هرگز مورد حسادت قرار نمی گیرد!6 دارد 

پی نوشت:
1. نهج البالغه، حکمت 228.

2. بنابر این، همین دلیل کافی است تا افرادی بدون هیچ 
گناه و لغزشی، متواضع ترین انسان ها باشند. 

3. غرر الحکم، حکمت 5179.
4. بحار االنوار، ج74، ص286.

5. مستدرک الوسایل، ج11، ص299.
6. تحف العقول، ص489.

کسی که باور دارد مخلوق 
خداوند اس���ت و از خود 
هی���چ ن���دارد، هرگ���ز به 
خود اج���ازه نمی دهد که 
دیگ���ران را ک���م ارزش و 
فرودست خود تصور کند.

ام������ی������رم������ؤم������ن������ان؟ع؟ 
در  ک��س  »ه��ر  می فرمایند: 
ب��راب��ر ش��خ��ص ث��روت��م��ن��دی، 
ب��ه خ��اط��ر ث��روت��ش ت��واض��ع 
دی��ن��ش  س�����وم  دو  ک���ن���د، 
اس���ت.« داده  دس���ت  از  را 

ب���ا  در واق���ع، انس���اِن 
ایم���ان، اگ���ر در مقابل 
دیگ���ران تواضع به خرج 
می ده���د، به ای���ن دلیل 
است که از سویی خود را 
در مقابل خداوند می یابد 
و شرم می کند از این که 
به دیگران فخر بفروشد.
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ک���ه از اصحاب امام صادق؟ع؟ اس���ت، می گوید در خدمت  منص���ور بن حازم 
کردم: ایشان، چنین عرض 

ّبِ ِرًضا َو   ِلذِل���َک الّرَ
َ

ّن
َ
 أ

َ
ْن َیْعِرف

َ
���ُه أ

َ
ْد َیْنَبِغی ل

َ
ق

َ
، ف

ً
���ُه َرّبا

َ
 ل

َ
ّن

َ
 أ

َ
 َم���ْن َع���َرف

َ
 ِإّن

ِتِه 
ْ
ْم َیأ

َ
َمْن ل

َ
ْو َرُس���وٍل، ف

َ
 ِبَوْحٍی أ

َّ
ُطُه ِإال

َ
 ِرَضاُه َو َس���خ

ُ
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َ
ُه ال

َّ
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َ
، َو أ

ً
طا

َ
َس���خ

 ،
ُ
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َ

ُحّج
ْ
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َّ
ن

َ
 أ

َ
ِقَیُهْم، َعَرف

َ
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َ
ِإذ

َ
، ف

َ
ُس���ل َب الّرُ

ُ
ْن َیْطل

َ
ُه أ

َ
ْد َیْنَبِغی ل

َ
ق

َ
َوْحُی، ف

ْ
ال

َتَرَضة.1
ْ

ُمف
ْ
 ال

َ
اَعة

َ
ُهُم الّط

َ
 ل

َ
ّن

َ
َو أ

که بداند برای آن  که بداند برای او پروردگاریست، سزاوار است  »کس���ی 
پروردگار رضایت و خش���م است و رضایت و خشم او جز به وسیله وحی 
که در  که بر او وحی نازل نشود باید  یا فرستاده او معلوم نشود. و کسی 
که ایشان  جستجوی پیغمبران باشد و چون ایشان را بیابد باید بداند 

حجت خدایند و اطاعتشان الزمست«
و حضرت نیز پس از اتمام سخن ابن حازم حرف های او را با عبارت »َرِحَمَک 

اهلُل« تأیید می کند.
ک���ه م���ا را به س���مت دی���ن س���وق می ده���د از مفاهیم اساس���ی حوزۀ  دلیل���ی 
دین شناسی است که هر یک از متفکرین این حوزه سعی می کنند از دیدگاه 
خ���ود این دلیل را مورد بررس���ی قرار دهند. به ط���ور مثال برخی از متفکرین 
عص���ر حاضر دلیل مراجعه به دین را کاهش درد و رنج بش���ر عنوان می کنند 
و معتقدن���د ادیان به دلی���ل ایجاد فضای معن���وی و ماورایی می توانند درد 
کاهش دهند. در واقع از دیدگاه این متفکرین، بش���ر، به  و رنج انس���ان ها را 
که  کند. با این نگاه، دین، مجموعه ایس���ت  س���راغ دین رفته تا آرامش پیدا 
باعث ایجاد آرامش در انسان می شود و دینی بهتر است که آرامش بیشتری 
برایمان ایجاد کند. همان طور که مالحظه می ش���ود دلیلی که ما را به س���راغ 

دین برده هم در انتظار ما از دین مؤثر است و هم در تعریف ما از دین.
سخنان »ابن حازم« در عین سادگی دارای نکات بسیار ارزشمندی در حوزۀ 
دین شناس���ی اس���ت. در بی���ان او در واقع دلیل دیگری ب���رای رجوع به دین 
که هم ش���کلی عقلی دارد و هم مورد تأیید امام صادق؟ع؟ قرار  بیان ش���ده 
گرفت���ه اس���ت. در بیان او آمده اس���ت که ما پس از ش���ناخت خ���دا خود را در 
کاری منع و یا  گر ما را از  برابر خدایی می بینیم که اطاعت او واجب است و ا
کرد خود را موظف به اطاعت از او می دانیم. در واقع عقل پس  کاری امر  به 
شناخت خدا و فهم این نکته که او خالق ماست و ما هر چه داریم از اوست 
کائنات به او و او مالک همه چیز اس���ت، اطاعت این  که اتکای همه  و این 
خدا را برای خود واجب دانس���ته و عصیان اوامر او را ناپس���ند می ش���مارد و 

این حقیقت، همان بندگی خداست و دین شرح این بندگی است. 
بنابراین انس���ان عاقل پس از شناخت خدا به سخنان فرستاده او گوش فرا 

گاه شود.  می دهد تا از طریق رسول او از موارد رضا و سخط او آ
ب���ه این ترتی���ب تعریف صحیح دین، روش بندگی خداس���ت و دلیل مراجعۀ 
ما به دین، این اس���ت که بدانیم پروردگار آس���مان و زمین چه تکالیفی را بر 

گذاشته است. عهدۀ ما 
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وش بندگ���ی خداس���ت و م���ا از جان���ب خ���ود  دی���ن، ر
و ب���دون مراجع���ه به رس���ول خ���دا؟ص؟، ن���ه می توانیم 
که همان دین اس���ت -  پیدا  وش ای���ن بندگ���ی را  -  ر
کنی���م و ن���ه می توانیم بی���ن بخش ه���ای مختلف دین 
کنیم. پس از مراجعه به  زش گذاری و اولویت بن���دی  ار
که امام شناس���ی  رس���ول؟ص؟ برایمان معلوم می گردد 

واجب ترین جزء دین است.

ام���ام، کلی���د دروازۀ دی���ن ش���ناخت 

زندگی مسلمانی
مرگ نامسلمانی

یوسف صباغی



که مصادیق رضا و سخط االهی جز به یاری وحی  در بیان »ابن حازم« نکتۀ ظریف دیگری نیز وجود دارد؛ این 
و اطالع رس���انی االهی، روش���ن نمی ش���ود، یعنی ما از جانب خود نمی توانیم اوامر و نواهی خدا را مشخص کنیم؛ 
که در زمان حاضر، خداوند چه تکالیفی را از ما خواسته  کند  لذا باید رسولی از جانب خدا آمده و برایمان معین 
و از چه اموری بازمان داش���ته اس���ت. به بیان دیگر هر چند عقل، بندگی خدا را واجب می شمارد ولی روش این 
بندگ���ی از ح���وزه عق���ل ما خارج بوده و ما با عقل خود نمی توانیم به لیس���ت فرامین االهی دس���ت پیدا کنیم. به 

کنیم. گفت اطاعت  گوش به فرمان رسول اوییم تا هر چه  همین جهت 
حال که از طرف خود نمی توانیم مصادیق اطاعت خدا را پیدا کنیم به تبع آن نیز نمی توانیم از جانب خودمان، 
ک���ه از مجموعه ای که به عنوان  گر بخواهیم بدانیم  فرامی���ن اله���ی را از جهت اهمیت درجه بن���دی کنیم؛ یعنی ا
کدامیک اصلی تر اس���ت، چاره ای جز مراجعه به خود دین نداریم  کدامیک مهم تر و  دین به دس���ت ما رس���یده 
زیرا که ابزاری برای این درجه بندی در اختیار ما نیس���ت و این اش���تباهی اس���ت که برخی از متفکرین سال های 

کشورمان در نوشته هایشان مرتکب شده اند.  اخیر 
برخی از متفکرین حوزۀ دین شناس���ی، دین را به دو قس���مت »اصل« و »فرع« تقسیم می کنند و معتقدند برخی 
از قس���مت های دین، قس���مت اصلی، جوهره و مغز دین بوده و برخی از قس���مت های دیگر، جزء فرعی و پوس���تۀ 
  اخالقیات را جزء اصلی و احکام شرعی را جزء فرعی دین محسوب می کنند. 

ً
که معموال دین محسوب می شود 

که این متفکرین از دید خود به  که اشاره شد اشکال اصلی وارد به این تقسیم بندی این است  ولی همان طور 
کار از جانب ما امکان پذیر نیست   این 

ً
که اساسا قسمت های مختلف دین نمره های مختلف داده اند، در حالی 

و خداوند خود باید این درجه بندی و نمره گذاری را انجام دهد.
با مراجعه به روایات معلوم می گردد که معرفت امام از افضل واجباتی است که خداوند از بندگان خود خواسته 

است؛ امام صادق؟ع؟ می فرمایند:
»همانا برترین فریضه و واجب ترین امر برای انسان شناخت خدا و اقرار به ربوبیت اوست... و بعد از آن شناخت 
پیامبر او و شهادت به نبوت اوست... و بعد از آن شناخت صفت و اسم امامی است که باید در سختی و آسایش 
ب���ه آن اقت���دا کرد و پایین ترین درجۀ ش���ناخت امام آن اس���ت که او را به جز درج���ۀ نبوت، معادل نبی و وارث او 
که اطاعت از او، اطاعت از خدا و رس���ول اوس���ت و در همه امور تس���لیم او ش���ده و همه امور را به او  بداند و این 
که اماِم بعد از رسول اهلل؟ص؟، علی ابن ابی طالب؟ع؟ و بعد او حسن؟ع؟  کرده و بداند  برگرداند و سخن او را اخذ 
و س���پس حس���ین؟ع؟ و س���پس علی بن حسین؟امهع؟ و سپس محمد بن علی؟امهع؟ و سپس من و پس از من فرزندم 
موسی؟ع؟ و بعد از او فرزندش علی؟ع؟ و بعد از علی؟ع؟ فرزندش محمد؟ع؟ و بعد از محمد؟ع؟ فرزندش علی؟ع؟ 

و بعد از علی؟ع؟ فرزندش حسن؟ع؟ و حجت؟جع؟ از فرزندان حسن؟ع؟ است.«2
که پر اهمیت ترین بخش دین و آن چه در نزد خداوند بیشرین اهمیت را دارد و آن چه واجب ترین  نتیجه این 
فرمان الهی اس���ت و در حال حاضر خداوند از بندگانش خواس���ته اس���ت، شناخت امام زمان، حضرت حجت بن 

الحسن العسکری؟جع؟ و پذیرش امامت او و اطاعت فرامین اوست. 
گر به دنبال قس���متی  کنیم و ا گر مجاز باش���یم دین را به دو بخش اصلی و فرعی تقس���یم  که ا بنابراین باید گفت 
کل دین باش���د، معرفت امام زمان؟جع؟ جزء اصلی ترین اصول دین  که نبود آن مس���اوی نبود  از دین هس���تیم 
گر کسی امام زمان؟جع؟ را نشناسد  کرم؟ص؟ ا که به فرمودۀ پیامبر ا محسوب خواهد شد و به همین جهت است 

 اسالم نیاورده است.
ً
گویا اساسا و از دنیا برود مرگش، مرگ جاهلی است و 

پی نوشت:
کافی، ج1، ص169. 1. اصول 

2. بحار االنوار، ج36، ص407.
3. بحار االنوار، ج23، ص76.

به همین جهت است 
که به فرمودۀ پیامبر 

اکرم؟ص؟ اگر کسی امام 
زمان؟جع؟ را نشناسد 

و از دنیا برود مرگش، 
مرگ جاهلی است 

و گویا اساسًا اسام 
نیاورده است.

اگر بخواهیم بدانیم 
که از مجموعه ای که به 

عنوان دین به دست ما 
رسیده کدامیک مهم تر و 
کدامیک اصلی تر است، 

چاره ای جز مراجعه به 
خود دین نداریم زیرا...
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مطمئنیمکهفعالًنمیمیریم

و ناگهان مرگ...
محمد ابراهیم کلباسی

بدهی خود را نمی نویسیم. 
که ادا نکردیم یادداشت نمی کنیم.  نذرهایی 

کفاره و نماز و روزۀ قضا نیست...  حرفی از فدیه و 

گردنشان نیست...  که ِدینی به  کسانی  خوش به حال 
 نمی میریم.

ً
که فعال که نه، مطمئّنیم  شاید فکر می کنیم، شاید 

وقتی بالغ شدم وصیت نامه بنویسم؟
نه، وصّیت نامه مال پیرهاس���ت یا مال پولدارها که پول هایش���ان را وصّیت کنند. اّما 

که نمی لرزد... من؟ نه... تنی 

 حضور خود را اعالم می کند؛ در هر س���نی و هر صنفی ظاهر می ش���ود. نوزاد 
ً
مرگ مرتبا

کارفرما. ب���ازاری و اداری و معلم و پزش���ک... و ما  کارگر و  ک���ودک و ج���وان و... پی���ر.  و 
در مراس���م ختم همگی اینان بی هیچ گونه احس���اس خاصی شرکت می کنیم... برای 
گویی ُمردن در اول  که همه می میریم؛  همدردی و عرض تس���لیت... و انگار نه انگار 

شخص صرف نمی شود.

گ���ر بدهکار مردم یا خدا باش���یم، ش���ب که به  گ���ر قیام���ت را ب���اور داش���تیم، آن وقت ا ا
 از بیدار نش���دن می ترس���یدیم، خواب مان نمی ُبرد. بلند 

ً
رخت خ���واب می رفتیم واقعا

می شدیم یادداشتی می گذاشتیم زیر شیشۀ میز... 

کنیم؛ شاید دیگر بیدار نشویم. باور 
گر می دیدیم دس���ت مان خالی اس���ت و چیزی برای بردن به  گر باوری بود آن وقت ا ا

آخرت نداریم ضّجه می زدیم... 
کار بودم،  گر ریا گر اخالص نداشتم، ا گر کاری نکردم، ا خدایا رحم کن، خدایا ببخش، ا

گناهکارم، ای خدا، ای خدا ببخش... گر  ا

من هم می میرم. کاش باور کنم... کاش باور کنم.

بسیار زیاد به یاد 
مرگ باش! 

که هیچ کس یاد 
مرگ را در دل زیاد 

نمی کند، 
مگر آن که در دنیا

زاهد می شود.

امام باقر؟ع؟ 
فرمودند:
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 اوم���د پیش���م حالش خیلی عجی���ب بود فهمیدم ب���ا بقیه فرق 
ک���ه خیلی جوابش برام  میکن���ه،  گفت: حاج آقا یه س���وال دارم 

مهمه.
گ���ه جوابش���و بدون���م خوش���حال میش���م بتونم  گفت���م: چش���م ا  

کنم. کمکتون 
گفت: من رفتنی ام!

گفتم: یعنی چی؟ 
گفت: دارم میمیرم. 

کشور؟  گفتم: دکتر دیگه ای رفتی، خارج از 
کاری نمیش���ه  گفتن خارج هم  گفت: نه، همه اتفاق نظر دارن، 

کرد. 
که بهت سالمتی میده. کریمه، انشاهلل  گفتم: خدا 

کریم  گه من بمی���رم یعنی خ���دا  گف���ت: ا ک���رد و  ب���ا تعج���ب نگاه 
نیست؟ 

گل مالید سرش.  فهمیدم آدم فهمیده ایه و نمیشه 
گفتم: راست میگی، حاال سوالت چیه؟ 

گفت: من از وقتی فهمیدم دارم میمیرم خیلی ناراحت ش���دم، 
کارم شده بود تو اتاق موندن و غصه  از خونه بیرون نمیومدم، 
خوردن تا اینکه یه روز به خودم گفتم تا کی منتظر مرگ باشم؛ 
خالص���ه ی���ه روز صبح از خون���ه زدم بیرون مثل همه ش���روع به 
ک���ردم ام���ا ب���ا مردم فرق داش���تم، چ���ون من قرار ب���ود برم و  کار 
انگار این حال منو کس���ی نداش���ت. خیلی مهربون شدم، دیگه 
رفتارای غلط مردم خیلی اذیتم نمیکرد با خودم میگفتم بذار 
دلشون خوش باشه که سر من کاله گذاشتن آخه من رفتنی ام 
کار میک���ردم، اما  و اون���ا ان���گار موندنی. س���رتونو درد نی���ارم من 
ح���رص نداش���تم؛ بین مردم بودم، اما بهش���ون ظل���م نمیکردم 
ک���ه میدی���دم از ته دل  و دوستش���ون داش���تم. ماش���ین عروس 
که میدی���دم از ته دل غصه  گ���دا  ش���اد میش���دم و دعا میکردم؛ 
کم���ک میکردم؛  کنم  کتاب  میخ���وردم و ب���دون اینکه حس���اب 

مث���ل پیر مردا ب���رای همه جوون���ا آرزوی خوش���بختی میکردم. 
الغ���رض اینکه ای���ن ماجرا منو آدم خوبی کرد و مهربون ش���دم. 
ح���اال س���ؤالم اینه که م���ن به خاطر مرگ خوب ش���دم و آیا خدا 

این خوب شدن منو قبول میکنه؟ 
ک���ه میدونم و ب���ه نظرم میرس���ه آدما تا دم  گفت���م: بل���ه، اونجور 

رفتن، خوب شدنشون واسه خدا عزیزه.
کرد و تشکر،  آرام آرام خدا حافظی 

گفتم: راستی نگفتی چقدر وقت داری؟  وقتی داشت میرفت 
گفت: معلوم نیست بین یک روز تا چند هزار روز!!! 

 همین قدرا وقت دارم. با 
ً
ی���ه چرتکه انداختم دیدم منم تقریبا

گفتم: مگه بیماریت چیه؟  تعجب 
گفت: بیمار نیستم!

گفتم: پس چی؟ 
کنید  کاری  گف���ت: فهمیدم ُمردنیم، رفتم دکت���ر گفتم: میتونید 
گفتند : نه! خالصه  گفتم: خارج چی؟ و باز  گفتن: نه  ک���ه نمیرم 

حاجی مارفتنی هستیم؛ وقتش فرقی داره مگه؟ 
باز خندید و رفت و دل منو با خودش برد

***
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ُ

َزِهَد ِفي الّد
ب���ه ام���ام باقر؟ع؟ گفتم: به م���ن حدیثی بیاموزید تا از آن س���ود 

ببرم. 
که هیچ کس  ایشان فرمودند: هر چه بیشتر به یاد مرگ باش! 
ک���ه زاه���د و نیکوکار  ی���اد م���رگ را در دل زی���اد نمى کن���د، جز آن 

مى شود. )کافی، ج3، ص255(

وب گردی

شاید شما هم متن زیر رو قبالً خونده باشین؛ این متن 
طللی یک ایمیللل، بارها و بارها چرخیده و باعث شللده 

خییل ها به فکر فرو برن.
ما هم گفتیم شللاید بد نباشه تو قسمت وب  گردی این 

شماره بیاریمش. به نظر ما که واقعاً زیباست.
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دوشنبه

4 شعبان

5
تیر

سهشنبه

5 شعبان

3
تیر

شنبه

3 شعبان

والدت امام حسین؟ع؟
س��ال  در  روزی  چ��ن��ی��ن  در 
چ����ه����ارم ه���ج���ری ح��ض��رت 
اباعبداهلل؟ع؟ عالم را به نور 

خود منور فرمود.

والدت حضرت عباس؟ع؟
س��ال  در  روزی  چ��ن��ی��ن  در 
26ه������ج������ری، ق���م���ر م��ن��ی��ر 
بنی هاشم، حضرت ابوالفضل 
ال��ع��ب��اس؟ع؟ ب��ه دن��ی��ا آم��د.

والدت امام زین العابدین؟ع؟
حضرت سید الساجدین، علی 
بن الحس��ین؟ع؟ در این روز در 

سال 38 هجری به دنیا آمد.

تقویم شیعه

نف���ر در  ب���ه 1000  ن���وروز امس���ال نزدی���ک 
حوادث ج���اده ای جان خود را ازدس���ت 
دادن���د.1 هر س���اله این اتفاق���ات می افتد 
کس���ی بدین دلیل از س���فر  اما تا به حال  
ن���وروزی ص���رف نظ���ر نکرده اس���ت و این 

مسافرت ها تعطیل نشده اند.
اما به محض این که خبر ش���هادت شش 
کرب���ال منتش���ر ش���د بحث هایی در  ت���ن در 
فضای عمومی و اینترنت درگرفت که چرا 
افراد در این ش���رایط به زی���ارت می روند. 
 به قدری افراد، فکر خود را درس���ت 

ً
بعضا

که ب���رای همه تعیی���ن تکلیف  می دانن���د 
گر رفتند  می کنند؛ نرویم، نروید، نروند و ا

نباید می رفتند!

از خدا نپرسیم؟ 
ت���ر و معتبرت���ر از خداون���د مرجع���ی  آی���ا باال

برای نظردهی هست؟

***
که ای پسر  1 از امام باقر؟ع؟ می پرس���یم 
رس���ول خدا، نظر خ���دا در رابطه با زیارت 

جّدِ شما سیدالشهداء؟ع؟ چیست؟
حضرت در جواب این سؤال به اصحاب 

خود فرمودند:
...هنگامی که ش���ما زیارت ابا عبداهلل؟ع؟ 
را ترک کنید خداوند از عمر ش���ما و روزی 
ش���ما کم می کند، پس مس���ابقه دهید در 

زیارت او و آن را ترک نکنید...2

 2 آقا باالخره این زیارت واجب که نیست!
حضرت در این باره فرمودند:

قب���ر  زی���ارت  ب���ه  ک���ه  م���ا  ش���یعیان  از  کس���ی 
اس���ت،  ناق���ص  ایمان���ش  ن���رود  حس���ین؟ع؟ 
گ���ر به بهش���ت وارد  دین���ش ناق���ص اس���ت و ا
ش���ود از مؤمن���ان ب���ا رتب���ه پایین در بهش���ت 

است.3

کرب���ال  آقاج���ان! م���ا در ع���وض زی���ارت   3
ویم عمره. می ر

امام صادق؟ع؟ در این باره می فرمایند:
ک���ه به زیارت قبر حس���ین؟ع؟ برود در   کس���ی 
کسی  که معرفت به حق او دارد مانند  حالی 
ک���ه 100 حج با رس���ول خ���دا؟ص؟ انجام  اس���ت 

داده باشد.4
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ت���رس از  زیارت؟
زی���ارت   با ترس؟

نوروز امسال خبر شهادت عده ای از هموطنانمان که 
به زیارت عتبات عالیات رفته بودند منتشر شد.

این خبر بهانه ای شد برای...

کنید: انتخاب 

محمد ابراهیم کلباسی
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والدت حضرت علی اکبر؟ع؟
در سال 33 هجری در چنین 
اکبر؟ع؟  علی  حضرت  روزی 

به دنیا آمد.

اهلل  بقی���ة  حض���رت  والدت 
االعظم، حجة بن الحسن؟ع؟

س��ال  ش��ع��ب��ان  ن��ی��م��ۀ  در 
امام  والدت  هجری،   255
زمان؟جع؟ واقع شده است.

والدت حضرت علی اکبر؟ع؟
در این روز در سال 10 بعثت،  
از  کبری؟اهع؟  خدیجه  حضرت 

دنیا رحلت فرمودند.

4 ای بزرگ���وار! ع���راق »ناام���ن« اس���ت، 
ک است! خطرنا

حضرت در این باره فرمودند:
آی���ا نمی خواه���ی که خ���دا تو را ترس���ان به 
خاط���ر م���ا ببیند؟ آی���ا نمی دانی کس���ی که 
ب���ه خاطر ترس ما ترس���ان باش���د خ���دا او 
را در س���ایۀ ع���رش خ���ود ق���رار می ده���د؟ 
او  ب���ا  ع���رش خ���دا  زی���ر  و حس���ین؟ع؟ در 
از  را  او  خ���دا  و  می ش���ود  صحب���ت  ه���م 
وحش���ت های قیام���ت ایم���ن می گردان���د، 
گ���ر  ا ن���ه و  م���ردم وحش���ت می کنن���د و او 
کند مالئک���ه او را آرام می کنند و  وحش���ت 

قلب او را با بشارت آرام می نمایند.5

تأملی دوباره...
ن���وروز امس���ال بی���ش از 1006 نف���ر در اث���ر 
که  ح���وادث ُمردند. اینان اف���رادی بودند 
اجل آنان رس���یده بود و 6 نفر از این افراد 
کش���تن  در حمل���ه ای تروریس���تی به قصد 
کرب���ال ب���ه ش���هادت  کرب���ال، در  ش���یعۀ زائ���ر 
ک  رس���یدند و این 6 نفر در همانجا به خا

سپرده شدند.

کربال ...بر مشامم می رسد هر لحظه بوی 

پی نوشت:
1. آمار کشته شدگان در تصادفات نوروزی سال 1390 

بر اس���اس آمار پزش���کی قانونی ت���ا 16 فروردین 1390 

حدود 1200 نفر بوده اس���ت که روزهای بعدی و آمار 

که جراح���ت آنان منجر به فوت ش���ده  مجروحین���ی 

اس���ت به این رقم اضافه می گردد. در سال جاری تا 

زم���ان نگارش این مطلب، هنوز آمار عددی منتش���ر 

نش���ده است ولی اعالم شده که آمار کشته شدگان از 

کمتر است. گذشته در حدود %20  سال 

کامل الزیارات، باب 61، ص151.  .2

کامل الزیارات، باب 78، ص193.  .3

کامل الزیارات، باب 66، ص162.  .4

5. وسائل الشیعه، ج14، ص457.
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14
مرداد

شنبه

15 رمضان

18
مرداد

چهارشنبه

19 رمضان

11
مرداد

چهارشنبه

12 رمضان

مراسم عقد اخوت
در چنین روزی در س��ال اول 
هجری، پیامبر اکرم؟ص؟ میان 
خود و حضرت علی؟ع؟ عقد 

اخوت برقرار کردند.

والدت امام حسن؟ع؟
ش��ب نیمه ماه رمضان سال 
س��وم هجری، حض��رت امام 
حس��ن مجتب��ی؟ع؟ در ش��هر 

مدینه به دنیا آمدند.

ضربت خوردن حضرت علی؟ع؟
 40 س��ال  در  روزی  چنی��ن  در 
هجری، در هن��گام نماز صبح به 
دس��ت ناپاک ابن ملجم ضربتی 
بر فرق مبارک حضرت وارد شد.

تقویم شیعه

• در م���اه رمض���ان پر کردن یا جرم گیری یا کش���یدن دندان در 
ک���ه مطمئ���ن باش���یم چیزی ف���رو نخواهد رف���ت: جایز  صورت���ی 

است.
گ���ر با ای���ن که مطمئن بودیم چیزی ف���رو نمی رود ولی به  ا

صورت اتفاقی فرو رفت، روزه: صحیح است.

• ف���رو ب���ردن خل���ط چنان چه به فضای دهان نرس���یده باش���د 
روزه را: باطل نمی کند. )مرز فضای دهان و حلق، مخرج حرف 

»خ« است.(
گ���ر ب���ه فضای دهان برس���د، به نظ���ر برخی فقه���ا احتیاط  ا
واج���ب و ب���ه نظر برخی دیگر احتیاط مس���تحب اس���ت که 

روزه دار آن را: فرو نبرد.

• بخار آب حمام، روزه را: باطل نمی کند.

گ���ر ب���ا اطمین���ان به ای���ن که دود وس���یلۀ نقلیه ب���ه حلقمان  • ا
کن���ار آن ایس���تادیم و ب���ه ص���ورت اتفاق���ی دود ب���ه  نمی رس���د 

حلقمان رسید، روزۀ ما: صحیح است.

• غیر از گناهانی که جزء باطل کننده های روزه برشمرده شده 
ارتکاب سایر معاصی روزه را: باطل نمی کند.

کم می کند. هر چند ثواب و ارزش روزه را 

• وقتی که در سحر مشغول غذا خوردن هستیم به محض این 
که اطمینان به طلوع فجر صادق)یعنی وقت اذان صبح( پیدا 

کنیم، باید: دست از غذا بکشیم.
گ���ر لقمه ای در ده���ان داریم، باید آن را: ف���رو نبریم و از  و ا

کنیم. دهان خارج 
گر بعد از بررس���ی و تحقیق، اطمینان به فرارس���یدن  ول���ی ا
وق���ت اذان صب���ح پی���دا نکردی���م، می توانی���م: ب���ه خوردن 

ادامه دهیم.
گذش���ته بوده روزۀ   فهمیدیم وقت اذان 

ً
گر بع���دا و حت���ی ا
ما: صحیح است.

گر بدون بررس���ی و تحقیق در طلوع فجر صادق)یعنی وقت  • ا
 متوجه 

ً
اذان صب���ح( مش���غول س���حری خوردن ش���دیم و بع���دا

ش���دیم وقت اذان گذشته اس���ت، روزۀ مان: باطل است و باید 
کنیم. قضا 

البته با وجود این که روزۀ مان باطل اس���ت حق نداریم تا 
که روزه را باطل می کند انجام دهیم. کاری  اذان مغرب 

که دچار ش���بهۀ باطل ش���دن روزه و وجوب قضا  • ب���رای ای���ن 
که مدتی قبل از اذان صبح دس���ت از غذا  نش���ویم، الزم اس���ت 

خوردن بکشیم.

گ���ر احتم���ال عقالیی دهیم روزه برایم���ان ضرر جدی دارد،  • ا
گرفتن: حرام است. روزه 

ک وج���ود چنی���ن ض���رری تش���خیص خودمان اس���ت؛  م���ال
ک���ه ترس ما نس���بت به ض���رر عقالیی  یعن���ی همی���ن اندازه 
گاه���ی از قول متخصص  کافی اس���ت. احتمال ضرر  باش���د 
م���ورد وث���وق و افراد باتجربه و گاهی از تجربۀ خود انس���ان 

به دست می آید.

امام رضا؟ع؟ فرمودند:
مردم به انجام روزه امر 

شده اند تا درد گرسنگی 
و تشنگی را بفهمند و به 
واسطه آن فقر و بیچارگی 

آخرت را بیابند.2 
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سپری در برابر آتش
احکام مبتال به:

روزۀ ماه رمضان سپری است در برابر آتش جهنم.1
حمید سودیان



20
مرداد

جمعه

21 رمضان

29
مرداد

یکشنبه

1 شوال

5
شهریور

یکشنبه

8 شوال

شهادت حضرت علی؟ع؟
امیرالمؤمنین حضرت علی؟ع؟ 
در شب 21 ماه رمضان، مقارن 
ب��ا طل��وع فج��ر ب��ه ش��هادت 

رسیدند.

عید سعید فطر
اول م��اه ش��وال روز عی��د فطر 

است. 
ام���ام  زی�����ارت  روز  ای����ن  در 

حسین؟ع؟ مستحب است.

سالگرد ویرانی بقیع
در چنین روزی در س��ال 1305 
شمس��ی قبور ائم��ه بقیع؟مهع؟ 
ب��ه دس��تان ناپ��اک وهابیان 

تخریب شد.

حضرت علی؟ع؟ فرمودند:
روزۀ ماه رمضان سپری ست 

در برابر آتش جهنم.

• ب���ه جه���ت دچار ش���دن ب���ه ضعف و سس���تی که برای بس���یاری از 
روزه داران پیش می آید، خوردن روزه: جایز نیست.

ک���ه نمی توان آن را تحمل  گر این ضعف به قدری اس���ت  ول���ی ا
گرفتن  کند و  که رفع ضعف شدید  کرد، خوردن روزه به قدری 

قضای آن بعد از ماه رمضان: اشکال ندارد.
البت���ه می توانی���م در این ش���رایط ب���ه مس���افرت برویم)حداقل 
 قضایش 

ً
22/5 کیلومتر( و روزۀ خود را بخوریم و برگردیم و بعدا

گر در سفر چیزی خوردیم و برگشتیم الزم نیست تا  را بگیریم. ا
کنیم. مغرب از خوردن و آشامیدن خودداری 

به مسافرت رفتن برای فرار از روزه: مکروه است.

گر تعدادی روزۀ قضا بر عهدۀ مان است و آن روزه ها را تا قبل از  • ا
کفاره واجب می شود. ماه رمضان سال بعد نگرفتیم: 

کفارۀ نگرفتن روزۀ قضا تا قبل از ماه رمضان سال بعد، به ازای 
هر روزه: دادن یک ُمد3 طعام به فقیر است؛ و با کفارۀ نگرفتن 

عمدی روزه فرق دارد.

کرده ایم باید  ک���ه تع���داد روزه ه���ای قض���ا را فرام���وش  • در صورت���ی 
ک���ه یقین داریم کمتر از آن نب���وده: قضا کنیم و بیش از  تع���دادی را 

آن الزم نیست.

گرفتن: حرام است. • در سفر روزه 
کنیم روز خاصی را چه مس���افر باشیم چه نباشیم  گر نذر  ولی ا

روزه بگیریم، روزۀ آن روز در سفر هم: واجب است.
گر نذر کنیم روزۀ ماه رمضان یا قضای آن را در سفر بگیریم،  اما ا

گرفتن چنین روزه ای: حرام است. نذرمان: باطل است؛ و 
گ���ر نذر کنیم یک روز از ماه رمضان را در س���فر روزۀ  همچنی���ن ا
گرفت���ن چنی���ن  مس���تحبی بگیری���م، نذرم���ان: باط���ل اس���ت؛ و 

روزه ای: حرام است.

پی نوشت:
1. بحاراالنوار، ج93، ص342.

2. وسائل الشیعه، ج4، ص4، ح5.
گرم. 3. حدود 750 
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12
شهریور

یکشنبه

15 شوال

22
شهریور

چهارشنبه

25 شوال

28
شهریور

سهشنبه

1 ذی القعده

شهادت حضرت حمزه؟ع؟
واقعه رد الشمس

ب��ازگ��ش��ت  روزی  چ��ن��ی��ن  در 
خورشید برای امیرالمؤمنین؟ع؟ 

به وقوع پیوست.

والدت حضرت معصومه؟اهع؟
در چنی��ن روزی در س��ال173 
هج��ری، دخت��ر گرامی حضرت 
ام��ام موس��ی کاظ��م؟ع؟ ب��ه 

دنیا آمدند.

شهادت امام صادق؟ع؟
 148 سال  در  روزی  چنین  در 
قمری، امام صادق؟ع؟ توسط 
خلیفه  دوان���ی���ق���ی،  م��ن��ص��ور 

عباسی، مسموم گردیدند.

تقویم شیعه

»من غبطه می خورم به حال اهل خراسان به خاطر »فضل بن شاذان« و بودن چنین شخصیتی در میان آنان.«1 
که یکی از تألیفات فضل را مشاهده نمودند.  این فرمایش امام حسن عسکری؟ع؟ است در زمانی 

»فض���ل بن ش���اذان نیش���ابوری« س���تارۀ پرفروغی اس���ت که یک���ی از جامع تری���ن و پربارترین آثار مکت���وب در مورد ام���ام عصر؟جع؟ را با 
خوشه چینی از امامان خود و پیش از والدت آن حضرت، نگاشته است. 

فض���ل ب���ن ش���اذان در خانوادۀ بس���یار اصی���ل دیده به جهان گش���ود. پدرش »ش���اذان بن خلیل« در می���ان ش���یعیان از اعتبار خاصی 
برخ���وردار ب���ود. او از نیک بختان���ی اس���ت که از نور چهار حج���ت خدا در طول حیاتش بهره برده اس���ت. وی از اصح���اب حضرت ثامن 

ئمه؟ع؟، حضرت هادی؟ع؟ و حضرت عسکری؟ع؟ بوده است. الحجج علی بن موسی الرضا؟ع؟، حضرت جواداال
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ستاره ای مدفون در نیشابور
وایای مختلفی از مباحث این حوزه نیز به چشم می خورد.  در آثار مکتوب شیعه عالوه بر توجه به اصل اعتقاد به مهدویت، ابعاد و ز

وایات متعدد در این زمینه بیانگر اهتمام معصومین؟مهع؟ به تبیین جایگاه رفیع مهدویت در نظام فکر شیعی است.  وجود ر
کرم؟ص؟  ع امام عصر؟جع؟ به ما رس���یده اس���ت، تعداد قابل توجهی از آنان از پیامبر ا که از معصومین؟مهع؟ در موضو وایاتی  از مجموعه ر

کرم؟ص؟ است. نقل شده است؛ به این معنا بنیان گذار تفکر مهدوی شخص پیامبر ا
که برخی از اصحاب و یاران ائمه؟مهع؟ در سال های پیش از والدت آخرین حجت خدا، به نوشتن  انبوه این فرمایشات به حدی است 
گماش���ته اند. جالب اس���ت در میان نگارندگان این آثار، بزرگان و دانش���مندان سایر فرق اسالمی  کتابی در این زمینه همت  رس���اله یا 

ضل بن شاذان نیشابوری.
َ
)غیر از شیعه اثنی عشری( نیز به چشم می خورند. اما ستارۀ بی نظیر این آسمان بلند: ف

وحید مهران



اْنِتَظاُر اْلَفَرِج ِمْن َأْعَظِم اْلَفَرِج

کش���ور پهن���اور آن روز جه���ان  جن���اب فض���ل در 
اس���الم، در طلب حدیث، از ش���هری به شهر دیگر 
در رف���ت و آم���د ب���ود. در ای���ن تکاپوه���ا از محضر 
بزرگان���ی چون »محمد بن ُعِمی���ر« و »َصفوان بن 
یحی���ی« به مدت پنجاه س���ال حدی���ث آموخت. 
مق���ام علمی و معنوی او چنان رفیع بود که پس 
از اصحاب بزرگی همچون »هش���ام بن حکم«، به 
جای آنان نشس���ت و خأل ناش���ی از فقدان ایشان 

را جبران نمود. 
فضل بن شاذان با آن چه از مکتب امامان خود 
آموخت���ه ب���ود، در اثبات امام���ت امیرمؤمنان؟ع؟ 
در دوران خلفای عباس���ی مناظره های بس���یاری 
نم���ود.2 او ب���ر مذاهب مخال���ف و عقای���د آنان نیز 

بسیار تسلط داشت. 
ک���ی از عظم���ت و بزرگ���ی  تأیی���دات ائم���ه؟مهع؟ حا
علم���ی اوس���ت. یک���ی از ش���یعیان روزگار حض���رت 
عس���کری؟ع؟ می گوید: پس از س���فر حج در سامرا 
کتاب  ب���ه محضر موالیم ش���رفیاب ش���دم. از قضا 
»ی���وم و لیل���ة« )از تألیف���ات فض���ل ب���ن ش���اذان( 
همراه���م ب���ود. آن را به امام خ���ود تقدیم نمودم 
کردم تا آن را مالحظ���ه نمایند. حضرت  و تقاض���ا 
صفح���ه صفح���ۀ آن را تورق نمودن���د و فرمودند: 
»این کتاب صحیح اس���ت و شایسته است که به 

آن عمل شود.«  
ک���ه ب���ه 180 عدد  کت���ب و رس���اله های او  از می���ان 
می رسد، نام حداقل 50 اثر به جای مانده است. 
از مجموع���ه تألیف���ات وی حداق���ل 6 مجل���د ب���ه 
کتاب  حضرت بقی���ة اهلل؟جع؟ اختصاص دارد: 1. 
کتاب القائم؛  کتاب الغیبة؛ 3.  اثب���ات الّرجعه؛ 2. 
کتاب المالحم؛ 5. التنبیه من الحیرة و الّتیه.  .4

تمام کتب فضل بن ش���اذان ب���ه جز »االیضاح« و 
»کت���اب العلل« از بین رفته اس���ت. ع���الوه بر این 
کتاب »اثبات الرجعه« ُنه قرن در دست محدثان 
کش روزگار  ش���یعه بوده اس���ت تا این که در کش���ا
ج���ان س���الم ب���ه در ب���رد و در ق���رن دوازدهم، به 
دس���ت یک���ی از علم���ای اصفه���ان افت���اد و احیاء 

گردید. 
جناب فضل بن ش���اذان، به جهت دفاع از حریم 
والی���ت علوی، همواره در تبعید و اختفا بود. وی 

چندین نوبت به روستای بیهق تبعید شد.3 
س���رانجام به هن���گام تهاجم خوارج به روس���تای 
کرد و در اثر  بیهق، به ناچار از تبعیدگاه خود فرار 
ش���دت بیماری در همان س���فر اجب���اری رخت از 
جهان بربست. در همان ایام عده ای از اصحاب 
که  حضرت عس���کری؟ع؟ در محضر ایشان بودند 
َفْض���ل ، َرِحَم  اهلُل  

ْ
حض���رت فرمودند: »َرِح���َم  اهلُل  ال

که از رحلت او مّطلع نبودند،  َفْضل«. حاضرین 
ْ
ال

که ب���ه ای���ران بازگش���تند و به نیش���ابور  هنگام���ی 
که در هم���ان ایام فضل  رس���یدند، باخبر ش���دند 

گفته است. بن شاذان بدرود حیات 
پیکر مطهر آن محدث س���ترگ در ش���هر نیش���ابور 
ک س���پرده شد.  و در محل فعلی بارگاهش به خا
کنار حرم باصفای ایش���ان، قبرس���تان  ام���روزه در 
عمومی شهر به نام »بهشت فضل« نیز قرار دارد.   

پی نوشت:
کشی، ج 2، ص 820. 1. رجال 

2. فرازهای���ی از احتجاج���ات او در کتب حدیثی آمده اس���ت: 
بحاراالنوار، ج 10، ص 374؛ سفینة البحار، ج 7، ص 100.

3. نیشابور شهر فیروزه، ص355.

حضرت امام حسن 
عسکری؟ع؟ فرمودند: 

من غبطه می خورم 
به حال اهل خراسان به 
خاطر وجود »فضل بن 

شاذان« در میان آنان.

ج��ن��اب ف��ض��ل ب��ن ش�����اذان، به 
ج��ه��ت دف����اع از ح��ری��م والی��ت 
ت��ب��ع��ی��د و  ه����م����واره در  ع���ل���وی، 
نوبت  چندین  وی  ب��ود.  اختفا 
شد. تبعید  بیهق  وس��ت��ای  ر ب��ه 

که وی به محضر امام سجاد؟ع؟ شرفیاب شد. حضرت از طوالنی شدن دوران  کرده است،  کابلی روایت  فضل بن شاذان، از ابوخالد 
گفته و فرمودند: غیبت سخن 

...ای اباخال���د، همان���ا مردم���ان روزگار غیبت او )امام عصر؟جع؟( که به امامت او قائل و انتظار ظهورش را می کش���ند، از اهل هر زمانی 
که برای ایشان »غیبت« ]حجت خدا[  که خداوند تبارک و تعالی به آنان از عقل و فهم و معرفت چنان عطا نموده است  برترند؛ چرا 
همچون »مش���اهده« اس���ت، و خداوند آنان را در آن زمان، مانند جهادگران در رکاب رس���ول خدا؟ص؟ قرار داده اس���ت، آنان مخلصان 

حقیقی و شیعیان صادق و دعوت کننده به سوی دین خدا در آشکار و نهان می باشند. 
آن گاه حضرت سجاد؟ع؟ فرمودند: »انتظار فرج، از بزرگترین فرج ها می باشد.«
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کربال در شب جمعه ماه  س���ید در ش���هر مقدس 
گش���ود.  ش���وال 1121 شمس���ی چش���م به جهان 
نام���ش مهدی فرزن���د س���یدمرتضی طباطبائی 
ن���وادگان حض���رت ام���ام حس���ن  بروج���ردی از 
مجتبی؟ع؟ بود. نسب شریفش به سیدابراهیم 
ملق���ب به طباطبا می رس���ید. عالم���ه حلی اول 
ج���د مادریش و عالمه محمدباقر مجلس���ی هم 

دائی او بودند. 
که به دنیا آمد پ���درش در عالم رؤیا دید  ش���بی 
که حض���رت امام رضا؟ع؟ به ف���ردی از اصحاب 
دس���تور دادند، ش���معی بر پشت بام منزل سید 
مرتض���ی روش���ن کن���د. پ���درش می گوی���د: دیدم 
شمع روشنائی غریبی دارد و نور آن به آسمان 

گویی انتها نداشت. رفته و 
کودک���ی در دام���ن پرمهر مادر و  س���ید از دوران 
در پرت���و توجه���ات پ���در بزرگ���وارش ب���ه آداب و 
گرف���ت و رش���د یافت. پس  اخ���الق اس���المی خو 
از گذران���دن دوره ه���ای عل���وم مقدمات���ی و فقه 
و اص���ول، در آغاز س���ن بلوغ راه���ی درس خارج 
گیری علوم  پدر ش���د. در سال 1134ش برای فرا
دین���ی و به���ره مندی از علمای ح���وزه نجف به 

آنجا رفت و همان جا ماند.
آی���ة اهلل وحی���د بهبهانی در اواخ���ر عمر خویش 

م���ردم را در مس���ائل و فتواه���ای احتیاط���ی به 
س���وی س���ید مهدی راهنمای���ی می ک���رد و او را 

مجتهد جامع الشرایط می دانست.
س���ید مهدی در س���ال 1151ش به جهت کسب 
فی���ض و زی���ارت مرق���د مطهر حض���رت علی بن 
کرد و  موس���ی الرضا؟ع؟ به خراس���ان مهاج���رت 
کن  حدود ش���ش یا هفت س���ال در خراسان سا
ش���د. لق���ب »بحرالعلوم« ب���رای اولین از س���وی 
یکی از علمای خراس���ان به او داده شد. استاد 
از هوش و اس���تعداد او ش���گفت زده ش���ده و در 
نَت 

َ
َخا ا

َ
حی���ن درس خطاب ب���ه او می گوی���د: »ا

َبحُرالُعل���وم« یعنی تو دری���ای علومی. از آن پس 
سید به این لقب معروف شد.

س���ید بع���د از اس���تادش عالمه وحی���د بهبهانی، 
پیشوا و ساالر علمای عراق و بزرگ و سرپرست 
گردیده، همگی به  فضالی علمای عراق اطالق 

سوی او روی آوردند.
کرام���ات و   ک���ه  کس���ی اس���ت  س���ید بحرالعل���وم 
تش���رفات متع���ددی خدم���ت ام���ام زمان؟جع؟ 
ک���ه می دانیم هیچ  داش���ته اس���ت و تا آنجای���ی 
کسی بر او در این فضیلت سبقت نگرفته است 

مگر سید بن طاووس.

که  کسی است  سید بحرالعلوم 
متعددی  ت��ش��رف��ات  و   ک��رام��ات 
خ�����دم�����ت ام���������ام زم�������ان؟جع؟ 
که  داش��ت��ه اس��ت و ت��ا آن��ج��ای��ی 
در  او  ب��ر  کسی  هیچ  م��ی دان��ی��م 
نگرفته  سبقت  فضیلت  ای���ن 
اس���ت م��گ��ر س��ی��د ب��ن ط���اووس.

ذکر ابوتراب « تابستان 1391 42

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن 
به ُرخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن

او می دانست سید در شعر و ادبیات بسیار چیره دست است. 
گفت: در حرم حضرت امیر؟ع؟ دیدم این بیت را زمزمه می کردید!  به سید 

که شدم دیدم موالیم حجة ابن الحسن؟جع؟ باالی سر  گفت: وارد حرم  سید 
حضرت بلند قرآن می خوانند.

سّیِد »َبحُرالُعلوم«

مردی که دریای علوم بود
احسان سودیان



عالمه در اثر توس���ل و توجه به س���احت مقدس 
حض���رت بقی���ة اهلل؟ع؟ ب���ه مق���ام علم���ی باالیی 
رس���ید و تس���لط بسیار وس���یعی بر علوم و فنون 
ک���رد. وقتی از چگونگی  معن���وی و ظاهری پیدا 
کس���ب عل���وم و فضائ���ل از او س���ؤال می کنن���د 

جواب می فرماید:
که حضرت بقیة اهلل؟جع؟ مرا در  »هنگامی 
که خدا می خواس���ت  گرفت آن چه  آغوش 

بر این سینه سرازیر شد.«
عالم���ه بحرالعل���وم در س���ال 1156ش ب���ه نج���ف 
بازگش���ت و جمع زیادی از مردم به استقبالش 
ک���ه آن روز را به یک���ی از اعیاد  آمدن���د آن چنان 

بزرگ اسالم تشبیه می کنند. 
ی���ک س���ال بعد، س���ید برای ح���ج راه���ی حجاز 
ش���د. اس���تقبال مردم و ش���خصیت های علمی 
باع���ث ش���د به مدت دو س���ال در حج���از توقف 
کن���د. س���ید در این م���دت تقیه می ک���رد و طبق 
مذاهب چهارگانۀ اهل تس���نن به درس و بحث 
ک���دام پیروان  می پرداخ���ت. جال���ب این که هر 
مذاه���ب اربعه گمان می کردند او معتقد و پای 
بند به مذهب آن هاس���ت و از این طریق س���ید 
اف���رادی را ب���ه مذه���ب تش���یع دع���وت می کرد. 
از جمل���ه ام���ام جمعه مکه در هش���تاد س���الگی 

شیعه شد. 
یک���ی از خدمات س���ید در حج���از اصالح مواقف 
حج بود که تا آن زمان چندان مش���خص نبود. 
که حجاج بر  او همچنین س���نگ فرش ح���رم را 
آن نم���از می خواندند تعویض کرد. س���نگ های 
ک���ه از نظ���ر  معدن���ی را خ���ارج و س���نگ هایی را 
شیعه سجده بر آن ها صحیح است را جایگزین 

نمود.   

گرد س���ید، با  کاش���ف الغط���اء ش���ا ش���یخ جعف���ر 
ل���ت و دیان���ت و فقاه���ت مطلق���ه  آن هم���ه جال
نعلی���ن  ک  خ���ا تب���رک،  مح���ض  داش���ت  ک���ه 
ک  س���یدبحرالعلوم را ب���ا تحت الحن���ک خود پا
می ک���رد و می گف���ت هی���چ فضیلتی نیس���ت مگر 

که او آن فضیلت را داراست.  این 
از ویژگی های س���ید این بود که برای مناجات، 
شب ها پیاده به مسجد کوفه می رفت و سپس 
ب���ه ب���ارگاه حض���رت امیرالمؤمنین؟ع؟ مش���رف 
می ش���د و هرگاه مشکل علمی داشته در مقابل 
ضری���ح مطه���ر ب���ه حضرت���ش بی���ان می نم���ود و 
می گویند بدون هیچ حجابی جواب می گرفت. 
کدام به  که هر  کرد  گردان زیادی تربیت  او ش���ا
نوبۀ خود از علمای بزرگ محس���وب می شوند. 
کاشف الغطاء  از جمله  آن ها حاج ش���یخ جعفر 
و  مالاحم���د نراق���ی –اس���تاد ش���یخ انص���اری- 

هستند.
در روزهای پایان عم���ر به علت بیماری، مدتی 
بود توان تدریس نداشت و در منزل به مطالعه 
و تألیف مشغول بود. سرانجام در 24 ذی حجه 
)ی���ا رج���ب( س���ال 1276 شمس���ی در س���ن 55 
که خود  س���الگی به دیار باقی ش���تافت. چن���ان 
خب���ر داده ب���ود می���رزا مهدی شهرس���تانی بر او 
نماز خواهد خواند، بعد از مرِگ سید، در حالی 
گهان سر رسید و بر پیکر  کربال بود نا که میرزا در 
او نم���از خوان���د. بدن مبارک س���ید را در مکانی 
ک���رده بود در ش���هر نج���ف، در جوار  ک���ه وصیت 

ک سپردند. شیخ طوسی به خا

به  توجه  و  توسل  اثر  در  عالمه 
بقیه  حضرت  مقدس  ساحت 
باالیی  علمی  مقام  به  اهلل؟ع؟ 
رسید و تسلط بسیار وسیعی بر 
ظاهری  و  معنوی  فنون  و  علوم 
چگونگی  از  وق��ت��ی  ک����رد.  پ��ی��دا 
کسب علوم و فضائل از او سؤال 
م��ی ک��ن��ن��د ج�����واب م��ی ف��رم��ای��د:
بقیه  ح���ض���رت  ک���ه  »ه��ن��گ��ام��ی 
گرفت  آغ���وش  در  م��را  اهلل؟جع؟ 
ک����ه خ�����دا م���ی خ���واس���ت  آن���چ���ه 
ب���ر ای����ن س��ی��ن��ه س���رازی���ر ش���د.«

43ذکر ابوتراب « تابستان 1391

صفویه افشاریه زندیه قاجاریه

سال 1121
تولد در کربال

سال 1176
گیوفات در نجف

سال
20

گی
سال

40

عالمه وحید بهبهانی

شیخ جعفر کاشف الغطاء

سال 1134
عزیمت به نجف

سال 1151
عزیمت به مشهد

سال 1157
عزیمت به حجاز

سید بحرالعلوم



بهره مندی از من در دوران غیبت 
همچون بهره مندی از خورشید پشت ابر است



ه��ر چقدر حواس��م را پرت می کنم ب��از کنار تو 
می افتد. روی تخت دراز کش��یده ام. کف دستانم 
رو به آس��ان اس��ت و زیر رسم. به سقف سفید 
اتاق خیره شده ام. چشانم باز و بسته می شوند 
و با هر بار باز ش��دن، چیز تازه ای از تو به خیامل 
می آی��د... رسم را ب��ر می گردان��م. چی��زی عوض 
منی ش��ود. باز هان خیال و خیال خیال... شنیده 
ب��ودم که نبای��د از خودت و حت��ی فکرت روی 
برگردانم. دوباره رسم ماس با س��قف می شود و 
چشانم... اینطور منی شود. بلند می شوم. به رس 
میزم می روم. همیش��ه کاغذ سفیدی هست برای 
نوشنت نانوشته ها و قلمی...که دل سفید کاغذ را 
سیاه کند. هر سیاه کردنی بد نیست...مخصوصاً 
وقتی دودۀ دلت با نوش��نت بیرون می آید و شاید 
قطره ای که... دودۀ دیده ات را شتسش��و دهد... 
دوب��اره قلم به دس��ت گرفت��ه ام تا بنویس��م از 
روزگار و زندگی، اّما تا روی کاغذ می دود باز نام 

تو نوشته می شود و فکر تو به رساغم می آید.
داستانی شنیده بودم در مورد زلیخا که دستش را 

برید؛ خونش روی دیوار نوشت: یوسف.
اما من کجا و زلیخا، می دانم تو کجا و یوسف...

هادی نهاوندیان



که  که ما هنوز خلق نشده بودیم. به وقتی  می خواهم برای شروع بحثم، زمان رو برگردونم به عقب، به وقتی 
که داشت تقدیر خلقت انسان ها رقم می خورد. ِگل ما سر و شکل نگرفته بود. به وقتی  هنوز 

اس���اس خلق���ت پ���روردگار ما،  بر رحمانیت و رحیمیته؛ بر بخش���ندگی و بخش���ایندگی. ما هی���چ ِدینی و حقی به 
گردن خدا نداشتیم که او را موظف به خلق ما کند اما او ما را آفرید، به زمین فرستاد، نعمات را برای بهره مند 
ش���دن ما قرار داد و ابتالئات را برای آزمودن ما. خدا برای زندگی ما، برنامه های کاملی به اس���م دین فرس���تاد 
کنند. و بعد به واس���طه این محبت های بی ش���مار، از ما  کنار اون ها، معلمینی فرس���تاد تا ما را راهنمایی  و در 
 در جایی فرموده: 

ً
کرده. مثال که در قرآن به اون ها اشاراتی  گذاشت  گردن ما  چیزهایی خواست و حقوقی به 

 َو 
َ

ُس���ول طیُعوا الّرَ
َ
طیُعوا اهلَل َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
کاَة و... یا جای دیگه ای فرم���وده: یا أ

َ
���الَة َو آُت���وا الّز قیُم���وا الّصَ

َ
َو أ

م ...
ُ
ْمِر ِمْنک

َ ْ
وِلي  ال

ُ
أ

خداوند از ما خواس���ته تا به دس���توراتش عمل کنیم، نماز بخوانیم،  زکات بپردازیم و پیرو فرستادگانش باشیم 
کنیم. کمک پیامبران و امامان توانسته ایم به معنای دین خدا پی ببریم و حقوق خداوند را ادا  و...  و ما به 

در ط���ول زمان،  پیامبران و امامان همیش���ه مفس���رین دین و راهنمایان راه س���عادت بودن���د. آن ها دین خدا 
را برای ما تفس���یر می کردند، معنای زندگی را به ما می فهماندند و راه رس���تگاری ابدی را نش���ان ما می دادند. 
کن���ون امام عصر؟جع؟ ما غایبن���د اما بهره مندی ما از ایش���ان، مثل بهره مندی مردم از خورش���ید  ک���ه ا گرچ���ه  ا
گرما، نور و زندگی بخشی خورشید حتی در پس ابر بهره می برند و فقط  که مردم از  پشت ابر شده. همان طور 

سیمای ایشان هویدا نیست.
گر ما اهل بیت؟مهع؟  که ا یا در روایتی دیگه، در موضوع حضور همیش���گی امام، از حضرت صادق؟ع؟ نقل ش���ده 

نبودیم، هر آینه زمین شما را در خود فرو می برد.
که خواه ناخواه از آن  که حتی وجود اهل بیت؟مهع؟ نعمتی برای ماست چه برسد به بهره هایی  پس می بینیم 
بزرگ���واران می بری���م. همی���ن بهره مندی و برکت حضور، باعث میش���ه تا اون ها حقوقی هم به گردن ما داش���ته 
باشند. مثل حقی که پیامبر به دستور خدا از امتش خواست اما امت پیامبر، آن را به جا نیاوردند، یعنی حق 

گردن مردم داشت و مردم حق را ادا نکردند و... که علی؟ع؟ به  محبت و دوستی اهل بیتش. حقی 

شروع

ادامه

ما می دانیم که امام، همیشه حاضر 
و ناظر بر کارهای ماست.

سعی کنیم حقوق امام زمانمان را ادا 
کنیم. پیوسته محبت ایشان را در دل 

خود زیاد کنیم. همیشه به یاد ایشان 
باشیم و انتظار فرج بکشیم و  برای 

ظهورشان دعا کنیم و سعی کنیم با 
ورع و دوری از گناه از منتظران واقعی 

حضرت باشیم.
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در مس��یر حرکت به سوی امام زمان ؟ع؟

با حداکثر سرعت برانیم

ورعدعاانتظاریادمحبت

حمید محمودزاده



گ�����ردن م��اس��ت؟ ک���ه در  ع��ص��ر م���ه���دی م���وع���ود؟جع؟ ه��س��ت��ی��م، چ���ه ح��ق ه��ای��ی از ای���ش���ان ب���ه  ک���ردی���د م���ا   آی����ا ت���ا ب���ه ح����ال ف��ک��ر 

که اساس و  در اهمیت محبت همین مقدار بس 
پایه اسالم شمرده شده است. امام صادق؟ع؟ در 

حدیثی در این موضوع می فرمایند:
َنا  ِم  ُحّبُ

َ
ْس���ال ِ

ْ
َس���اُس  ال

َ
َس���اٌس َو أ

َ
���ْي ٍء أ

َ
ِ ش

ّ
ل

ُ
ِلک

َبْیت .1
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
أ

هرچیز پایه و اساس���ی دارد و اس���اس اس���الم، 
محبت ما اهل بیت است.

ب���ه همین جهت در روایات و احادیث ما، محبت 
ب���ا فضیلت تری���ن  ب���ه اهل بی���ت؟مهع؟، باالتری���ن و 
عبادات معرفی ش���ده است. در حدیث دیگری از 

امام صادق؟ع؟ آمده است:
َبْیِت  

ْ
  ال

َ
ْهل

َ
َنا أ ِ ِعَباَدٍة ِعَب���اَدٌة َو ُحّبُ

ّ
ل

ُ
ک ���ْوَق 

َ
 ف

َ
ِإّن

  ِعَباَدة.2
ُ

َضل
ْ
ف

َ
أ

باالتر از هر عبادتی، عبادتی اس���ت و دوستی 
ما اهل بیت برترین عبادت ها است.

 پ���س اولین حق، حق محبت اس���ت. اما انس���ان 
چگون���ه می توان���د این ح���ق را ادا کند و محبت را 

در دلش ایجاد نماید؟

ک���ه راه قرار گرفت���ن محبت  گف���ت  در پاس���خ بای���د 
کی قلب ه���م تنها  ک���ی قل���ب اس���ت و پا در دل، پا
با تس���لیم امر امام ب���ودن ایجاد می ش���ود. هرچه 
کند و  انس���ان، بیش���تر ب���ه امام���ان خ���ودش فک���ر 
خواس���ت آن ها را بر خواس���ت نف���س خود ترجیح 
بده���د و اطاعتش بیش���تر ش���ود و ُبع���د آثار مثبت 
ای���ن فرمانب���رداری را ببیند، محبتش هم بیش���تر 

می شود.
و البته انس���ان باید همیشه بکوشد تا محبتش با 

گردد.  این بزرگواران، روزافزون 
امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

َج َع���ْن َعْیَنْیِه  َر
َ

خ
َ
ا ِعْن���َدُه ف

َ
ِکْرن

ُ
ْو ذ

َ
���ا أ

َ
َرن

َ
ک

َ
َم���ْن ذ

ْو 
َ
وَب���ُه َو ل

ُ
ن

ُ
ُه ذ

َ
���َر اهلُل ل

َ
ف

َ
َب���اِب غ

ُّ
 َجَن���اِح الذ

ُ
���ل

ْ
ِمث

َبْحِر.3
ْ
َر ِمْن َزَبِد ال

َ
ث

ْ
ک

َ
ْت أ

َ
ان

َ
ک

کند یا نزد او یاد شویم )و به  هرکس ما را یاد 
کردن( اش���ک از چشمانش  واس���طه این یاد 
گناهانش را می آمرزد  س���رازیر ش���ود، خداوند 

کف دریاها باشد. گرچه بیشتر از  ا

یعن���ی پیوس���ته به یاد ام���ام خود بودن و حض���ور ام���ام را در زندگی باور 
داش���تن. این امر به واس���طه محبت در دل ایجاد می ش���ود و انسان به 

کسی از یاد او غافل نمی شود. میزان محبت و عالقه اش به 
گرچه روی  ل���ذا اه���ل ایم���ان و محب���ت اهل بیت؟مهع؟، در زم���ان غیب���ت ا
امام را نمی بینند اما از او غافل نیس���تند و پیوسته به یاد ایشانند. امام 

کاظم؟ع؟ در این باره می فرمایند:
ِمِنیَن 

ْ
ُمؤ

ْ
���وِب  ال

ُ
ل

ُ
 َیِغیُب  َعْن  ق

َ
ُصُه َو ال

ْ
���خ

َ
���اِس ش

َ
ْبَصاِر الّن

َ
َیِغی���ُب َع���ْن أ

ُرُه.4
ْ

ِذک
ش���خص او )امام زم���ان؟جع؟( از دیدگان مردم غایب می ش���ود ولی 

یاد او از دل های اهل ایمان هرگز نمی رود.

اولین حق، 
داشتن محبت 
حضرت است.

دومین حق، 
ذکر و یاد امام 

است.

چگونه 
می توانیم 
محبت را در 
دل خود ایجاد 
کنیم؟

امام کاظم؟ع؟ فرمودند:
شخص او )امام زمان؟جع؟( از دیدگان مردم غایب می شود ولی یاد او از دل های اهل ایمان هرگز نمی رود.

2
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حض���رت ولی عصر؟جع؟، هر صبح و ش���ام ب���رای فرج و 
ظهورشان دعا می کنند و سختی غیبت را به خاطر ما 
تحم���ل می کنند و منتظر اج���ازه ظهورند تا دین خدا 
را احی���ا کنن���د، زمی���ن را از ع���دل و محب���ت پ���ر کنند و 

مظلومان را به حقشان برسانند.
گردن ما دارند داشتن انتظار  که ایشان به  پس حقی 
ک���ه در روای���ات از آن ب���ه عن���وان  ف���رج ایش���ان اس���ت، 

برترین عبادت یاد شده. پیامبر؟ص؟ می فرمایند:
ج .5 َر

َ
ف

ْ
اُر ال

َ
ِتظ

ْ
ِعَباَدِة ان

ْ
 ال

ُ
َضل

ْ
ف

َ
أ

باالترین عبادت انتظار فرج است.
ک���ه ام���ام  ام���ا اهمی���ت انتظ���ار آن ق���در زی���اد  اس���ت 

صادق؟ع؟ در جایی فرمودند:

َمْن ُهَو 
َ

ک ْمِر 
َ ْ
ا ال

َ
���ْم َو ُهَو ُمْنَتِظٌر ِلَه���ذ

ُ
َم���ْن َماَت ِمْنک

ْسَطاِطِه،
ُ
اِئِم ِفي ف

َ
ق

ْ
َمَع ال

ک���ه منتظر ظهور  هرکس از ش���ما بمی���رد در حالی 
که با امام  کسی اس���ت  امام زمانش باش���د مانند 

زمان در خیمه اش بوده است.

ام���ام ص���ادق؟ع؟ در ادام���ه حرف خ���ود، بع���د از کمی 
مکث می فرمایند: 

َع َمَعُه ِبَسْیِفه ، اَر
َ
َمْن ق

َ
ک  

ْ
 َبل

َ
ال

ک���ه در رکاب حضرت  کس���ی اس���ت   بلک���ه مانن���د 
شمشیر زده است.

و دوباره اضافه می کنند:
ِهَد َمَع َرُسوِل اهلل .6

ْ
َمِن اْسُتش

َ
ک  

َّ
 َو اهلِل ِإال

َ
 ال

که همراه  کسی است  که مانند   نه، به خدا قسم 
رسول خدا شهید شده است.

کنید ش���ما   فکر 
ً
 اما انتظار ما باید چگونه باش���د؟ مثال

هدفی دارید و برای رس���یدن به آن در تالش���ید. تمام 
فعالیت ه���ای ش���ما در جه���ت رس���یدن ب���ه آن هدف 
ش���کل می گیرد. هر لحظه به هدف خود فکر می کنید 
کاری برای نزدیک شدن به آن هدف دریغ  و از هیچ 
نمی کنی���د. ح���اال منتظر ام���ام زمان؟جع؟ ه���م باید هر 
لحظه به یاد امام خودش باشد. هر لحظه خودش را 
در محض���ر امام زمانش ببیند و کارهایش رنگ و بوی 

امام زمانی بگیرد.

سومین حق، 
انتظار ظهور 

ایشان را 
داشتن است.

که منتظر ظهور اس���ت، باالتری���ن آرزویش در  کس���ی   
زندگی فرج موالیش امام زمان؟جع؟ است و پیوسته 
به ظهور می اندیشد و به سختی هایی که حضرت در 
زمان غیبت با آن ها مواجه می ش���ود فکر می کند. لذا 
ب���رای رفع غم و محن���ت امام زمانش دعا می کند و با 
دعا برای فرج ایش���ان به درگاه خداوند، هم ارادت و 
محبت���ش رو ب���ه امام زمانش نش���ان می دهد و هم از 

کرده است. خدا طلب تعجیل فرج را 
خود حضرت هم در این باره فرمودند:

ِل���َك 
َ

ذ  
َ

���ِإّن
َ
ف ِج   ���َر

َ
ف

ْ
ال ِبَتْعِجی���ِل   َع���اَء 

ُ
الّد وا  ِث���ُر

ْ
ک

َ
أ َو 

م .7
ُ

َرُجک
َ
ف

کارهای  گشایش  که  کنید  برای ظهور بسیار دعا 
شما نیز در آن است.

چهارمین حق، دعا کردن 
برای  ایشان است.

3
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 ورع یعنی دوری از گناه و معصیت. کسی که به یاد امام زمان؟جع؟ هست و ایشان 
را در زندگی خودش حاضر می بیند و منتظره ظهور ایشان است، به اندازۀ معرفت 
خود س���عی می کند تا در جهت خواس���ته های حضرت قدم بردارد، از آن چیزهایی 
که حضرت آن ها را دوست نمی دارند دوری می کند و به کسب فضایلی که حضرت 

دوست دارند مبادرت می کند. 
در حدیثی از امام باقر؟ع؟ داریم:

ع .8 َوَر
ْ
ا ِبال

َ
ِعیُنون

َ
أ

کنید.  ما را به وسیله ورع یاری 
ورع یعن���ی انس���ان نس���بت ب���ه محرم���ات حس���اس باش���د و س���عی ب���ه جلوگی���ری از 
کارهای���ی را که می داند خدا و امام زمانش دوس���ت  ارتکابش���ان کند. یعنی انس���ان 

گناهی به درد نیاورد.  ندارند انجام ندهد و دل امام زمانش را با 
مصادی���ق این خطاه���ا در زندگی ما زیاد و متفاوت هس���تند. دروغ، غیبت، تهمت، 
گاه���ی به بهانه می���الد امام زم���ان؟جع؟ یا خیلی  گ���وش دادن ب���ه موس���یقی آن هم 
ک���ه آن ها مورد پس���ند محبوب ما  کنیم می بینیم  گه دق���ت  که ما ا چیزه���ای دیگ���ر 

نیستند. 
یکی از راه های تش���خیص و اجتناب از این اش���تباهات می تواند این باشد که ما در 
که ام���ام و صاحب اختیار  کنیم  کارها، فکر  همۀح���االت و در زم���اِن انجام خیل���ی از 
گر ایش���ان آن لحظه آنجا باش���ند آیا باز هم ما به  زم���ان م���ا در کنار ما حضور دارند، ا
کار چه می تواند  کار مبادرت می کنیم؟ احس���اس امام زمان؟جع؟ ب���ه آن  انج���ام آن 

باشد؟ 

پی نوشت:
کافی، ج2، ص46.  .1

2. محاسن، ج1، ص150.
3. وسائل الشیعه، ج12، ص20.

4. بحاراالنوار، ج51، ص50.
کمال الدین، ج1، ص287.  .5

6. محاسن، ج1، ص174.
کمال الدین، ج2، ص485.  .7

کافی، ج2، ص78.  .8

ورع، حق دیگری ست که امام 
زمان؟ع؟ به کردن ما دارد.
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عراق ایران

که دادها از غم دوریی و تنهایی ات  ای پادشه خوبان 
به آسمان ها رسیده و دل ها بی تو به جان آمده است 

که  و یک دل همه در تمنایت می نالند: »وقت است 
بازآیی!« ...

جز تو یوسف نیست، پس نشاید پیراهنت را از دیدۀ خود 
که این قلب ها -که نه! سنگ ها- سخت  دریغ داریم 

نابینا شده اند...
که صد نامه فرستادی و صد پیرهن  دریغ و صد دریغ 
که به تقویم سپردیم!  اّما... ما پیرهنت را نه به دیده 

گویی شیفتگی مان را فریاد زدیم و دیدارت را تمنا 
گل روی تو خجالت  کردیم و نشانه هایت را رها! و باز »از 

نکشیدیم!«
کالس  که در  م را 

ّ
شاید از یاد برده ایم سخن آن معل

ِم شب های 
ُ
 المکارم« به عنوان تکلیِف 68ا

ُ
»ِمکیال

گفت:  غیبت 

که به قدوم آن  کنی  »تکلیف 68ام: بزرگداشت اما
حضرت زینت یافته اند، مانند مسجد سهله، مسجد 

کوفه، سرداب مقّدس، مسجد جمکران و  اعظم 
که بعضی از صلحا  مانند آن. همچنین محل هایی 
وایات آمده  آن حضرت را در آنجا دیده اند و یا در ر

که آن جناب در آن جا توقف دارد...« است 

آری، ما تعلق خاطر داریم به هر آنچه به تو تعلق دارد و 
یعقوبانه! بوی پیراهن یوسفت را می جوییم...

که این تکلیفمان را درست انجام  کن  پدر! خود یاریمان 
دهیم، مثل همیشه...
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گزارشی از

مکان های زیارتی 
منتسب به امام زمان ؟جع؟

فاطمه مهدی پور



ایران - قم

عراق - کوفه

عراق - سامراء

مسجد جمکران، در 6 کیلومتری شهر مذهبی قم است. 
مطابق آمار، همه ساله، بیش از دوازده میلیون عاشق 

دل باخته، از سرتاسر میهن اسالمی و جهان، در این 
پایگاه معنوی، گرد می آیند، نماز تحّیت مسجد و نماز 

حضرت صاحب الّزمان؟جع؟، را در این مکان مقّدس 
به جای آورده و با امام غایب از ابصار و ناظر بر کردار 

خود، راِز دل می گویند، استغاثه می کنند، ندای »یابن 
الحسن!« سر می دهند، از مشکالت ماّدی و معنوی خود 

سخن می گویند، با دلی خون بار، از طوالنی شدن دوران 
غیبت، شکوه ها می کنند.

مسجد سهله، در اطراف کوفه، در دو کیلومتری 
شمال غربی مسجد کوفه، کهن ترین مکان منتسب 

به حضرت بقیةاهلل؟جع؟ است.
در روایات رسیده از امامان؟مهع؟، این مسجد به عنوان 
اقامتگاه شخصی حضرت ولی عصر؟جع؟ در عصر ظهور 

معرفی شده است.

مسجد اعظم کوفه، یکی دیگر از اماکن زیارتی 
منتسب به حضرت بقیه اهلل؟جع؟ است. 

این مکان در عهد ظهور، مرکز قضاوت، محل نصب 
منبر، محل تأسیس کالس های آموزش قرآن و محل 

اقامۀ نماز جمعه و جماعت آن حضرت است.

خانه حضرت عسکری؟ع؟ نیز همچون سایر خانه های مناطق گرمسیری 
دارای سردابی بوده است. این سرداب محل زندگی و عبادت 

امام؟ع؟، امام حسن عسکری؟ع؟و حضرت بقیةاهلل؟جع؟ بوده و نیز 
اغلب دیدارها با حضرت ولی عصر؟ع؟در عهد پدر، در همین منزل و در 

همین سرداب صورت می گرفته است.
گفته شده که غیبت کبرای امام زمان؟ع؟ از این مکان آغاز شده است.
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س���اعات عمر من همگی غرق غم گذش���ت
گذشت که آب از سرم  دست مرا بگیر 

 مانند مرده ای متحرک شدم بیا
گذشت بی تو تمام زندگی ام در عدم 

که وقف تو باشم تمام عمر  می خواستم 
گذشت که می خواستم  دنیا خالف آن چه 

 
که خورده ام که هیچ، جرعۀ آبی  دنیا 

از راه حلِق تش���نۀمن مثل س���م گذش���ت

 بعد از تو هیچ رنگ تغزل ندیده ایم
گذشت گفتن، حتی قلم  از خیر شعر 

که مادرم کی غروب جمعه ببینم   تا 
گذشت... که این جمعه هم  کرده،  گوشه بغض  یک 

 موال، شمار درد دلم بی نهایت است
گذشت تعداد درد من به خدا از رقم 

***                       
حاال برای لحظه ای آرام می شوم

گذشت ساعات خوب زندگی ام در حرم 

ت
رسم گذش��

ب از 
ت مرا بگی��ر که آ

دس��

کالف نخ آقا قبول کن ما را به یک 
کن ی�ا اّیـها الع��زیز! أبان�ا! ق��بول 

آهی در این بساط به غیر از امید نیست
کن ی�ا ن�اامیدم��ان نن�م�ا ی�ا، ق�ب�ول 

از ی�اد برده ایم شم�ا را پ�در! ولی
کن کودک فراری خود را قبول  این 

رس���م کریم نیس���ت که گلچین کند، کریم!
کن م�ا را َس�وا نکرده و یک ج�ا ق�بول 

گر بی نوا و پست و حقیریم و رو سیاه
کن اما به ج��ان حضرت زه�را؟اهع؟ قب�ول 

که نه، مقام شما بود الَجَرم گندم 
کن رمز هبوط آدم و حّوا، ق�بول 

ن
آق��������ا ق�����ب�����ول ک��

صدای بال مالئک ز دور می آید 
مسافری مگر از شهر نور می آید؟

دوباره عطر مناجات با فضا آمیخت 
که موسی عمران ز طور می آید؟ مگر 

ستاره ای شبی از آسمان فرود آمد 
که صبح ظهور می آید و مژده داد 

کرد  چقدر شانه غم بار شهر حوصله 
که پگاه سرور می آید به شوق آن 

به زخم های شقایق قسم هنوز از باغ 
شمیم سبز بهارحضور می آید

مگر پگاه ظهور سپیده نزدیک است؟ 
صدای پای سواری ز دور می آید

ی آید
ی سواری ز دور م

ی پا
صدا

مجید لشکری

سید حمیدرضا برقعی

ناصر فیض

شعر آئینی
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که زمانش برسد منتظر مانده زمین تا 
صبح همراه سحرخیز جوانش برسد

خواندنی تر شود این قصه از این نقطه به بعد
ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد

پرده چاردهم وا شود و ماه تمام
کمانش برسد از شبستان دو ابروی 

لیلة القدر بیاید لب آیینۀ درک
سورۀ فجر به تأویل و بیانش برسد

نامه داده ست ولی عادت یوسف اینست
عطر او زودتر از نامه رسانش برسد

شعر در عصر تو از حاشیه بیرون برود
عشق در عهد تو دستش به دهانش برسد

ظهر آن روز بهاری چه نمازی بشود
که تو هم آمده باشی و اذانش برسد

شود
من��ازی ب

چه 
روز بهاری 

ظهر آن 

کجاست؟ غیبت او بی دلیل نیست عیب از 
 آفتاب، به مردم بخیل نیست

ً
چون ذاتا

ک پای تو هستیم، ای حبیب! ما فرع خا
که سر به سجده نیارد، اصیل نیست کی  خا

کند ل 
ُ
گ که  کوره بسوزد  باید میان 

دل تا میان شعله نیفتد، خلیل نیست

جایی که جای پای عروج محّمد؟ص؟ اس���ت
راهی برای پر زدن جبرئیل نیست

گذار کردن دل، پا بر آن  بعد از دو نیم 
این س���ینه کمتر از وس���ط رود نیل نیس���ت

ت
س

ب به مردم بخیل نی
آفتا

گریه می ریزم به پای جاّده ات، تا من 
کرده باشم مقدمت را آئینه کاری 

کجایی؟ اّول ضمیر غائب مفرد 
ای پاسخ آدینه های پر معّما

بی تو سرودیم آن چه باید می سرودیم
یعنی درآوردیم بابای غزل را

حتمِی بی چون و چرا برگرد شاید
گرها راحت شویم از دست اّما و ا

آب و هوای خیمۀسبزت چگونه است؟!
گرما گاهی نیست  گهی سرد است و  این جا 

بهر ظهور، امروز هم روز بدی نیست
ای تک سوار جاّده های رو به فردا

آقا صدای پای سبز مرکب توست 
تنها جواب این همه »می آید آیا؟«

یک جمعه می بیند نگاه شرقی من 
خورشید پیدا می شود از غرب دنیا

آقا نماز جمعۀ این هفته با تو
کوفه با ما  پای برهنه آمدن تا 

ن هفت��ه ب��ا ت��و
آق��ا من��از جمع��ۀ ای��

قاسم صرافان

رضا جعفری

علی اکبر لطیفیان
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���ْم  
ُ

َحُدک
َ
َن  أ

َ
ُیِع���ّد

َ
کن���د؛ ل ه���ر ی���ک از م���ا بای���د خ���ود را آم���ادۀ ظه���ور ام���ام عص���ر؟ع؟ 

���ْو َس���ْهًما.1 ای���ن ت���الش نه تنه���ا منحصر ب���ه خود، بلکه ش���امِل 
َ
اِئ���ِم َو ل

َ
ق

ْ
وِج ال ���ُر

ُ
ِلخ

گ���ر نمی ب���ود ارت���کاب م���کارِه آن حض���رت -ک���ه  ک���ه ا دیگ���ران نی���ز می ش���ود؛ چ���را 
���َیاَعَنا 

ْ
ش

َ
َن  أ

َ
���ْو أ

َ
م���کارِه خداس���ت- حرمان ع���دم حض���ور حضرتش نیز نمی ب���ود؛ َو ل

اِئَنا؛ 
َ

ُیْم���ُن ِبِلق
ْ
���َر َعْنُه���ُم ال

َّ
خ

َ
َما َتأ

َ
���وِب ل

ُ
ل

ُ
ق

ْ
���ى اْجِتَم���اِع ال

َ
ُه���ُم اهلُل ِلَطاَعِت���ِه - َعل

َ
ق

َّ
-َوف

َرُه���ه .2 پ���س وظیف���ۀ 
ْ

ک
َ
���ا ن  ِبَن���ا ِمّمَ

ُ
ِص���ل

َ
 ِلَم���ا َیّت

َّ
���اَهَدُتَنا ِإال

َ
َم���ا ُیْحَب���ُس َعْنُه���ْم ُمش

َ
ف

ماس���ت ف���ردی باش���یم و اف���رادی س���ازیم ب���رای ی���اری ام���ام عص���ر؟جع؟ در ظهور.

که به مش���ّیت خداوند و تقدیِر او رقم خواهد خورد و از آن  ظهور رخدادی اس���ت 
ُه  َعِجیب3 - 

َّ
ل

ُ
ک ْمَر اهلِل  

َ
 أ

َ
که رخدادی االهی اس���ت -و می دانید و می دانیم که ِإّن جا 

نمی توان آن را مدعّو به داعی یا منوط به مناطی بشری دانست. از این رو ظهور 
ة.4 و هر لحظه می توان منتظِر رخداِد 

َ
ْیل

َ
ْمَرُه  ِفي ل

َ
امری تدریجی نیست؛ ُیْصِلُح  اهلُل أ

6.
ً
ریبا

َ
راُه ق

َ
 َو ن

ً
ُه َبعیدا

َ
ْون ُهْم َیَر

َّ
َهاَرك5 . ِإن

َ
َك َو ن

َ
ْیل

َ
ْمَر َصاِحِبَك ل

َ
ْع  أ

َّ
آن بود و باید هم؛ َتَوق

مسألۀ ما این است 
گر ظهور   ا

ً
که اّوال

موقوف به فعِل ماست 
ِم 

َ
و محصوِل عال

تشریع، پس لحظه 
لحظه منتظِر ظهور 

بودن چگونه موّجه 
گر   ا

ً
می شود؟ و ثانیا

ظهور محصوِل ارادۀ 
تکوینی خداوند است، 
پس نقِش ما و وظایِف 

ما در آن چیست؟

اين روی سکه

آن روی سکه

پس

وی������ک������ردی ب�������رای ن����گ����اه ب����ه پ����اس����ِخ ای������ن پ���رس���ش ه���ا. ادام��������ۀ ای������ن ن���وش���ت���ار ت����الش����ی اس������ت ب�������رای ت����ق����ّرب ب����ه ر
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سهم تکوين و تشريع 
در رخداد ظهور

ت����و؟ و  م������ن  ن������گ������اِه  ی�����������ار!-  -ای  م������ی رس������د  ه������م  ب������ه  ک������ی 

سعید پارسا



خداوند متعال به لطف خویش ما را آفریده و دس���توراتی به ما داده اس���ت. ما 
آفری���دگان، هنگام���ی که خود را بندۀ خداوند متع���ال و محفوف به نعمت های 
او می بینی���م، اطاع���ت وی را روا و معصی���ت وی را ن���اروا می یابیم. از این رو، به 
 نظری به نتای���ج این طاعت 

ً
 و اص���وال

ً
لح���اظ نظ���ری، در اطاع���ِت خداون���د، اّوال

گ���ر بر فعِل  و بندگ���ی نیس���ت؛ ن���ه نتایج اخروی، ن���ه نتایج دنی���وی. بنا بر این، ا
خداون���د اث���ری و نتیج���ه ای )اخروی یا دنیوی( مترّتب ش���د، ای���ن اثر و نتیجه 
که امِر   از آن جهت رواس���ت 

ً
ات نیس���ت. فرمانبری از والدین، اّوال

ّ
مطلوب بالذ

گر چه اجرا کردن یا نکردِن این امر، مسلتزِم نتایِج اخروی و دنیوی  خداست؛ ا
که غایِت ماست؛ بلکه غایِت ما عمل به وظیفه ای  است؛ اّما این نتایج نیست 

که خداوند بر دوش ما نهاده است. است 
این نکته دربارۀ وظایفی که خداوند متعال در غیبِت امام عصر؟ع؟ بر دوش ما 
گر خداوند متعال به آماده سازی خود و دیگران برای  نهاده نیز صادق است. ا
 به 

ً
کرده اس���ت، اجرای این امر نه به نّیت نیل به نتیجه، بلکه صرفا ظهور، امر 

نّیت و غایِت عمل به وظیفه است.
از س���وی دیگر، ظهور رخدادی اس���ت که خداوند آن را به خود نس���بت داده و 
واِرثین.7 پس به 

ْ
ُهُم ال

َ
ْجَعل

َ
 َو ن

ً
���ة ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْجَعل

َ
خود را فاعِل آن دانس���ته اس���ت؛ َو ن

بیاِن دیگر ظهور امری اس���ت که در ح���وزۀ ارادۀ تکوینی خداوند رقم می خورد 
که لحظه لحظه، منتظِر ظهور بودن رواست(. )و از این روست 

 
ً
 بنا بر این، ظهور موقوف به تالِش بش���ر برای رخداِد آن نیس���ت؛ چرا که اساسا
فعِل بش���ر نیس���ت. ب���ا وجوِد ای���ن، ممکن اس���ت خداوند متع���ال وظایفی را در 
دوران غیب���ت نس���بت ب���ه ظهور ب���رای ما معّین کرده باش���د. ای���ن وظایف باید 

تمکین شود؛ اّما نه به نّیتی جز صرِف عمل به وظیفه.
ب���ا چنی���ن وصفی، چنی���ن وظایفی باید از س���وی خداوند متعال معّین ش���ود و 
ک���ه برای یافتِن دیگر  راه م���ا برای پی بردن به این وظایف، همان راهی اس���ت 
وظای���ِف خود ط���ّی می کنیم )یعنی -از نظر نگارنده- اجته���اد یا تقلید(. در این 
گفت���ن از تفصیل مصادی���ق اوام���ِر خداوند در ای���ن زمینه  ج���ا مقص���ود، س���خن 
که برای فهِم این وظایف ،  که بیشتر روشن شود  نیست؛ بلکه منظور آن است 
کرد. به نظر می رسد روش در این جا همان روشی است  چه روشی باید اّتخاذ 
کار ما با نس���بت  ک���ه در دیگ���ر مس���ائل فقه���ی پی گرفته می ش���ود؛ چرا که س���ر و 
دادِن ی���ک ام���ر ی���ا یک نهی ب���ه خداوند متعال اس���ت و این چیزی نیس���ت که 

گردد. خام دستانه و بدون تبعّیت از روشی معّین، به صورتی موّجه حاصل 

اما بعد...

 پی نوشت:
1. غیبت نعمانی، ص 320.

2. الخرائج و الجرائح، ج،2ص903.
کافی، ج1، ص86.  .3

4. إعالم الوری، ص386.
5. اقبال االعمال، ج1، 201.

6. سوره معارج، آیات 8-7.
7. سوره قصص، آیه 6.

 بنا بر این، ظهور، 
موقوف به تالِش 
بشر برای رخداِد 

آن نیست؛ چرا که 
 فعِل بشر 

ً
اساسا

نیست. با وجوِد 
این، ممكن است 

خداوند متعال 
وظایفی را در دوران 

غیبت نسبت به 
ظهور برای ما معّین 

کرده باشد. این 
وظایف باید تمكین 

شود؛ اّما نه به نّیتی 
جز صرِف عمل به 

وظیفه.
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که می دانی���م جز قص���ور و تقصیر چی���زی نداریم و  م���ا 
کوله بار اعمالمان را س���یاه مش���ق های زندگی ُپر کرده 

است...
ول���ی در ای���ن میان���ه، دل ب���ه ِمه���ر آس���تاِن آس���مانی 
برگزی���دگان خ���دا بس���ته ایم و در س���ایه س���ار محّبت و 
والیتش���ان روز و روزگار س���پری می کنیم. امّید داریم تا 
ن���گاِه ِمهربانش���ان را از م���ا بر ندارند و خادمِی آس���تاِن 

َملک پاسبانشان را از ما دریغ نکنند. 
و چه زیباس���ت آنگاه که اهل بیت؟مهع؟ پذیرای س���ائل 
خ���ود و دس���تگیر او در لحظ���ه لحظه ه���ای زندگ���ی و 

آخرتش شوند... 
ب���ه راس���تی چه آرزوی���ی جز همی���ن، می توان���د در دل 

گیرد...؟!  مّحبانشان جای 
همین که ُعمری را َدِر خانه شان خدمتگذاری کنیم و 
از َدرگاهشان بخواهیم تا گوشۀ چشمی به ما کنند...!
گرفت���ه! دل���م خیلی  نمی دان���م چ���را ای���ن روزه���ا دل���م 
ک���ه همۀ  کس���ی  گرفت���ه! چ���ه می توانم بنویس���م برای 
که  بهانۀ زنده بودن ماس���ت و به ُیمن وجود اوس���ت 

روزی می خوریم! 
گیر تو هستیم...؟!1  که نمک  ود  یادمان نمی ر

که بقیۀ خ���دا روی زمین  کدامی���ن فصل ت���و بگویم  از 
هستی و طاووس اهل بهشت؟!2

ک���ه ندیدی،  فق���ط می توان���م بگوی���م از ما ب���ه جز بدی 
ببخشمان! 
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که شاهدم هستی! امان ز لحظۀ غفلت 
علی رضا پورمشیر



گر دوربینی نصب کنند و  خیل���ی وقت ها ب���ا خودم فکر می کنم ا
که می زنیم را ضبط  که انجام می دهیم و حرف هایی  کارهایی 

ج هستیم! 
ّ

که چند مرِد حال کند، آن وقت معلوم می شود 
گر خدا روی پیشانی مان گناه سنجش  تا به حال فکر کرده اید ا
کار می گذاش���ت، دیگر ما نه آبرویی داش���تیم و نه  یا ریا س���نج، 
کسی برایمان ارزش قائل می شد! اما مردانگی به خرج داده و 

سّتارالعیوب بودن را برای خود برگزیده است! 
ح���اج آقا، باالی منبر می گفت: هفته ای دوبار پروندۀ اعمال ما 

به حضور امام زمان می رسد! 
که ُپر از سیاه  کردم چه پرونده ای؟! نامۀ عملی  با خودم مرور 
که بی لیاقتی ام را  مشق اس���ت و مملو از بی آبرویی! برگه هایی 

نشان می دهد، چه ارزشی دارد؟! 
نزدی���ک خانه م���ان روی دیواری نوش���ته ش���ده:»امان ز لحظۀ 

که شاهدم هستی!«  غفلت 
ک���ه نباید  کارهایی  اش���ک در چش���مانم حلق���ه می زن���د! و ی���اد 
انج���ام م���ی داده ام و... می افتم. ولی با این همه، دس���ِت رد بر 

سینه مان نزدی و ما را آستان آسمانی ات دور نکرده ای! 
امام حسن عسگری؟ع؟ به فرزند مهربانشان فرمودند: 

همان���ا قلب ه���ای اه���ل بندگ���ی و اخ���الص به س���وی تو پر 
که پرنده به سوی آشیانه اش...3 می کشد؛ آن چنان 

و م���ن، ام���روز چگون���ه ام...؟! قدم���ی ه���م ب���رای رس���یدن به تو 
برنداش���ته ام! هر صبح، شرمنده ام از خودم و شبانگاه، فقط با 

کوتاه تو را یاد می کنم.  سالمی 
امام رضا؟ع؟ فرمودند: 

ای موس���ی بن یس���ار! نمی دانی اعمال و رفتار شیعیان ما، 
هر صبح و شام بر ما عرضه می شود؟!4

حاال هر وقت، حضور خورش���ید هشتم شرفیاب می شوم، سرم 
را پایین می اندازم و مثل بچه ها می گویم: مرا ببخشید!

ام���ام ناطق، حض���رت صادق؟ع؟ از ش���ما عذرخواهیم! آنجا که 
فرمودید: 

که ب���ه خاطر آن ما  بپرهیزی���د از اینکه عمل���ی انجام دهید 
کار با عملش موجب  که فرزند خطا سرزنش ش���ویم. چرا 

سرزنش پدر می شود.5

امام کریم، حضرت مجتبی؟ع؟، س���خن زیبایتان را آویزۀ گوش 
که فرمودید:  می کنیم 

کنند و  که توبه  ب���ر منبرها به مردم بگویید و دس���تور دهید 
کنند.6 ج و تعجیل ظهور امام زمان دعا  برای فر

کنی���م...؟! ج���ز قص���ور و تقصیر، چی���زی نداری���م! و او،  ام���ا چ���ه 
که از  چقدر مهربان است! سّید بن طاووس می گوید: هنگامی 
ه های سرداب مقّدس پایین می رفتم، صدای امام زمان؟ع؟ 

ّ
پل

که می فرمودند:  را شنیدم 

خداوندا! ش���یعیان م���ا، از باقی طینت ما خلق ش���ده اند... 
گناهان ایش���ان را... آن ها بر محبت و والیت  خدایا! بیامرز 

ما در قیامت تکیه دارند.7

گر این لطافت نبود، کجا، خاری در کنار بوستانی می توانست  و ا
بروَید و تاب بیاورد...؟! 

که  که می دانم نه نمازم، نماز است و نه روزه ام، روزه! من  من 
ش���یعۀ خوبی برایتان نیس���تم، اما با این هم���ه، دل به ِمهرتان 

گرچه شده به رنگ تو در می آورم!  بسته ام! خودم را ا
که ما را از شما پوشیده می دارد،  حاال خوب در می یابم، آن چه 
ک���ه از م���ا به ش���ما می رس���د و آن را،  ام���ور ناخوش���ایندی اس���ت 

نمی پسندید.8
گر حجاب ظهورت وجود َپست من است ...  ا
که بمیرم، چرا نمی آیی...؟! دعا نما 

پی نوشت:
رُض َو 

َ
َبَت���ِت اال

َ
1.بخش���ی از دع���ای عدیل���ه: »ِبُیمِن���ِه ُرِزَق ال���َوری َو ِبُوج���ُوِدِه ث

���ماء.«؛ »ب���ه برکت���ش به خل���ق روزی می رس���د و زمین و آس���مان بوجودش  الّسَ
برقرار است.«

2. بحار االنوار، ج 51، ص105.
3. بحاراالنوار، ج 52، ص 35.
4. بحاراالنوار، ج 49، ص 98.

5. بحارالنوار، ج 72، ص 393.
6. مکیال المکارم، ج 1، ص 438.

7. بحاراالنوار، ج 53، ص 303.
8. االحتجاج، ج 2، ص 498.
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ب���ا لگ���د محکم به نردبان زد و گفت: »نه نمی ش���ه. 
این ج���ا جل���وی خون���ۀ م���ا نمی ش���ه«. حمی���د این 
ک���الم همان ج���ا ایس���تاد. همیش���ه  گف���ت و ی���ک  را 
همین طور بود. وقتی این جوری حرف می زد همه 
 تس���لیم می ش���دند. ت���وی بازی ه���م همین 

ً
تقریب���ا

گر خطایی می ش���د یا توپی با حرف و حدیث  بود. ا
گل می ش���د همان ط���ور یک دن���ده حرفش را پیش 
می ب���رد. ب���ه ای���ن س���ادگی حریف���ش نمی ش���دند.از 
وقت���ی هم که مادرش مریض ش���ده بود رعایتش را 
می کردند. کسی چیزی نمی گفت. همه بهت زده با 
که  کاری  کار نصف���ه، بین زمین و هوا مانده بودند. 
حمید سد آن شده بود. فقط محمودآقا از پس اش 
ک���ه محمودآقا هم با  برمی آم���د ام���ا چند روزی بود 
او کنار می آمد، ش���اید هم حوصله نداش���ت یکی به 
نته که می رفت دنبال 

َ
ک

َ
کن���د. هر روز با پی���کان ل دو 

کار می کرد. می آمد  کش���ی تا ظهر یک س���ره  مس���افر 
خانه، دوباره عصر می رفت و ش���ب برمی گشت. اما 
گوش���ۀ خانه مری���ض افتاده بود،  که زنش  از وقت���ی 
دل کارکردن نداش���ت. دیگر به حمید گیر نمی داد، 
س���راغی ه���م از درس های���ش نمی گرف���ت. تمام فکر 
گفته  که دکتره���ا  و ذکرش ش���ده ب���ود مادر حمی���د 
بودند: »دیگر بیمارس���تان بی فایده اس���ت ببریدش 

خانه«
ح���اال کار روی زمی���ن مانده ب���ود و مرتضی و بقیه و 
آب س���ردی که رویشان ریخته بودند. بقیه هم کم 
کردن  از او نداش���تند. چون می دانس���تند چوغولی 

به محمودآقا هم بی فایده است.
ک���ه بیچاره زیر برق  نگاه ها به نردبان چوبی اس���ت 

آفتاب در بهت و سکوت معطل مانده. 
گفت تا  »حمی���د! داری زور میگی« ای���ن را مرتضی 
ک���ردن نردبان و خال���ی کردن  الاق���ل قب���ل از بلن���د 

میدان حرفی زده باشد. 
گفتم، از جلوی خونۀ ما نمی شه« که  »همین 

کوچه یک دس���ت می شد. حاجی رضای  باید همۀ 
خ���دا بیامرز می گفت »وقتی روش���نی ریس���ه ها توی 
چش���م هم���ه ب���رق می ن���دازه آدم تازه ی���ادش میاد 
کیه و کجاس���ت« حاجی رضا گفته بود »یک دس���ت 

باشه. در این ریسه ها همه باید سهیم باشن«
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باید ریسه یک دست می شد. نه این که تا خانۀ محمودآقا بیاید 
و بعد  از آن دو متر آن طرف تر ریسه هایی دیگر. کوچه دو دست 
می ش���د. خوبیت نداش���ت و ای���ن را مرتضی خوب می دانس���ت. 

گ چراغانی می شد. کوچه زیگ زا باید از اول تا آخر 
که نردب���اِن چوبی و  کوچِک ن���گاِه حمید، مرتض���ی بود  در ق���اِب 
کرده بود و دور می ش���د. انگار حمید  قدیمِی حاجی رضا را بلند 
از اول���ش آم���ده ب���ود دِم در تا حرف ت���وی حرف بی���اورد و بعد از 
آن ح���رف اصلی اش را بگوید. مرتضی این فرصت را به او نداده 
بود و داش���ت می رفت، با سرعتی آمیخته با خشم. حمید دلش 
طاق���ت نی���اورد بای���د می گفت. مرتض���ی را بلند ص���دا زد. مرتضی 
گرفت. حمید  محل نگذاشت و همان طور با نگاه حمید فاصله 
توقع داش���ت مرتضی برگردد. اما این بار، او به جای حمید لجباز 
ش���ده بود. حمید ای���ن را خوب فهمید برای همی���ن زود و بلند 
گف���ت تا او بش���نود. حرفی که تم���ام لجاجِت امروزش  حرف���ش را

به خاطر آن بود.
گر تا فردا صبح مادرم خوب بش���ه اجازه میدم. وگرنه همونی  »ا

گفتم حاال خودتون میدونین...« که 
ک���رد. بقیه ه���م ایس���تادند. منظورش چ���ه بود؟  مرتض���ی توق���ف 
مرتضی س���ری به عقب چرخاند. حمید از نگاه مرتضی به خانه 
خزی���د. ی���ک لحظه همه مات و مبهوت ش���دند. حاجی رضا هم 
ک���ه کاری کند.  ک���ه چی���زی بگوید. یک نف���ر الزم بود. یکی  نب���ود 
حاال پای چراغانی نیمه ش���عبان در می���ان نبود. قضیه حیثیتی 
ب���ود. مرتض���ی درج���ا درخ���ودش فرورف���ت... مادِر حمی���د رفتنی 
ب���ود... محمود آقا هنوز نیامده بود... ظهر و آفتاب و حرف های 
حاجی رضا مثل صدای تک ضرِب طبِل بزرگ در گوش مرتضی 

ک���ه گفته بود »در لحظه بخواهید«ش���اید در گوِش بقیه  پیچی���د 
ه���م همی���ن صدا پیچیده بود، کس���ی چ���ه می داند؟ ان���گار ظهر 
تابستان اوایل شهریور هم در جایش بی حرکت مانده بود. حاال 
بای���د یکی می رف���ت و مردانه به امام زمان؟جع؟ توس���ل می کرد. 
همان ج���وری که حاج���ی رضا گفته بود. ب���ی معطلی، در لحظه، 

حتی زیر برق آفتاب شهریور، تا مادِر حمید شفا بگیرد...

***
از روزه���ای نوجوان���ِی مرتض���ی و حمی���د گذشته اس���ت. مرتض���ی 
دانش���گاه یزد قبول شده است و س���ال دیگر نوبت حمید است. 
گوش���ۀ حی���اط نردبان چوب���ی و زوار در  در خان���ۀ محمودآقا، آن 
رفتۀ حاجی رضا است و این سوی خانه حمید تلفنی با مرتضی 

حرف می زند.
»بدون نردبان حاجی رضا؟«

این را حمید می گوید و می خندد. قبل از آن، مرتضی به او گفته 
که می خواهن���د، هم در محل س���کونت و هم در دانش���گاه  ب���ود 
بس���اط نیمۀش���عبان راه بیاندازند و قبل از آن که مرتضی این را 
گفته بود: »خیالت راحت، امس���ال هم ریسه  بگوید حمید به او 

می کشیم«
گفت���ه بود همان ط���ور به س���بک حاجی رضا،  و ش���اید در دل���ش 

کوچه...  گ، از اول تا آخر  یک دست، زیگ زا
م���ادِر حمی���د، ب���رِق ش���ادی را در چش���مان خ���ود پنه���ان نک���رد 
ک���ه  و تمام���ش را فرس���تاد ب���رای نردب���اِن چوب���ِی گوش���ۀ حی���اط 

کارش نیمه تمام نمانده بود... هیچ سالی 

59ذکر ابوتراب « تابستان 1391



ل یاسین فرازی از دعای آ

 وقتی ما از س���رکار به منزل بر می گردیم 
ً
»رجعت« درلغت به طور کلی به معنای »بازگش���ت« اس���ت. مثال

کرده ایم. در حقیقت به منزل خود رجعت 

کت���اب جامع خود  ام���ا معن���ای رجع���ت در اصط���الح؛ عالم ربانی مرحوم س���ید محمد کاظ���م قزوینی در 
پیرام���ون ام���ام زم���ان؟جع؟ یعن���ی »ام���ام مه���دی؟ع؟ از والدت تا ظه���ور« در معن���ای اصطالحی رجعت 

می نویسد:
»رجعت به معنای بازگشت به دنیا پس از انتقال به جهان دیگر است. ) البته منظور ایشان عالم برزخ 
گفته اند )ویژگی  که جهان را بدرود  کس���انی  که امامان؟مهع؟ و انبوهی از  اس���ت نه قیامت( بدین مفهوم 
ای���ن اف���راد گفته خواهد ش���د(، بار دیگر پ���س از )ظهور( حضرت مهدی؟ع؟ و پیش از ش���هادت او بدین 

جهان باز می گردند.«1

»ِرْجعت« از دیدگاه 
تشّیع یعنی این که 

خداوند عده ای از 
مردگان را با همان 
اندام و صورتی که 

بودند زنده کرده و 
به دنیا بر می گرداند، 

به گروهی از آنان عزت 
داده و گروهی را ذلیل 

خواهد کرد و حق 
مظلومان را از ستمگران 

می گیرد. و این جریان 
پس از قیام قائم؟جع؟ 

به وقوع می پیوندد.

َرْجَعَتُكْم َحقٌَّأْشَهُد  َأنَّ 
  َل َرْيَب  ِفيَها

منبع: فرهنگ نامه مهدویت
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی؟ع؟

معنای رجعت
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ل���ح���د ب�������ه س�������ر َن������ه������د ت�������و ش���������وق ز ک�������ه دم آن چ����ش����م����م
ب�������ود خ����������واه����������د ن����������گ����������ران ق�������ی�������ام�������ت ص���������ب���������ِح دم ت����������ا

ح می شود »رجعت« است.  که ذیل بحث مهدویت مطر یکی از اعتقادات شیعه 

در زیارت آل یس، خطاب به موالی خود امام زمان؟جع؟ عرضه می داریم:

که من شهادت می دهم رجعت شما )اهل بیت؟مهع؟( حق است  گواه می گیرم   ای موالی من!  تو را 

کوچکترین شکی در آن نیست...  و 

در این نوشتار به صورت خالصه به بررسی اعتقاد به رجعت می پردازیم.

شکوری نژاد 

م���ا از هر امتی گروهی را زن���ده می کنیم...



ک���ه روایات ذیل  کریم ده ه���ا آیه وجود دارد  در ق���رآن 
آن ها به رجعت اش���اره دارد. در این جا فقط به چند 

کتفا می کنیم. نمونه ا
1. سوره نمل، آیه83؛ آیه شریفه می فرماید: »در روزی 

گروهی را زنده می کنیم.« که ما از هر امتی 
ش���خصی به ام���ام صادق؟ع؟ عرض کرد: »اهل س���نت 

می پندارند این آیه پیرامون قیامت است؟«
حضرت در پاس���خ فرمود: »آیا خداون���د در روز قیامت 
گروهی را بر می انگیزد و باقی را رها  از ه���ر امتی )تنها( 
می کند؟ هرگز! این آیه در مورد رجعت است... آیه ای 
ک���ه پیرامون قیامت اس���ت این اس���ت: »آن ها را زنده 

می گردانیم و احدی از آنان را باقی نمی گذاریم.2«3
در ذی���ل ای���ن آی���ه روایت دیگ���ری از ام���ام صادق؟ع؟ 
کننده را  که حض���رت ویژگی افراد رجع���ت  وارد ش���ده 
بی���ان می کن���د. حض���رت می فرمای���د: »هم���ه مؤمنانی 
که به ناحق کش���ته ش���ده اند باز می گردند و س���پس از 
کافران  دنی���ا می روند. رجعت برای مؤمن���ان محض و 

محض است.«4
2. س���وره اسراء، آیه7؛ آیه ش���ریفه می فرماید: »سپس 

سلطه بر آنان را به شما باز می گردانیم...«
ک���ه خدمت امام زمان؟جع؟ مش���رف  یک���ی از اف���رادی 
ش���ده اس���ت فردی اس���ت ب���ه نام »عل���ی ب���ن ابراهیم 
بن مهزیار اهوازی« مش���هور به »علی ب���ن مهزیار«؛ در 
گفتن  داس���تان تش���رف او آمده که حضرت ش���روع به 
وقای���ع پ���س از ظهور می کنند و پ���س از ذکر چند مورد 
س���کوت می کنن���د. عل���ی ب���ن مهزی���ار ع���رض می کن���د: 
»س���پس چه می شود؟« حضرت می فرمایند: »سلطه! 
س���لطه! رجع���ت! رجع���ت!« س���پس آی���ه ب���اال را تالوت 

می کنند.5
 ما 

ً
3. س���وره غافر، آیه51؛ آیه شریفه می فرماید: »قطعا

گواهان  که  پیامبرانم���ان و مؤمنین را در دنیا و روزی 
کرد.« به پاخیزند یاری خواهیم 

ام���ام ص���ادق؟ع؟ در مورد این آی���ه فرمودند: »به خدا 
که این یاری رسانی در رجعت خواهد بود. آیا  سوگند 
نمی دانی که بیش���تر پیامبران خدا و امامان راس���تین 
در دنیا به پیروزی ظاهری نرس���یده به شهادت نائل 

آمدند؟«6

رجعت در قرآن
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امام صادق؟ع؟ 
فرمودند:

هرکس به وسیلۀ 
دعای عهد، چهل صبح 

خدا را بخواند، از یاوران 
حضرت قائم؟جع؟ 

خواهد بود و اگر پیش 
از ظهور آن حضرت 

بمیرد، خدای متعال او 
را زنده خواهد کرد.
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فرازی از دعای عهد

امام سجاد؟ع؟ ذیل آیه85، سوره قصص7 می فرمایند: 
»پیامبر شما؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ و اهل بیت؟مهع؟ در عصر ظهور باز می گردند.«8

و ذیل همین آیه امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
که در جریان رجعت باز می گردد امام حسین؟ع؟ است«9 کسی  »نخستین 

درب���ارۀ رجع���ت سیدالش���هدا؟ع؟ ن���کات دیگ���ری هم آمده اس���ت. در ذی���ل آیه7 از س���وره اس���راء10 امام 
صادق؟ع؟ می فرمایند: 

»...ام���ام حس���ین؟ع؟ ب���ا هفت���اد ت���ن از یاران���ش که در رکابش ش���هید ش���دند قی���ام می کند. به س���ر 
کاله خودهای زرین دورو دارند. به مردم ابالغ می شود که حسین؟ع؟ با اصحاب خود خروج کرد. تا 
که او حسین؟ع؟ است و دجال و شیطان نیست... در این هنگام  که هیچ مؤمنی شک نکند  آنجا 
م���رگ حضرت حجت؟ع؟ فرا رس���د. امام حس���ین؟ع؟ آن حضرت را غس���ل می ده���د, حنوط کرده و 

کفن دهد.12«13 که وصی را جز وصی نمی تواند غسل و  دفن می کند11 چرا 
و در برخ���ی روای���ات داری���م که حض���رت آن قدر حکومت می کن���د تا این که ابروانش به روی چش���مش 
می آید.14 برخی نیز حکایت از بازگش���ت لش���کریان یزید و رویارویی با سپاه سیدالشهدا؟ع؟ و پیروزی آن 

جناب می کند.15 
ک���ه تمام انبیا باز می گردند. همچنین گفته ش���ده  در ذی���ل آیه81، س���وره آل عم���ران16 نیز روایاتی داریم 
ک���ه  تمام انبی���ا در زمان رجعت امیرالمؤمنین؟ع؟ و برای یاری او ب���از می گردند و در زیر پرچم او  اس���ت 

شمشیر می زنند.17

پی نوشت:
1. امام مهدی؟ع؟ از والدت تا ظهور، ص791.

کهف، آیه 47. 2. سوره 
3. تفسیر برهان، ج3، ص310.

4. همان.
5. دالئل االمامه، ح522.

6. بحار االنوار، ج53، ص65.
گرداند. کرد تو را باز خواهد  که قرآن را بر تو واجب  کسی  7. آن 

8. بحار االنوار، ج53، ص32.
9. بحار االنوار، ج53، ص 63.

10. س���پس س���لطه بر آن ها را به ش���ما باز خواهیم گرداند به وس���یلۀ اموال و فرزندان یاریتان خواهیم کرد و لش���کر ش���ما را بیشتر 
کرد. خواهیم 

که سیدالشهدا؟ع؟ بر حضرت نماز هم می خواند. 11. در برخی روایات داریم 
کما این  12. همین ضرورت را ما در مورد نماز خواندن بر امام هم داریم لذا بر امام زمان؟جع؟ امام حس���ین؟ع؟ نماز می خواند 

که خود امام زمان؟ع؟ بر پدر بزرگوارشان نماز خواندند.
13. تفسیر البرهان، ذیل آیه5 سوره اسراء.

14. همان.
15. بحار االنوار، ج53، صص39 – 145.

رجعت ائمه و انبیاء ؟مهع؟
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زیاد شدن نعمت ها

ناراحتی شیطان

دور شدن عذاب از اهل زمین

استجابت دعا

وزی افزایش ر

دور شدن بالها

دعای امام زمان؟ع؟ برای او

دعای فرشتگان برای او

کسب ثواب شهادت در زیر پرچم امام زمان؟جع؟

امان یافتن از عذاب های اخروی

ود بدون حساب به بهشت ور

گروه ائمه؟مهع؟ محشور شدن در میان 

وز قیامت مشمول دعای امیرالمؤمنین؟ع؟ در ر

مشمول شفاعت حضرت زهرا؟اهع؟

وز قیامت شفاعت پیغمبر؟ص؟ در ر

باال رفتن درجات در بهشت

9
10
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12
13
14
15
16

گناهان آمرزش 

محبوب شدن نزد خداوند

طوالنی شدن عمر

رجعت در زمان ظهور

تبدیل اعمال َبد به َحَسنات

کامل شدن ایمان

برخورد نرم در هنگام مرگ

کسب ثواب شهادت همراه پیامبر؟ص؟ 

17
18
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20
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23
24

گ�����ن�����اه�����ک�����اران از  ن�����ف�����ر  ه������ف������ت������اده������زار  از  ش�����ف�����اع�����ت  م������ق������ام 

ماُء، ْرُض، َوُمِنَعِت السَّ جاُء، َوضاَقِت اْلَ فاُء، َواْنَكَشَف اْلِغطاُء، َواْنَقَطَع الرَّ ِالـهی َعُظَم اْلَبالُء، َوَبِرَح اْلخَ

د،  د َوآِل ُمَحمَّ خاِء، َالّلـُهمَّ َصلِّ َع ُمَحمَّ ِ والرَّ
دَّ ُل ِف الِشّ وَاْنَت اْلُْسَتعاُن، َوِاَلْيَک اْلُْشَتكی، َوَعَلْيَک اْلَُعوَّ

عاِجاًل  َفَرجًا  ِهْم  ِبَحقِّ َعنا  ْج  َفَفرِّ  ، ْ َمْنِزَلَتُ ِبذِلَک  ْفَتنا  َوَعرَّ  ، ْ طاَعَتُ َعَلْينا  َفَرْضَت  ذيَن  الَّ ــِر  ْم اْلَ ُاوِل 

ــراین  َواْنُ اکِفياِن،  ُكما  َفِانَّ ِاْکِفياین  ُد  ُمَحمَّ يا   ُّ َعِ يا   ُّ َعِ يا  ُد  ُمَحمَّ يا  َاْقــَرُب،  ُهَو  َاْو  اْلَبَصِر  َکَلْمحِ  َقربیًا    

ــی،  َاْدِرْک ــی  َاْدِرْک ــی  َاْدِرْک اْلَغْوَث،  اْلَغْوَث  اْلَغْوَث  ماِن،  الزَّ صاِحَب  يا  َمْولنا  يا  ناِصراِن،  ُكما  َفِانَّ

الّطاِهريَن ـــِه  َوآِل د  ُمَحمَّ ِبــَحــقِّ  ــَن،  ــّراِح ال ـــَم  َاْرَح يا  ل،  اْلَعجَ َل  اْلَعجَ َل  اْلَعجَ الــّســاَعــَة،  الّساَعَة  الّساَعَة 

خدایا بالء عظیم گش��ته و درون آش��کار ش��د و پرده از کارها برداش��ته ش��د و امید قطع ش��د و زمین تنگ ش��د و از ریزش رحمت آس��مان جلوگیرى ش��د

ل محمد درود فرس��ت   و توی��ى ی��اور و ِش��کوه ب��ه س��وی ت��و اس��ت و اعتم��اد و تکی��ه ما چ��ه در س��ختى و چه در آس��انى بر ت��و اس��ت خدایا ب��ر محم��د و آ

آن زمامدارانى که پیرویش��ان را بر ما واجب کردى و بدین س��بب مقام و منزلتش��ان را به ما شناساندى، به حق ایش��ان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک

 مانن��د چش��م ب��ر ه��م زدن ی��ا نزدیک ت��ر،  اى محم��د!   اى عل��ی!   ای عل��ی!   ای محم��د! م��را کفای��ت کنی��د ک��ه ش��مایید کفای��ت کنن��ده ام و مرا ی��ارى کنید

ک���ه ش��م��ای��ی��د ی�����اور م����ن. اى س�����رور م���ا اى ص���اح���ب ال���زم���ان، ف����ری����اد، ف����ری����اد، ف����ری����اد، دری������اب م�����را، دری������اب م�����را، دری������اب م��را 

پ��اک��ی��زه اش ل  آ و  م��ح��م��د  ح���ق  ب���ه  م��ه��رب��ان��ان  اىم��ه��رب��ان ت��ری��ن  اىخ�����دا  زود،  زود  زود  اک���ن���ون  ه���م  س���اع���ت،  ه��م��ی��ن  س���اع���ت،  ه��م��ی��ن 

فایدۀ دعا ب��رای امام زمان؟ع؟
زی������������ادب������������رایف����������رجدع����������اک���ن���ی���د

به نقل از کتاب مکیال المکارم

بخ��وان دع��ای ف��رج را، دع��ا اث��ر دارد



 ای���ن کلم���ات برای ش���ما هم آشناس���ت. این عبارت های آش���نا، قس���متی از دعایی اس���ت که م���ا آن را به ن���ام »دعای کمیل« 
ً
احتم���اال

ک���ه م���والی متّقی���ان  گفت���ن دارد. مع���ارف ناب���ی  ک���ه فرازه���ای زیب���ا و دلنش���ینش، حرف ه���ای بس���یاری ب���رای  می شناس���یم. دعای���ی 
و امی���ر اه���ل ایم���ان، ب���ه »کمی���ل«، ی���ار رازدار خویش هدی���ه کردند و این م���رد امین، برای ما به یادگار گذاش���ته اس���ت. ما ای���ن دعا را 
بیش���تر ب���ه عن���وان دعای���ی می شناس���یم که در ش���ب های جمع���ه1 خوانده می ش���ود، اّما ای���ن دعا، زم���ان مخصوص دیگری نی���ز دارد.

ُنَب  ــــذُّ ال ِلَ  اْغـــِفـــْر  ـــُهـــمَّ  اللَّ ــَم،  ــَق ــنِّ ال ـــِزُل  ـــْن ُت ـــِ�  الَّ ُنَب  ـــــذُّ ال ِلَ  اْغـــِفـــْر  ـــُهـــمَّ  اللَّ اْلــِعــَصــَم،  ـــِتـــُک  َتْ ـــِ�  الَّ ُنَب  ـــــذُّ ال ِلَ  اْغـــِفـــْر  ـــُهـــمَّ  اللَّ
ـــالء... ـــَب اْل ـــِزُل  ـــْن ُت ــــِ�  الَّ ُنَب  الـــــذُّ ِلَ  ـــْر  ـــِف اْغ ـــمَّ  ـــُه اللَّ َعــــاَء،  الــــدُّ ــُس  ــِب ــْح َت ــــِ�  الَّ ُنَب  الـــــذُّ ِلَ  ـــْر  ـــِف اْغ ـــمَّ  ـــُه اللَّ ــَعــَم،  الــنِّ  ُ ـــ�ِّ ـــَغ ُت ــــِ�  الَّ

بهت���ر اس���ت ماجرای آموختن ای���ن دعا را از زب���ان خود کمیل، 
کمیل می گوید: بشنویم. 

در مس���جد بص���ره، در خدم���ت موالی���م امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ 
نشس���ته ب���ودم و گروه���ی از ی���اران آن حض���رت نی���ز حضور 
داش���تند، در ای���ن می���ان ش���خصی از معن���ای ای���ن س���خن 
ک���ه می فرماید: »در آن ش���ب هر امری بر اس���اس  خداون���د 

حکمت )الهی( تدبیر و جدا می گردد«2، پرسید.
که جان علی در دست  حضرت فرمودند: »قس���م به کسی 
ک���ه ب���ر بن���دگان جاری  اوس���ت، هم���ۀ ام���ور نی���ک و ب���دی 
می ش���ود، از شب نیمۀ شعبان تا پایان سال، در این شب 
که این ش���ب را احیا بگیرد  تقس���یم می گردد.3 هر بنده ای 

و در آن دعای خضر بخواند، دعایش اجابت می شود.«
که امام از ما جدا ش���دند، ش���بانه به منزلش���ان  پس از آن 
رفتم. امام؟ع؟ پرس���یدند: »چه ش���ده کمیل؟« گفتم: »ای 

امیرمؤمنان، آمده ام تا دعای خضر را به من بیاموزید«.
حضرت از من خواستند تا بنشینم، سپس فرمودند: 

کردی، خدا را در هر ش���ب  که این دعا را حفظ  »هنگام���ی 
جمعه، یا در هر ماه یک شب، یا یک بار در سال یا حداقل 
که خدا تو را یاری و  یک بار در طول عمرت، با آن بخوان، 
کفایت می کند، تو را روزی می دهد و از آمرزش او برخوردار 
می شوی، کمیل! به خاطر زمان طوالنی که تو با ما همراه 
که درخواس���ت ت���و را به بهترین  بوده ای، بر ما الزم اس���ت 

شکل پاسخ دهیم«
و دعا را چنین به من آموختند...4

ع���الوه بر این ماج���را، امیرمؤمنان؟ع؟ در روایت���ی دیگر در مورد 
اهمّیت و فضیلت ش���ب نیمۀ ش���عبان می فرماید: »در شگفتم 
که چهار ش���ب از س���ال را به بیهودگی بگذراند؛ ش���ب  کس���ی  از 
عید فطر، ش���ب عید قربان، ش���ب نیمۀ ش���عبان و اّولین ش���ب 

ماه رجب...«5
از این س���خنان و عباراِت بس���یاِر دیگری نظیر آن6، به روش���نی 

می توان به اهمّیت شب نیمۀ شعبان پی برد.

دعای آشنا

بخوان کمیل! حتی یكبار

در شگفتم 
از کسی 
که چهار 
شب از 
سال را به 
بیهودگی 
بگذراند؛ 
شب عید 
فطر، شب 
عید قربان، 
شب نیمۀ 
شعبان و 
اّولین شب 
ماه رجب...

ذکر ابوتراب « تابستان 1391 64

شبی نه مثل هر شب
حامد داودوندیبرخی اعمال شب نیمه شعبان



که ش���ب نیمۀ ش���عبان،  ع���الوه بر ای���ن 
ش���ب والدت ام���ام زمان؟ع؟ اس���ت، در 
این ش���ب رویدادهای ویژه ای در عالم 
گر  ک���ه ا اتف���اق می افت���د. رویدادهای���ی 
چ���ه ممکن اس���ت ب���ه ص���ورت ظاهری 
از چش���مان ما دور بماند، اّما دانس���تن 
آن ها، می تواند سبب افزایش شناخت 
م���ا نس���بت ب���ه ای���ن ش���ب ب���زرگ و در 
نتیجه تالش بیشتر ما برای بهره مندی 

معنوی بیشتر شود.
همان گونه که پیش تر گفته شد، در این 
ش���ب، مراحلی از تقس���یم روزی، تعیین 
م���رگ و حی���ات اف���راد و م���واردی نظیر 
آن اج���را می ش���ود. به همی���ن دلیل، به 
بیان های مختلف، از س���وی پیشوایان 
کید ش���ده اس���ت  م���ا؟مهع؟، به ما توصیۀ ا
ک���ه این ش���ب را، به عب���ادت و راز و نیاز 
ب���ا خ���دای مهرب���ان، بگذرانی���م و آن را 
-مانند ش���ب های ق���در- احی���ا بداریم.
ک���ه در ای���ن ش���ب روی  اتف���اق دیگ���ری 
کارنامۀ اعمال  ک���ه  می دهد این اس���ت 
ما، به رسول خدا؟ص؟ و امیرمؤمنان؟ع؟ 
تقدی���م می گ���ردد.7 چه خوب اس���ت که 
کارنام���ه، با محتوا و  کنیم تا این  ت���الش 
شرایط مناس���بی خدمت ایشان تقدیم 
شود. بنابر این یکی از برنامه های ما در 
این ش���ب زیبا، می تواند طلب بخشش 
گناهان  و مغف���رت از خداوند، به خاطر 

گذشته باشد. و اشتباهات 
از دیگ���ر رویداده���ای مه���م پانزدهمین 
شب ماه ش���عبان، باید به حضور ارواح 
یکصد و بیس���ت و چهار هزار پیامبر، در 
بارگاه دلنواز س���ّید الش���هدا؟ع؟، اش���اره 
که در میان اس���امی میهمانان،  نماییم 
ن���ام پیامب���ران اولوالعزم، نیز به چش���م 

می خورد.8

کاری، خستگی یا حتی  گرفتاری های  هر یک از ما ممکن است به دلیل 
بی حوصلگی، نتوانیم تمام این شب مهم را به عبادت و شب زنده داری 
بپردازی���م. اّم���ا بهتر اس���ت، برای این که بعدها، طعم حس���رت از دس���ت 
کمتر بچش���یم، بکوشیم تا مقداری از این شب  دادن چنین موقعیتی را 
گفتگ���و با خداوند اختص���اص دهیم و برای خود توش���ه ای تدارک  را ب���ه 
گر نتوان کشید/هم به قدر تشنگی باید چشید« و  ببنیم که »آب دریا را ا
گفتگوی با خدای مهربان، تشنه تر باشیم، به  البّته هر چه ما نسبت به 
کرده ایم، زمینه را برای یک ش���ب  که از پیش فراهم  یقین، با تمهیداتی 

شیرین و معنوی مهّیا می سازیم.
که  در ادام���ه، ب���ه عن���وان نمون���ه، چن���د م���ورد از اعم���ال و عبادت هایی 

کرد. می توانیم در این شب، انجام دهیم، با هم مرور خواهیم 

ک���ه می دانید اصل معنای زیارت         زی���ارت امام حس���ین؟ع؟: همان گونه 
به معنای »دیدار کردن« اس���ت. بنابر این یکی از مهم ترین اعمال ش���ب 
نیمۀ ش���عبان، به دیدار امام حس���ین؟ع؟ رفتن اس���ت. نکتۀ قابل توجه 
که در مورد اهل بیت؟مهع؟ به دلیل بلندمرتبگی ایشان، این دیدار را  این 

می توان از راه دور نیز انجام داد.
گونی وجود دارد که  برای زیارت امام حسین؟ع؟ متن ها و روش های گونا
شما می توانید به تناسب وقت و حوصلۀ خود، هر یک از آن ها را انتخاب 
گر ام���کان هیچ کدام برایتان مقدور نیس���ت، حّتی می توانید تنها  کنی���د. ا
در یک جمله به سیدالش���هدا؟ع؟ س���الم کنید و با ایش���ان گفتگو نمایید.

       دعای���ی ویژۀ امام زمان؟جع؟: در این ش���ب، دعایی مخصوص ایش���ان 
وجود دارد که در بخش »اعمال ش���ب نیمۀ ش���عبان« در کتاب »مفاتیح 
ِتَنا َهِذِه َو 

َ
ْیل

َ
ُهّمَ ِبَحّقِ ل

َّ
الجن���ان« آن را پیدا کنید. این دعا با عب���ارت: »الل

وِدَه���ا« آغ���از می گردد و چهارمین دس���تورالعمل از اعمال ش���ب نیمۀ 
ُ
َمْول

شعبان در مفاتیح الجنان است.

      خواندن دعای کمیل: این دعا را به آسانی می توانید در کتاب »مفاتیح 
کنید. الجنان« از بخش »دعاهای مشهور« پیدا 

      خواندن دو رکعت نماز: در این شب، بعد از نماز عشاء مستحب است 
دو رکع���ت نم���از خوان���ده ش���ود و بهتر اس���ت در رکعت اول بع���د از حمد، 
س���ورۀ »کاف���رون« و در رکعت دوم بع���د از حمد س���ورۀ »توحید« خوانده 

شود.
که می توان در این شب  کوچکی از اعمالی است  این موارد، تنها بخش 
کم���ک آن ها به خداوند عالم تقرب جس���ت. برای اط���الع از عبادات  به 
کتاب هایی همچ���ون »مفاتیح الجنان« مراجعه نمود.  دیگ���ر می توان به 
که تمامی ما، در این ش���ب، از بهره مندان لطف الهی باشیم. به امید آن 

پی نوشت:

1. بعد از غروب آفتاب روز پنج شنبه.
ْم���ٍر َحکی���ٍم«؛ 

َ
 أ

ُّ
ل

ُ
ک 2. »فیه���ا ُیْف���َرُق 

سورۀ دخان، آیۀ 4.
روای���ات،  در  تعابی���ری،  چنی���ن   .3
ب���رای ش���ب ق���در نی���ز ب���ه کار رفت���ه 
اس���ت. ای���ن احتم���ال وج���ود دارد 
در  ش���ده  ی���اد  ام���ور  تقس���یم  ک���ه 
ش���ب ق���در و نیمۀ ش���عبان صورت 
می گی���رد، یعنی اموری که در ش���ب 
ش���ب  در  می گ���ردد،  تقس���یم  ق���در 
نیمۀ ش���عبان به آن ه���ا وعده داده 
گر بزرگی، در ش���ب    ا

ً
می ش���ود. مثال

نیم���ۀ ش���عبان ب���ه ش���خصی وعده 
که در ش���ب قدر، مال���ی را به  ده���د 
او می بخش���د، در مورد هر دو ش���ب 
که  این تعبی���ر صحیح خواه���د بود 
بگوییم مال در آن ش���ب بخش���یده 

شده است.
4. إقبال العمال، ص707.

5. وسائل الشیعة، ج8، ص109، 
ر.ک:  بیش���تر  مطالع���ۀ  ب���رای   .6

وسائل الشیعه، ج8، ص105.
7. بحار االنوار، ج94، ص84. 

8. بصائرالدرجات، ص424، ح1.

9. مستدرک الوسائل، ج10، ص288.

به قدر تشنگیمراسم ویژه
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و سالم دو سرا بر نوح، نبی خدا.1
گماشت؛ اما هر روز  سال ها نوح به انذار و تبشیر قوم خود همت 
گرفته  کش���تی باال  کار س���اخت  که  دری���غ از روز پیش���ین. آن روزها 
گویا افس���وس و اندوه او و  گرفت، و  بود، تالش نبی خدا نیز باالتر 

تمسخر و بی دینی مردمان از آن باالتر.
کودکان نیز فریادهای حجت خدا را از بر داش���تند: »بر این  حتی 
مرکب نجات س���وار ش���وید، که به زودی طوفان بالیا ش���ما را در بر 

گرفت.« خواهد 
کشتی  که بر  که آسمان غّرید و زمین جوشید. آنان  دیری نپایید 
سالم او سوار شدند، در ساحل سعادت فرود آمدند؛ اما دیگران...

کشتی نوح مایه نجات بود و امروز... دیروز 
کشتی نجات.2 سالم بر تو ای 

که بر کشتی تو سوار شدند، در ساحل سعادت فرود آمدند؛  آنان 
اما دیگران چه؟... آنان که غبار غفلت و حیرت، هوش از سرشان 
برده است... آن ها که خروش امواج فتنه ها بیدارشان نمی کند... 
ک���ه چون م���ردگان بی جان ب���ر دوش ام���واج آخرالزمان  همان ه���ا 
بی اختی���ار ب���ه هر س���و روانه ان���د... و همین ما... م���ردگان خفته بر 

امواج بال. 
کشتی نجات یافتند و امروزیان  دیروزیان به شرط سوار شدن بر 

»به شرط نشانی از حیات«... 

کشتی نجات. و سالم بر تو ای 
ک���ه در پ���ی غری���ق، دل ب���ه دری���ای  »کش���تی نج���ات« همانس���ت 

طوفان زده می زند.
»کش���تی نجات« همانس���ت که پرت���وی انوار هدایت���ش را بر امواج 

گرفتاری بیابد. بالیا می افکند تا 
که فریاد فریادرسی اش رساترین صدا  »کشتی نجات« همانس���ت 
کند. گاه  ک است، تا خفته ای را بیدار و به خود آ گرداب هولنا در 
»کشتی نجات« همانست که ما به او محتاجیم و او به ما مشتاق.
کافی اس���ت دس���تی به ارادت به س���ویش روانه کنیم. کافی است 
کافی اس���ت پلکی به حسرت  به ذکر بی کس���ی مان لبی بگش���ائیم. 
کاف���ی اس���ت در دل آرزوی حض���ورش را تمنا  کنیم.  نبودن���ش ت���ر 
کنی���م دل هامان نمرده اس���ت. ... فقط  کافی اس���ت اعالم  کنی���م. 

که هنوز زنده ایم. کافی است نشان دهیم 
کش���تی نجات همانس���ت که بر آن به امنیت خواهی نشست، »به 

شرط نشانی از حیات«
که نش���انه  پ���روردگارا! دل هایم���ان را ب���ه یادش زنده بدار، باش���د 

گردد. حیاتمان 

پی نوشت:
مین.  )سوره صافات، آیه79(

َ
1. و َسالٌم علی ُنوح ِفی العال

 الَنجاة. 
َ

الُم َعلیَک یا َسفیَنة 2. الّسَ
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خوانندگان مجله

sms

ب������������ام������������ات����������م����������اسب�����گ�����ی�����ری�����د
م�����������ن�����������ت�����������ظ�����������ره���������س���������ت���������ی���������م.

ای��������������نص������ف������ح������هم�����خ�����ص�����وص
ن����������وش����������ت����������هه����������ایش������م������اس������ت

300074142

0913 4249
سام باتشکر از زحمات شما و خدا قوت اجرتون با موال علی انشااهلل مجله ماه به ماه بشه التماس دعا یاعلی.

سالم
در تالش هستیم که یه جوری ماه به ماه بشیم، شما دعا کنید.

0912 2484
خدا قوت. لطفا آدرس آیه های مورد استفاده در متون را جهت ایجاد امکان رجوع ما به قرآن بگذارید.علی مهری.

سالم
سعی کردیم که همه جا آدرس ها را بذاریم؛ اگر جایی نبوده عذرخواهی می کنیم.

0912 4842
سام، مجلتون بسیار وزین و دلنشینه اما چند پیشنهاد

1 نام مسئول تأیید علمی مقاله هاتون؟

کاما تفسیر به رأی است و هیچ پی نوشتی براش وجود نداره. 2 به نظرم مطلب باکد 911021 

3 نام هیئت موسستون؟

عالی هستید...

سالم
1. در خدمتتون هستم.

2. تفسیر به رأی، تعبیر مناسبی برای اون مطالب نیست. در حقیقت اون مطلب یک  تحلیل از محتوای آیات ارائه 

شده بود. ضمنًا چون از نظرات کسی هم استفاده نشده بود لذا نیازی به پی نوشت هم نداشت. )منظور ایشون 

مطلب »شهادت حضرت فاطمه در ُاُحد« بود.(

3. ما هم اکنون به صورت ویژه نامه مجله سفینه منتشر می شیم. لذا هیئت مؤسس جداگانه ای نداریم.  

0912 0930
 betore koli pardakhtan be shobahat dar hame zamineha va pasokhe anha )az tarighe revayat( baraye

 javanan besiar karbordi hastand

mamnun

سالم
پرداختن به شبهات رو در دستور کار قرار دادیم. انشاء اهلل در آینده مطالب خوبی در این زمینه خواهید دید. ضمن 

اینکه در گذشته هم در بخشی تحت عنوان »پرسش های تکراری پاسخ های قدیمی« به شبهات پرداخته بودیم.

0939 7085
کاش منم می تونستم عین شما مجله ای داشتم و تبلیغ تشیع می کردم؛ واقعا خوش به حالتون. ضمنا  ای 

پاسخ به شبهات هم تو مجلتون بذارید.

سالم
ممنون از اظهار لطفتون. دعا کنید که روز به روز بهتر بشیم. ضمنا نیازی نیست مجله داشته باشین می تونید در این 

کار سهیم باشید. فقط کافیه توانایی و عالیق خودتون رو sms کنید. منتظریم.

0913 9078
نباشید. عالیه. خسته  گفت  میشه  و  اندازه  یک  به  طراحی ها  و  مطالب  خوبتان همه  مجله  از  تشکر  و  باسام 

سالم
ممنون. انشاء اهلل بهتر هم میشیم. 

به ما بگویید:

دوستداریدبهچهمطالبیبپردازیم،

چ���هاش���تباهاتیانج���امدادهای���م)اع���ماز

چاپیومحتوایی(،

تابهحالچگونهبودهایم

و...

خالص���هم���اگ���وشب���هپيام���کش���مایيم

ای���نصفح���هه���ممخصوصشماس���ت

اگ���رمطلبیداریدک���هفکرمیکنید
ً
ضمن���ا

ب���رایچاپدرمجلهمناس���باس���تبرای

ماایمیلکنید.

Zekr@aboutorab.com

پاسخگویاینشماره:

رضارهنما
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ج آگهی های تبلیغاتی محصوالت شما در شماره های آتی خود می باشد. مجله ابوتراب آماده  در

ی����د. ب�������ا م�������ا ت������م������اس ب����گ����ی����ر
021 - 22893880


