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شما مردم عزیز – بخصوص شما جوان ها – هر چه كه در صالح 
خود، در معرفت و اخالق و رفتار و كسب صالحیت ها در وجود 

خودتان بیشتر تالش كنید این آینده را نزدیك تر خواهید كرد، اینها دست خود 
ماست.اگر ما خودمان را به صالح نزدیك كنیم، آن روز نزدیك خواهد شد هم چنان 
كه شهدای ما با فدا كردن جان خودشان آن روز را نزدیك كردند، آن نسلی كه برای 
انقالب آن فداكار ی ها را كردند، با فداكاری های خودشان آن آینده را نزدیك تر كردند 
هر چه ما كار خیر و اصالح درونی خود و تالش برای اصالح جامعه انجام بدهیم آن 

عاقبت را دائماً نزدیك تر می كنیم.
٧٩/٨/٢٢ بیانات مقام معظم رهبری در سالروز میالد خجستۀ امام زمان



33

فهرست مطالب

سخن سردبیر ٤                                               
٥ شهدا و امام زمان

دقایقی پای خاطرات استاد ٩
 عوامل جلب محبت  ١١                 

رسانه ١٤                       
تمثیالت مهدوی ١٦

                              ١٩ حضرت زهرا
فرقه های انحرافی  ٢٠

شیعـــــــــــــــه آخــرالزمــــــان در کـــــــالم              
٢٣ اهـــل بیـــت

خانواده مهدوی  ٢٥                             
 توکل بهترین تکیه گاه ٣٠

محاصره٣٦٠ درجه ٣٣
لحظه ای درنگ  ٣٧                                         



44

سخن سردبیر
دی ماه امسال مصادف با ایام فاطمیه سالروز شهادت زهرای مرضیه و 
هیزمی که برای سوزاندن درب خانه والیت و امامت مهیا شد و تا به امروز قلب 

هر آزاده ای را تا عمق وجود می سوزاند، می باشد.
شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و یار با وفای ایشان ابو المهدی 
المهندس و دیگر همراهان ایشان که در دی ماه ٩٨ تمام وجودمان را سوزاند 
وبه آتش کشید گرچه استقبال پرشکوه و باعظمت این مردم والیت مدار و 
عاشق از پیکر پاره پاره و سوخته سردار دلها مرهمی بر آن آتش شد و قلب ها 
را تسکین بخشید اما یاد ایشان هرگز فراموش شدنی نیست و مکتب ایشان 

تا ابد ماندنی است.
در کنار این دو حادثه تلخ در این ماه دومناسبت دیگر وجود دارد که شوق 
وشعف یاد آن ها در سرمای دی ماه آرامش بخش است و آن یکی میالد با 
سعادت بانوی دو عالم صدیقه کبری فاطمه زهرا و دیگری میالد بنیان گذار 
کبیر انقالب اسالمی و پایه گذار دولت زمینه ساز حاکمیت جهانی اسالم به 

.مقارن با تولد سراسر نور حضرت زهرا فرماندهی حضرت حجت
انقالبی که ٤٤ سال پرافتخار را پشت سر گذاشته و با ورود به ٤٥ سال خود شاهد 
گام های هر چه استوارتر این ملت بی نظیر در گذر از فتنه ها و حوادث است.

عبور از فتنه ها برای خالص شدن و مخلص گردیدن برای یار شدن و همراه 
بودن،برای شاد کردن قلب نازنین زهرای مرضیه که خود شاهد و ناظرهستند 
که مخلَصین از این امِت بیدار چگونه خود را مهیای یاری فرزندشان مهدی

�کَ الفَرَج»، آن ها گویای آن است که«أَلَیَس  می نمایندوفریاد «اَللّهُم� عَج�ل لِوَلی
بْحُ بِقَرِیبٍ». امیدکه صبح ظهور نزدیک باشد و ما یاوران ظهور آن آخرین  الص�

منجی عالم بشریت مهدی فاطمه باشیم. ان شاهللا
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راه
در عملیات والفجر دو، همه مهمات خود را گم کرده بودیم. مهم تر از آن راه را 
هم. دستمان از همه اسباب ظاهری قطع بود رو به بچه ها گفتم: «بچه ها! 
فقط یک راه وجود دارد. ما یک امام غایب داریم که در سخت ترین شرایط 
به دادمان می رسد. هر کسی در یک سمتی رو به بیابان حرکت کند و فریاد 
«یا صاحب الزمان» سر دهد. مطمئن باشید یا خود آقا تشریف می آورند و 
خواهند رسید. همه با حضرت مشغول راز و نیاز  یا یکی از یارانشان به دادمان
شدیم. دیدم چند نفر با لباس پلنگی به سمت ما می آیند. پشت درختان 
ها قایم شدیم. وقتی جلوتر آمدند، آن هاراشناختم.برادر نوذری از  و صخره 
فرماندهان گردان یا زهرا  بود.خطاب به بچه هاگفتم: دیدید امام زمان  ما 

را تنها نگذاشتند١
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شهید
بچـه هـا یکـی یکـی شـهید مـی شـدند.کار مصطفـی شـده بـود سـینه خیـز رفتـن 
میـان مجروحـان. آب مـی خواسـتند، آب نبود.بـا یـک کلمـن آب برگشـت میـان 
بچـه هـا، بـه شـوق آب رسـاندن.صدای بچـه هـا بلنـد بود«یـا اباصالـح المهـدی 
ادرکنـی»، آب مانـده بـود دسـت مصطفـی. همـه شـهید، همـه چـاک چاک.علـی 
نـوری، منصـور موحـدی، محمـود پهلـوان نـژاد، همـه تـک تیرانداز، هر کـدام برای 

خـود یـک گـردان، یـک لشـکر.
سـاعت ٢ بعـد از ظهـر، اخبـار اعـالم کـرد عملیـات فرمانـده ی کل قـوا موفـق بـه 
انهـدام نیروهـای عراقـی در شـمال آبـادان شـده اسـت.مردم خوشـحال بودنـد از 
ایـن پیروزی......امـا مـا گریـه مـی کردیم .......شـصت نفـر از یاران ما زیر آفتاب 

داغ مانـده بودند.همـه شـهید. همـه چـاک چـاک........٢
باغبان

یکـی از نیروهـای لشـکر فاطمیـون روایـت شـنیدنی از روز پنجشـنبه، آخریـن روز 
و سـاعات حیـات سـردار رشـید اسـالم حـاج قاسـم سـلیمانی را در فضـای مجـازی 
منتشر کرد. این رزمنده که روز قبل از ترور سردار سلیمانی در جلسات متعدد 
همـراه او بـوده اسـت، در اینسـتاگرام خـود می نویسـد:آخرین روز ....پنج شـنبه 
٩٨/١٠/١٢ساعت ۷ صبح/ دمشق، با خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه شدم.
هوا ابری بودو نسیم سردی می وزید..ساعت ۷:۴۵ صبح به مکان جلسه رسیدم.
مثـل همـه جلسـات تمامـی مسـئولین گروه هـای مقاومـت در سـوریه حاضرنـد..

ساعت ۸ صبح همه با هم صحبت می کنند... درب باز می شود و فرمانده بزرگ 
جبهه مقاومت وارد می شود.با همان لبخند همیشگی با یکایک افراد احوالپرسی 
می کند.دقایقی به گفتگوی خودمانی سپری می شود تا اینکه حاج قاسم جلسه 
را رسما آغاز می کند...هنوز در مقدمات بحث است که می گوید.همه بنویسن، 
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هرچی میگم رو بنویسین!همیشه نکات را می نوشتیم، ولی اینبار حاجی تاکید 
بـر نوشـتن کل مطالـب داشـت..گفت و گفـت... از منشـور پنج سـال آینـده ... 
از برنامـه تک تـک گروه هـای مقاومـت در پنـج  سـال بعـد... از شـیوه تعامـل بـا 

یکدیگـر... از...کاغذهـا پـر می شـد و کاغـذ بعـدی...
سابقه نداشت این حجم مطالب برای یک جلسه.
آن هایـی کـه بـا حاجـی کار کردنـد می داننـد کـه 
در وقـت کار و جلسـات بسـیار جـدی اسـت و 
اجـازه قطع کـردن صحبت هایـش را نمی دهـد، 
امـا پنجشـنبه اینگونـه نبـود... بارهـا صحبتـش 
قطـع شـد، ولـی بـا آرامـش گفـت؛ عجلـه نکنید، 

بشه....سـاعت  تمـوم  مـن  حـرف  بگذاریـد 
۱۱:۴۰ ظهر،زمانِ اذان ظهر رسید.با دستور 

حاجـی نمـاز و ناهـار سـریع انجـام شـد و 
دوبـاره جلسـه ادامـه پیـدا کرد!سـاعت 
۳ عصر،حـدود هفـت سـاعت! حاجـی 

و  گفـت  را  داشـت  دل  در  هرآنچـه 
نوشـتیم.پایان جلسـه...مثل همـه 

و  گرفتیـم  را  دورش  جلسـات 
صحبت کنـان تـا درب خـروج 
همراهیـش کردیم.خودرویی 
بـود. حاجـی  بیرون،منتظـر 

بیـروت  عـازم  حاج قاسـم 
سیدحسـن نصرهللا  تـا  شـد 
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را ببیند....سـاعت حـدود ۹ شـب،حاجی از بیـروت بـه دمشـق برگشت،شـخص 
همراهش می گفت که حاجی فقط ساعتی با سیدحسن دیدار کرد و خداحافظی 
نمود.حاجی اعالم کرد امشب عازم عراق است و هماهنگی کنند.سکوت شد...

یکـی گفت.حاجـی اوضـاع عـراق خـوب نیسـت، فعـالً نرویدحاج قاسـم بـا لبخنـد 
گفت.می ترسین شهید بشم!باب صحبت باز شد و هرکسی حرفی زد:شهادت 
کـه افتخـاره، رفتـن شـما بـرای مـا فاجعه سـت! حاجـی هنـوز بـا شـما خیلـی کار 
داریم....حاجی رو به ما کرد و دوباره سـکوت شـد، خیلی آرام و شمرده شـمرده 
گفت:میوه وقتی میرسه باغبان باید اون را بچیند، میوه رسیده اگر روی درخت 
بمونـه پوسـیده میشـه و خـودش میفته!بعـد نگاهـش رو بیـن افـراد چرخانـد و بـا 
انگشـت به بعضی ها اشـاره کرد؛ اینم رسیده سـت، اینم رسیده ست....سـاعت 
۱۲ شب،هواپیما پرواز کرد.ساعت ۲ صبح جمعه،خبر شهادت حاجی رسید،به 
اتـاق اسـتراحتش در دمشـق رفتیم،کاغـذی نوشـته بـود و جلـوی آینـه گذاشـته 
بـود.. برگـه ای کـه بـر آن نوشـته شـده اسـت«:الهی ال تکلنـی خداونـدا مـرا بپذیـر 
خداونـدا عاشـق دیـدارت هسـتم همـان دیـداری کـه موسـی را ناتـوان از ایسـتادن 

و نفـس کشـیدن نمـود. خداونـدا مـرا پاکیـزه بپذیـر »٣
١-کتـاب یـا زهـرا ،زندگـی نامـه و خاطـرات شـهیدمحمد رضـا تورجـی زاده،گـروه فرهنگـی شـهید ابراهیـم 

هـادی، صـص ۷۳ و ۷۴٫
٢- کتاب بوی باران (شهید مصطفی ردانی پور)،سید علی بنی لوحی

٣-راوی؛ یکی از مسئوالن یگان فاطمیون 
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جلسات فامیلی
در زمان طاغوت روزی شهید بهشتی به من زنگ زد که با شما کار دارم. از قم 
به تهران آمده خدمت ایشان رسیدم. به من فرمود: ما هر جا جلسه ای تشکیل 
می دهیم ساواك تعطیل می کند، طرحی داریم که می خواهیم توسط شما 
پیاده کنیم و آن اینکه ما از هر فامیل فردی زبده را انتخاب می کنیم تا شما برای 
این افراد یک دوره اصول عقاید بگوئید و آنها بنویسند، آنگاه این زبده ها شب 
جمعه و یا روز جمعه با افراد فامیل به عنوان دید و بازدید جلسه می گذارند و 

درس ها را منتقل می کنند. من نیز پذیرفتم وهمین کار را کردم.
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زهد و بخل
به مهمانی دعوت شده بودم، صاحبخانه نان و پنیر آورد و گفت: ما در مراسم 
عروسی خودمان هم با نان و ماست پذیرایی کردیم. گفتم: وقتی نوزاد به دنیا 
بزرگ شده،هنرمند  گوید گوسفندی عقیقه کن، حاال که  اسالم می  آید  می 
شده، باسواد شده و ازدواج کرده باید با برکت تر باشد.زهد یعنی خودت نخور، 

نه اینکه به دیگران نده.
فرودگاه چین

در زمان جنگ تحمیلی، سفری به چین داشتم. هنگام برگشتن در فرودگاه، 
عّده ای ازتاجران نشسته بودند. تا من وارد سالن انتظار شدم و مرا شناختند؛ 
صلواتی ختم کردند که من از نحوه آن فهمیدم این نوعی انتقاد و اعتراض است. 
بعد یکی از آنان کنار من نشست و گفت: آقای قرائتی! ممکن است ما ساك 
شما را ببینیم. من متوجّه شدم که آنها فکر می کنند ما هم تجارت می کنیم. 
ساك را به او دادم او هم در مقابل همه ساك را باز کرد، دیدند یک مقداری 
کتاب و یادداشت و لباس است. تعجب کردند وباز یک صلواتی ختم کردند که 

فهمیدم این صلوات از روی عالقه، صمیمیّت ومحبّت است!
حسابرسی قیامت

سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی به اتفاق همکاران خدمت حضرت امام 
خمینی قدس سره رسیدیم باید گزارشی از کار نهضت ارائه می دادم، من که 
سالها در تلویزیون مثل بلبل حرف می زدم در محضر امام دستپاچه شده تمام 
حرفها را به صورت ناقص گفتم و بعد از اتمام جلسه پیش خود گفتم: راستی 
قیامت چه خبر است؟ چگونه می خواهیم در محضر خداوند و پیامبر حساب 

پس بدهیم؟١
١-کتاب خاطرات،حجت االسالم والمسلمین قرائتی،با کمی دخل و تصرف
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از عوامل جلب محبت صدقه به نیت سالمتی امام زمان است که در روایات ما هم 
تأکید فراوانی بر آن شده است. در فرهنگ دینی ما صدقه دادن به عنوان عامل دفع 
بالیا معرفی شده و برکات عظیمی دارد. در روایات آثار فراوانی برای صدقه ذکر شده 
َدقَةُ تَدفَعُ البَالء١ : صدقه، بال را  است از جمله آن که پیامبر اکرم فرمودند: «اَلص�

دفع می کند». همچنین بر پنهانی بودن آن هم تأکید شده است. 
از دیگر برکات صدقه آن است که مرگ سخت و ناگهانی را مرتفع می کند. نزول رزق، 
َدقَةِ»٢ با  برکت دیگر صدقه است. امیرالمومنینمی فرمایند: «وَاْستَنْزِلُوا اَلر�زْقَ بِالص�

صدقه دادن رزق خود را [از آسمان] به پایین بکشید. 
همچنین سفارش شده که با صدقه، بیماری ها را درمان کنید. شخصی از رسول خدا
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سؤال کرد که من دوست دارم بیمار نشوم حضرت در پاسخ فرمودند: «فَأَکثِر مَِن 
َدقَة٣ِ ؛ صدقه فراوان بده».  الص�

ما پیرو شخصیت هایی هستیم که در رسیدگی به امورضعفا و فقرا اسوه و زبانزد 
بوده اند و نسبت به مسائل مسلمین بی تفاوت نبودند. قرآن کریم یکی از ویژگی های 

٤ْم� مهم پیامبر را دلسوزی ایشان بیان می کند: عَزِیزٌ عَلَیْهِ َما عَنِت
مسائل و مشکالتی که بر مردم رقم می خورد بر پیغمبر گرامی اسالم سخت و دشوار 
بود. مشکالت جامعه اعم از مشکالت اقتصادی و اخالقی برای ایشان گران تمام 
می شد. ایشان نمی توانستند ببینند که مسلمان ها در فقر فرهنگی و اقتصادی قرار 
دارند. قطعاً کسانی که منتظر امام غایب هستند-که از نسل چنین پیغمبر دلسوزی 

است-باید در دستگیری از ضعفا و نیازمندان تالش کنند. 
بنابراین کسی می تواند منتظر امام زمان باشد که در رسیدگی به امور نیازمندان 
بی تفاوت نباشد. در شرایطی که افراد نیازمند در فشار و سختی بیش تری هستند 

مسئولیت سنگین تری متوجه همه ی ماست.
�ذِیَن یُنفِقُوَن  قرآن کریم انفاق آشکارا و پنهانی را از صفات مؤمنان معرفی می-کند.ال

ر�اء٥ همان ها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ ر�اء وَالض� فِى الس�
دستگیری از مستمندان یک تکلیف کلی همگانی است. مؤمنان نباید نسبت به 
یکدیگر بی تفاوت باشند. یاران و منتظران حقیقی امام زمان کسانی هستند که به 
یاد فقرا و ضعفای جامعه هستند. آن ها با تأسی به امیر مؤمنان که نیمه های شب، 
کیسه های آرد و خرما را بین فقرا توزیع می کردند، به روش های آبرومندانه به یاری 
مستمندان می شتابند. ابن عباس می گوید، شبی علی مشغول توزیع بسته های 
آرد و خرما بودند و من به  دنبال ایشان می رفتم.عرض کردم افرادی که شما برای آن ها 
آذوقه می برید اکثراً از نهروانی ها و دشمنان شما هستند. امام فرمودند: می دانم. 

اگر آن ها در مسیر والیت بودند دقت بیش تری به حالشان می شد.
این سیره ی رهبران الهی است که حتی نسبت به دشمنان خودشان هم اهل دستگیری 
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بودند. در تاریخ آمده که وقتی سیدالشهداء در منزلگاه «شراف» با حُر، روبرو شدند 
اگر امام حسین به آن ها آب نمی دادند همه از تشنگی تلف شده بودند. هزار سرباز 
راه گم کرده ی تشنه به امر امام سیراب شدند و حتی بعد از آن دستور دادند که به 
مرکب های آن ها هم آب دهند. مطایری می گوید: من آخرین سرباز حر بودم که به 
منزلگاه شراف رسیدم. از شدت تشنگی روی زمین افتاده بودم و حتی قدرت نوشیدن 
آب هم نداشتم. دهانه مشک را گرفته بودم اما از شدت عطش نمی توانستم آن را 
کنترل کنم. در همین لحظات آقایی باالی سر من آمد و مشک را بلند کرد و گفت: من 
می ریزم و تو بنوش. آهسته آهسته آب را ریخت و من نوشیدم. ابتدا تصور کردم که 
یکی از همرزمانم در نوشیدن آب به من کمک کرده است اما وقتی سرم را بلند کردم 

حسین بن علی را باالی سر خود دیدم.
صدقه دادن برای سالمتی امام زمان یک عبادت مضاعف است؛ چرا که گویا دو 
عبادت در یک عمل واحد جمع شده است. عزیزترین فرد عالم امام عصر است و 
ما نسبت به ایشان مسئولیت داریم. همان طور که برای خود صدقه می دهیم بسیار 
به جاست که بخشی از صدقاتمان را به نیت سالمتی امام زمان بپردازیم. ایشان در 
�ا یُحِیطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ»٦ علم ما بر احوال شما احاطه  توقیع شریفی می-فرمایند:«فَإِن
دارد.ما بر همه ی کارهای شما واقف هستیم و چیزی از اعمال شما بر ما پوشیده 
نیست؛ بنابراین اظهار ارادت ما به محضر حضرت، عرضه می شود و قطعاً ایجاد محبت 

می کند.     
برگرفته از کتاب نسیم انتظار،مجموعه بیانات استاد حاج شیخ علیرضا حدائق

١- وسائل الشیعه، ج٢، ص٤٣٣
٢- الکافی،ج۴،ص ٥

٣- بحاراألنوار، ج٨٢، ص١٦٤
٤- سوره توبه، آیه ١٢٨

٥- سوره آل عمران، آیه ١٣٤
٦- بحار األنوار،ج۵۳،ص۱۷٥
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رسانه ها  با توجه به سلیقه های متعدد در بین اقشار جامعه شیوه ی جنگ ترکیبی 

را برای کنترل ذهن اتخاذ می کنند؛ چرا که عموماً مردم در یک جهت حرکت 

نمی کنند و با توجه به موقعیت مکانی، اجتماعی، تربیتی، خانوادگی، فرهنگی و 

... نوع خواسته های افراد از رسانه متفاوت می گردد. از این حیث ما شاهد تولید 

محتواهای متعدد و متنوع در عرصه ی رسانه های معاند هستیم که هر کدام سعی 

در مشغول سازی اذهان مردم جامعه به سمت خودمی کنند.

اپوزیسیون های فرقه ای: در ظاهر مروّج یک فرقه انحرافی بوده و تالش می کند 

ً با توجه به تفاوت دیدگاه  و برداشت   طیفی از مردم را با خود همراه کند، اما اصوال

ً جواب  از مسائل اعتقادی _ دینی و سوق دادن افراد جامعه به یک فرقه معموال

مطلوب و جذب حداکثری را نمی گیرند. از این رو ما با سیلی از فرقه های متعدد در 

زمینه ی رسانه های معاند مواجه هستیم. هرچند که ریشه ی عمده ی این فرقه ها به 

دشمنان برمی گردد اما به نوعی با حق جلوه دادن خود تالش می کنند تبلیغات خود 

را به شیوه های جذاب و به ظاهر منطقی به مخاطبین خود القا کنند. 
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هنجارشکنانه، انتشار شبهات و ..... از محورهای عملیاتی فرقه های انحرافی در تلفیق آن با مباحث دینی، تحریک احساسات به نفع فرقه گرایی، دعوت به اعمال استفاده از جهل مخاطب، پرداختن به مشکالت اجتماعی، ارائه امور نفسانی و رسانه های منسوب به فرق انحرافی به صورت عیان دیده می شود. فرقه ها عموماً از چند نکته برای جذب مردم سود می برند که در این مسئله در 
سعی در جذب مخاطبانی دارند که با توجه به تیپ شخصیتی، آن فرقه را پسندیده اما تبلیغات خود را در فضای مجازی به صورت بسیار قوی دنبال می کنند و هر کدام مانند وهابیت و مسیحیت صهیونیست از داشتن شبکه ی ماهواره ای محروم هستند اینستاگرام، تلگرام، کالب هاوس هستیم، اگرچه برخی از فرقه ها به صورت رسمی دیگر ما شاهد موج گسترده تری از عملیات فرقه ها در فضای مجازی اعم از فیسبوک، جمله وهابیت، مسیحیت صهیونیست، تصوف، بهائیت  و....می پردازند و از طرف در حال حاضر شبکه های متعددی در ماهواره به تبلیغ و ترویج فرقه های انحرافی از رسانه ها می باشد. 

و اما نکته ی قابل تأمل تبلیغات رسانه ای فرقه ها که آن ها را در حد یک اپوزیسیون و به آن گرایش نشان می دهند. نیستند  تعامل  اهل  با هم  فرقه ها  این  این است که هرچند  را یک نمونه از اپوزیسیون قلمداد نمود.برنامه های خود افراد را برای این مسأله تربیت می کنند. لذا می توان کار فرقه ها به نوع خود تالشی در جهت براندازی این نظام مقدس است دارند و عموماً در و بر هم زدن نظم عمومی، مخالفت با نظام جمهوری اسالمی و ... که هر کدام زمینه به صورت های مختلف از تعامل و گردهمایی گرفته تا فراخوان برای اغتشاش ندارند اما همه ی آن ها در یک مسیر به صورت بارز با هم اتحاد داشته و در آن به ظاهر منطقی به مخاطبین خود القا کنند که حق با آن هاست و راهی جز آن برحسب ظاهر هر کدام خود را حق دانسته و تالش می کنند با تلقینات و گفتمان مطرح می کند 
محمدعلی غیبیادامه دارد ...
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اتوبان
کرده ما در عصر غیبت مانند کاروانی هستیم که در سنگالخ ها و دره ها و  با زحمت حرکت  زیادی  و وحشتناك، سال های  می شود. دانشی که بشر تا امروز پیدا کرده، در مقابل استعدادهایی که تاریخی او در آن زمان خواهد بود. در آن زمان استعدادهای انسان آشکار می کند. بشر، زندگی تازه خود را در زمان ظهور آغاز خواهد کرد و حرکت تازه و با سرعت ما شروع می شود.این جاده اتوبان را امام زمان افتتاح ایم تا خودمان را به جاده بزرگ و آسفالته اتوبان برسانیم. آن گاه حرکِت کویرهای خشک 

خداوند در وجود بشر گذاشته، هیچ است.

آب خنک
هرچه هوا داغتر بشود، ارزش آب خنک بیشتر می شود.فساد که زیاد 

می شود، عطش مردم به امام زمان زیادتر می شود. مردم چه موقع 

قدر او را می دانند و به او نیاز پیدا می کنند؟ زمانی که گرفتار شده 

و می بینند از دست کسی کاری بر نمی آید.هرچه بیماری سخت تر 

باشد، نیاز به پزشک ماهر بیشتر می شود. مردم باید به بلوغ فکری 

برسند و بفهمند غیر از آن مرد آسمانی کسی نمی تواند مشکل جهان 

را حل کند. زمینیان نیازمند ایشان هستند.
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انتظار نابودی فقر، تبعیض،بی عدالتی وهمه بدی ها هستیم.امید جهانی، عدالت جهانی، امنیت جهانی! ما با انتظار ظهور، در که در انتظار حضرت مهدی باشند. چون انتظار حضرت یعنی امید های او هم بزرگتر می شود. بزرگترین افراد کسانی هستند آرزوی بچه آدامس است. اما هرچه روح انسان بزرگ تر شود، خواستید ارزش کسی را بدانید، ببینید آرزویش چیست؟مثالً دیگر کسی دنبال کاری نمی رود. امّا چه انتظاری ارزش دارد؟اگر زندگی هم به همین امیدهاست. اگر چراغ امید خاموش بشود، شدن قسط! باالخره هرکسی در زندگی انتظار و امیدی دارد و هرکسی انتظاری دارد؛ انتظار جایزه، مدال، درجه، ازدواج، تمام امید
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طناب

را  کماالت  تمام   مهدی حضرت  و  است  کمال  عاشق  انسان 

داراست. اگر دسِت انسان به یک طناب محکمی متّصل باشد، 

وقتی خود را به دریا بیندازد و طناب به یک لنگری بسته باشد، 

بیشتر شود، می خندد؛ درحالی که  تعداد موج ها  هر چه هم 

باید میان این موج ها بترسد. چرا می خندد؟ چون دستش به« 

فقد استمسک بالعروه الوثقی » است یعنی « العروه » ریسمان 

و«وثقی » یعنی محکم و کسی که یک ریسمان محکمی را گرفت، 

میان موج ها هم خیالش آسوده است.در این عصر و زمان تنها 

«عروه الوثقای» موجود امام زمان است. 

در تاب بازی احتیاج به دو طناب است. اگر در تاب بازی هر دو 

طناب گرفته شود، موجب سالمت و نجات از سقوط است؛ اما 

اگر هر دو یا یکی را رها کند، به زمین می خورد. پیامبر هم در 

حدیث ثقلین دو طناب را برای ما فراهم آورده است. (کتاب هللا 
و عترتی)١

١-حدیث ثقلین
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مددکار اجتماعی
خانه حضرت زهرا محل رفت و آمد مردم بود. گاهی افرادی که پیش 
منزل  به  را  ها  آن  ایشان،  کردند  می  کمک  درخواست  و  آمده   پیامبر
دخترشان ارجاع می دادند. این نشان دهنده این است که این بانو در نقش 
یک مددکار اجتماعی بودند و زنانی از طبقات مختلف اجتماعی، اختالفات 
خود را پیش ایشان برده و حضرت، نقش قاضی را ایفا و اختالفات آن ها 
را داوری می کردند،   داوری های عادالنه ایشان بسیار امیدوارکننده بود.
پاسخ گویی به سواالت علمی و دینی گروه های مختلف جامعه به ویژه زنان 

از دیگر فعالیت های اجتماعی بانوی اول اسالم بوده است.

اسوه بودن 
سه احتمال در معنای الگو بودن حضرت زهرا برای حضرت مهدی داده 
شده است: ١. امام زمان مانند مادرشان حضرت زهرا با هیچ حاكم 
امام   .٢ ندارند.  بر گردن  را  بیعت هیچ ستمگرى  و  نکرده  بیعت  ظالمى 
مهدی مانند مادرشان براى باز گرداندن خالفت و احقاق حق خود از اسباب 
غیر عادى استفاده نمی كنند.با اینكه حق حكومت از حضرت على سلب 
شد اما حضرت زهراهیچ گاه براى باز گرداندن خالفت، از اسباب غیر عادى 
استفاده نكردند.٣. حضرت مهدی مانند مادربزرگوارشان از دلسوزى و دعا و 
راهنمایى براى شیعیان چیزى فرو گذار نمی كنند. همان طورى كه دشمنان به 
حضرت زهرا آزار و اذیت رسانده و مسلمانان سکوت كردند اما حضرت در 

دعا آن ها را بر خود مقدم مى داشتند.١

١-موعود شناسی و پاسخ به شبهات، رضوانی، علی اصغر،ص٣٩٦
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در شـماره گذشـته بیان کردیم که حضرت عیسـی مسـیح  به عنوان یکی از 
انبیـاء بـزرگ الهـی در قـرآن مـورد توجـه خـاص بوده و هسـت اما خودشـیفتگی 
 و قوم گرایی بنی اسرائیل،سـبب ایجاد سـه مسـئله در مورد حضرت مسـیح
و مسـیحیان شـد.اول تـالش بـرای حـذف فیزیکـی ایشـان، دوم 
شـکنجه ی پیـروان ایشان،سـوم ایجـاد تحریـف در آموزه های 
این پیامبر بزرگ الهی بود که در هر سه مورد منحرفین 

بنـی اسـرائیل دارای یـد طوالیی بودند. 
نـام  بـه  شـخصی  نفـوذ  بـا  طـرف  یـک  از  آن هـا 
از  و  حواریـون  بیـن  در  اسـخریوطی  یهـودای 
طـرف دیگـر ِشـکْوه و شـکایت بـه دولت مرکزی 
در مقابلـه بـا تحـرکات حضـرت مسـیح  و از بین 
بـردن اثـر تبلیغـی ایشـان فعالیت هـای خود را آغاز 
عمـل  ایـن  بـار  زیـر  ابتـدا  در  کردند.حاکمیـت 
نادرسـت نمی رفـت امـا با تأکید و شـکایات 
در    مسـیح  حضـرت  مخالفیـن  متعـدد 
بـه صلیـب  و  دسـتگیری  زمینـه  بنی اسـرائیل 
گفته هـای  طبـق  جریـان  ایـن  حاصـل  گردیـد.  فراهـم  ایشـان  کشـیدن 
اناجیـل بـه صلیـب کشـیده شـدن حضـرت عیسـی مسـیح  اسـت، امـا بنا 
بـه گفتـه ی عهـد جدیـد مسـیح  زنـده شـده و مـدت ۴۰ روز در کنـار حواریون 
زندگـی می کنـد و آن هـا را موظـف بـه تبلیـغ می نمایـد و پـس از آن بـرای رجعت 
در آخرالزمـان صعـود می نمایـد حـال این کـه قـرآن پـرده از فـاز دیگـری در ایـن 

زمینـه برمـی دارد.  
 قـرآن کریـم در جریـان بـه صلیـب کشـیده شـدن حضـرت عیسـی مسـیح
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ْـَن  �ـا قَتَلْنَـا الَْمِسـیَح عِیَسـى اب برخـالف ادعاهـای اناجیـل می فرمایـد: «وَقَوْلِهِـمْ إِن
�ذِیـَن اخْتَلَفُـوا  �هَ لَهُـمْ وَإِن� ال ُـوهُ وَلَكِـنْ ُشـب ُـوهُ وََمـا َصلَب �ـهِ وََمـا قَتَل َـَم رَُسـوَل الل َمرْی
ًـا»١.و  ُـوهُ یَقِین �ـن�  وََمـا قَتَل �بَـاَع الظ ْـمٍ إِال� ات ْـهُ َمـا لَهُـمْ بِـهِ مِـنْ عِل فِیـهِ لَفِـی َشـك� مِن
بـه سـبب گفتـار (سراسـر دروغ)شـان کـه عیسـی بـن مریـم فرسـتاده خـدا را 
دار  بـه  و  نکشـتند  را  او  کـه  درصورتـی  کردیـم.  عذابشـان  مسـتحق  کشـتیم 
نیاویختنـد، بلکـه امـر بـر آنـان مشـتبه شـد [بـه ایـن خاطـر شـخصی را بـه گمـان 
این که عیسـی اسـت به دار آویختند و کشـتند] و کسـانی که درباره او اختالف 

کردنـد، نسـبت بـه وضـع او در شـک هسـتند و جـز پیـروی از گمـان پـوچ، 
هیـچ آگاهـی بـه آن ندارنـد و یقینـاً او را نکشـتند.

مـا می توانیـم  کـه چگونـه  ایـن سـؤال مطـرح می شـود  این جـا   
بـه گـزارش قـرآن کـه حـدود ششـصد سـال بعـد از حضـرت 

مسـیح  بیـان می شـود اعتمـاد کنیـم امـا بـه گفته ی اناجیل 
دربـاره بـه صلیـب کشـیده شـدن ایشـان اعتمـاد نکنیـم؟ 

در پاسـخ بایـد گفـت دلیـل اعتمـاد مـا بـه قرآن کریم، اعجاز آن اسـت 
و همچنیـن خبـر دادن از مـواردی ماننـد غـرق شـدن فرعـون در هنـگام 

خـروج بنی اسـرائیل از مصـر اسـت. حـال این که گزارش هـای متناقض و خالف 
گفته هـای تاریخـی در کتـاب مقـدس اعتمـاد را نسـبت بـه آن از بیـن می بـرد. 
متأسـفانه کتـاب مقـدس کـه اناجیـل بخشـی از آن اسـت گاهـاً مطالبـی را بیان 
می کند که یا داستانِ خالف آن در کتاب ها با جزئیات نقل شده یا یافته های 
تاریخی خالف آن چه بیان شـده را نشـان می دهد. ما شـاهد هسـتیم یهودیان 
و مسـیحیان دلیلـی بـرای غـرق شـدن فرعـون در دریـا ارائـه نـداده و در کتـاب 
مقـدس گزارشـی وجـود نـدارد، بلکـه خـالف آن را بیـان می کننـد و معتقدنـد 
پس از گذشـتنِ حضرت موسـی  و قوم بنی اسـرائیل از دریا، فرعون به مقرّ 



2222

حکومتـی خـود برمی گـردد (عالقمنـدان می تواننـد بـه «ِسـفْر خـروج» یکـی از 
اسـفار خمسـه تـورات مراجعـه نماینـد).

حـال آن کـه قـرآن بـه صراحـت دربـاره غـرق شـدن فرعـون و فرعونیـان سـخن به 
میان آورده و حتی جسد باقی مانده فرعون را خداوند به عنوان نشانه ی خود 
ُـوَن  ِـَك لِتَك بیـان فرمـوده اسـت. قـرآن می فرماید:«فَالْیَـوَْم نُنَج�یـَك بِبََدن
لَغَافِلُوَن»٢پـس  آیَاتِنَـا  عَـنْ  �ـاسِ  الن مِـَن  كَثِیـرًا  َـةًوَإِن�  آی خَلْفَـَك  لَِمـنْ 
َـت نجـات می دهیـم تـا بـرای آینـدگان  امـروز تـو را بـا بـدن بی جان
نشانه ای (از جانب خداوند) باشد. یقیناً بسیاری از مردم، 

از نشـانه های مـا در غفلت انـد.
(رامسـس  فرعـون  مومیایـی  کشـف جسـد  از  پـس 
ماننـد  دانشـمندان  آزمایـش  از  بعـد  و  دوم) 
پروفسـور موریـس بـوکای، دنیـا بـا حقیقتـی که 
قـرآن ۱۴۰۰ سـال پیـش بیـان کرد،روبرو شـدو غرق 
شـدن فرعـون را تأییـد کـرد و همان گونـه کـه خداونـد 
بـرای  نشـانه ای  فرعـون  جسـد  بـود  فرمـوده  بیـان  متعـال 
نرفتـن  یـا  رفتـن  بـه صلیـب  مـورد  مردمـان حق طلـب شـد. در 
حضـرت مسـیح نیـز می تـوان بـا توجـه به همین مسـأله به 

گفتـه ی قـرآن اعتمـاد کـرد. 
١-نساء/ آیه۱۵۷

٢-یونـس/ آیه ۹۲
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ایمان : پیامبر درباره شیعیان آخر الزمان می  فرمایند:واالترین مردم از نظر 
یقین، مردمی در آخرالزمان هستند ، که پیامبر را ندیده اندو حجت خدا از آنها 

مخفی شده،اما آنها به مركب سیاه روی کاغذ سفید، ایمان آورده  اند.١

رمه بی چوپان :امام علی می  فرمایند:برای قائم غیبتی است که مدتش 
بسیار طوالنی است. گویی شیعیان را با چشم خود می  بینم که همچون گوسفندان 
بی  شبان به دنبال چراگاهی می  گردند و نمی  یابند.آگاه باشید! کسی که آن روز بر دین 
خود ثابت قدم باشد، قلبش از طوالنی شدن غیبت امامش به قساوت نمی  گراید و 
امام  به اوصاف حال و روز  در روز رستاخیز در بهشت با من و در مقام من است٢
شیعیان در غیبت امامشان اشاره کرده و از پاداش عظیم آنان در بهشت و در نزد 

خودشان یاد می  کنند.
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برترین مردم هر زمان :امام سجاد  فرمودند:غیبت ولی خداطوالنی 
خواهد شد،او دوازدهمین از اوصیای رسول خداو ائمه پس از اوست ای اباخالد! 
مردم زمان او که معتقد به امامت وی می باشند و منتظر ظهور او هستند، از 
مردم تمام زمان ها بهترند، زیرا خداوند عقل و فهمی به آنها داده که غیبت در 
نزد آنها حکم مشاهده را دارد!خداوند آنها را در آن زمان مثل کسانی می داند 
که با شمشیر در پیش روی پیغمبر -علیه دشمنان دین- پیکار کرده اند، آنها 
مخلصان حقیقی و شیعیان راستگوی ما هستند که مردم را به طور آشکار و 
نهان به دین خدا می خوانند٣ امام در اینجا،منتظران ظهور را «برترینِ مردمِ 
همه زمان  ها» خوانده اند و می  دانیم که در بیان امام معصوم، اغراق و مبالغه 

وجود ندارد.

دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان آنان: امام 
کاظم می  فرمایند: خوشا به حال شیعیان ما که در زمان غیبت قائم ما پیرو 
ما هستند و همچنان بر دوستی ما ثابت و از دشمنان ما بیزارند؛ آنها از ما و ما 
از آنها هستیم؛ آنها ما را به عنوان امامان خود برگزیده و ما هم آنها را شیعیان 
خود می دانیم، پس خوشا به حال آنها و خوشا به حال آنها؛ به خدا سوگند آنها 
روز قیامت همنشینان ما خواهند بود٤. امام  رمز شیعه بودن حقیقی را در 
سه نکته اشاره می کنند: ١-تمسک به والیت ائمه اطهار در زمان غیبت امام 
٣- تبری، دشمنی با  ٢- تولی، دوستی حقیقی با دوستان اهل بیت زمان
دشمنان اهل بیتو شرط استمرار، برای هر سه ویژگی یک اصل جدایی  ناپذیر 
است.همان گونه که خداوند در قرآن کریم می  فرمایند:هیچ قومی را که ایمان به 
خدا و روز رستاخیز دارند نمی  یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند.٥

١- کمال الدین و تمام النعمه،ج١،ب٢٥،ح٨،ص٥٣
٢- همان،ب٢٦،ح١٤،ص٥٦٣
٣- همان،ب٣١،ح٢،ص٥٨٨

٤- همان،ج٢،ب٣٤،ح٥،ص٤٤
٥- سوره مجادله،آیه٢٢
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سارا به قدری نسبت به همسرش احساس مالکیت و حسادت دارد که حتی طاقت 
ابراز عالقه های مادر یا خواهر همسرش را به او ندارد. هرگونه صمیمیت از سمت 
آنها در نگاه او نوعی تهدید برای رابطه اش به شمار می رود و در برابر آنها جبهه می 
گیرد. هر شب تا نیمه های شب بیدار می ماند تا خواب همسرش سنگین شود و او 
فرصت کند در گوشی اش سرک بکشد. اما همین هم خیال او را راحت نمی کند. 
باز هم وقتی سر بر بالش می گذارد به این فکر می کند که شاید پیامی بوده که 
همسرش پاک کرده باشد.روزی چند بار با محل کارش تماس می گیرد با این حال 
به همه حرف های همسرش شک دارد.همسرش بارها با ناراحتی به او اعالم کرده 
که از این رفتارهایش خسته شده و احساس خفقان به او دست می دهد. اما سارا 

نمی تواند رفتارهای خود را کنترل کند.......
حسادت یک احساس عاطفی پیچیده است که شامل ترس از رها شدن،خشم و 

تحت تاثیر قرار می دهد.تحقیر است. این حس هم مردان و هم زنان را 
است  احساسی  که فرد فکر می کند آنچه حسادت 
داشته  باید  آنچه  از  باشد و لیاقت اوست دارد 

حسادت  است!  روان کمتر  دیدگاه  از 
احساسِ شناسی نتیجه آن است  فرد  که 
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آشفتگی،ضعف و ناتوانی، پوچی، آسیب پذیری و ترس شدید می کند. 
حسادت؛ بدترین صفت در زندگی زناشویی 

حسادت در بین زن و شوهر، در ابتدا با کلماتی کنایه آمیز و غیر مستقیم شروع 
شده و به مرور زمان، موجب بحث و جدل و اختالفاتی می شود که عامل بروز آن، 
حسادت مخفی و پنهان در درون طرفین است که رفته رفته باعث دلخوری آن ها از 
یکدیگر می گردد. همواره حسادت های افراطی در روابط همسران باعث دلخوری، 
دلزدگی و حتی چالش های عمیق در رابطه می شود به طوری که وقتی این پدیده مورد 
بررسی و کاوش قرار می گیرد مشخص می شود که فرد حسود به دلیل نیاز به توجه،در 
صدد کنترل بیش از حد همسر خود بر می آید که پیامد نهایی آن تعارضات زناشویی 
خواهدبود.حسادت با مفهوم عشقِ به همسر تفاوت دارد. طبق نظر روان شناسان 
حسادت زمانی اتفاق می افتد که فرد می ترسد رابطه خاص او تهدید شود. به طور 
مثال فرد حسود حتی به رابطه همسر با اعضای خانواده اش نظیر مادر و یا خواهر 
نیز حسادت می ورزد چرا که از احتمال دور شدن او رنج می برد. افرادی که دچار 
حسادت در رابطه زناشویی خود هستند اغلب از هیجان هایی همچون اضطراب، 
ترس و غم رنج می برند. این افراد گاه در جمع و گروه های خانوادگی در حال کنترل 
شریک زندگی خود و به دنبال سرنخ هایی می باشند که این فرایند می تواند حاصل 
افکار و باورهای آسیب زای آنها باشد و عدم اصالح این مسئله گاه سبب دوری بیشتر 
همسر می گردد.حسادت با طیف وسیعی از احساسات (رنج، خشم، اندوه...)، 
افکار (عیب جویی، مقایسه و ترحم به خود و ...) و رفتار ها (رفتارهای پرخاشگرانه و 
خشونت آمیز) همراه است. در واقع حسادت از عزت نفس پایین فرد ناشی شده 
و باعث می شود خود را با دیگران مقایسه کند.حسادت احساسی است که بیش 

از همه خود شخص را آزار می دهد 
افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارند،کمتر احساس حسادت کرده و نسبت به 
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همسر خود احساس مالکیت کمتری دارند،در حالی که افرادی که در زندگی خود 
احساس خیانت یا طرد شدن دارند، بیشتر دچارحسادت می شوند. حسادت در 

رابطه زناشویی می تواند رابطه شما را خراب کرده و به جدایی بکشاند.
پیامدهای حسادت

بروز مشکالت در زندگی اجتماعی: افراد برای تخلیه حس حسادت سعی می کنند 
قدرت خود را به دیگران نشان دهند، به دیگران بی احترامی کرده و یا مدام در مورد 
آن ها بدگویی می کنند. این موارد زندگی اجتماعی و روابط آن ها را با مشکالت 

فراوانی رو به رو می کند. ممکن است موقعیت شغلیشان نیز به خطر بیفتد.
بیماری: همانطور که گفتیم حسادت در دراز مدت باعث بروز اختالالت اضطرابی 
و استرس زیاد می شود و به دنبال آن بیماری های قلبی، دیابت، سر درد، چاقی، 
پیری و مرگ زودرس را به دنبال دارد.از طرفی حسادت شدید می تواند مشکالت 
عاطفی و احساسی بسیاری برای فرد به وجود آورد.افسردگی، دمدمی مزاجی، بی 
خوابی و اشکال در تمرکز فقط چند مورد از مشکالتی است که این حس مخرب 

موجب می شود.
طرد شدن و تنهایی: زمانی که دیگران متوجه حسود بودن شما  شوند،حتی اگر در 

ظاهر هم نشان ندهند شما را طرد کرده و هرگز همراه و نگران شما نخواهند بود.
حس حقارت: حسادت،روابط شما را تخریب می کند، عزت نفستان را از بین می 
برد و زمانی با این واقعیت مواجه می شوید که کسی را در کنار خود ندارید احساس 
حقارت می کنید. این احساس حقارت زمانی که متوجه می شوید برای ارضای حس 

حسادت خود چه کارهای ناخوشایندی کرده اید، بیشتر می شود.
سوء ظن:حسادت فرد را دچار بدبینی می کند.او دیگر نمی تواند به همسرش اعتماد 
کندو حتی ممکن است تهمت های ناروا مبنی بر خیانتکار بودن، به همسرش زده 
و با رفتارهای خود باعث شود که همین بی اعتمادی نیز در وجود همسرش شکل 
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بگیرد. همچنین او را به ستوه آورده و می رنجاند و سرانجام از این همه آزار و اذیت و 
عدم اعتماد همسر خسته و درمانده خواهد شد و در نهایت گرفتار بیماری پارانوئید 

١ می شود.

درمان حسادت
خودشناسی: نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و  اولویت ها و ارزش های 
خود را مشخص کنید و مطابق با آن چارچوب زندگی خود را تعیین کنید. به خودتان 
ایمان داشته باشید و بدانید با سعی و کوشش می توانید به خواسته های خود برسید 
پس دلیلی ندارد به دیگران حسادت کنید. در راه رسیدن به خواسته های معقول 
خود  تالش کنید. به جای تمرکز روی نتایج زندگی دیگران سعی کنید روی مسیر و 

هدف زندگی خود تمرکز کنید.
شاکر بودن: تمام چیزهای خوبی را که در زندگی دارید در ذهن خود مرور کنید و به 
خاطر تمام این نعمت ها شاکر باشید. شاید خیلی از چیزهایی که برای شما پیش پا 
افتاده است همان چیزهایی باشند که دیگران در حسرت آن هستند به آن چه در 

زندگی دارید توجه کنید و برای آن ها اهمیت و ارزش قائل شوید.
صحبت با همسر: صحبت شما باید روی اصول باشد و اوضاع را بدتر نکند اگر 
خشمگین هستید و یا می خواهید اتهاماتی را به شریک زندگی تان وارد کنید، این 
امر به شما کمک نمی کند.گفتگوی شما باید مستقیم بوده اما خصمانه نباشد. 
آرامش خود را حفظ کرده و در این مورد که چگونه یک راه حل را پیدا کنید، بحث 
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نمایید.
تقویت اعتماد به نفس: یک قدم مهم برای دور شدن ازحسادت یافتن راهی برای 
افزایش اعتماد به نفس است. روی نقاط قوت خود تمرکز کنید. به موفقیت هایی 
که تاکنون به دست آورده اید توجه کرده و سعی کنید با انگیزه بیش تر آن ها را تکرار 

نمایید.
نوشتن: برای یافتن دلیل حسادت خود بنویسید که چه چیزهایی آزارتان می دهد. 
سعی کنید جزئیات را نیز در نوشته های خود وارد کنید. نوشتن به شما کمک می کند 

با احساسات خود مواجه شوید و برای مقابله با آن ها راه حل بهتری پیدا کنید.

١-بیماران مبتال به اختالل شخصیت پارانوئید، شکاک و بی اعتماد به دیگران هستند. این افراد اغلب پرخاشگر، 
تحریک پذیر، بیش از اندازه حساس، حسود و یا عصبانی هستند و از قبول مسئولیِت رفتارهای خود، شانه 

خالی کرده و اغلب مسئولیت را به گردن دیگران می اندازند.
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انسان موجودی است نیازمند و همواره برای انجام امور دنیوی و اخروی خویش احتیاج 
به تکیه گاهی دارد که با اعتماد بر آن به رفع مشکالت خود بپردازد، بهترین کسی که 
�هِ  می تواند حامی انسان از همه جهات باشد خالق بی همتای اوست، آفریدگاری که«وَلِل
َماوَاتِ وَاْألَرْضِ وَهللاُ عَلَى كُل� َشیءٍ قَدِیرٌ؛١  مالکیت و فرمانروایی آسمان ها  مُلْكُ الس�
تنها  بنابراین  توانا است.»  بر هر کاری  و  و زمین فقط در سیطره ی قدرت اوست، 
سزاور است که انسان بر خدا توکل کند که بوده 
الْحَی�  عَلَی  �لْ  و هست و خواهد بود «وَتَوَک
�ذِی َال یَمُوُت ٢ » نه تکیه ی بر موجودی  ال
فناپذیر که در ساده ترین مسائل زندگی 

خویش محتاج دیگران است. 
 توکل در لغت به معنای « اظهار ناتوانی 
دیگری  به  کردن  اعتماد  و  کاری  در 
است٣.» مرحوم نراقی  می فرماید: 
آن است که  «توکل در فرهنگ دینی 
انسان تنها خداوند را تأثیرگذار در هستی 
بداند؛ از این  رو تنها به او اعتماد کرده و 
از غیر او قطع امید می کند و امور خود 
را به او وامی گذارد٤ .»  بنابراین ایمان 
راسخ به پروردگار عالمیان مقدمه توکل 
بر خداوند است و همین عامل نیز ارزش 
متوکل به خداوند را باال برده و سبب شده 
�لِیَن٥»   �هَ یُحِب� الْمُتَوَك �هِ إِن� الل �لْ عَلَى الل که خداوند آنها را محبوب خویش قرار دهد«فَتَوَك
�هِ فَهُوَ حَْسبُه٦ُ»  �لْ عَلَی الل در این صورت همان طور که قرآن می فرماید:« وََمنْ یَتَوَک
خداوند تمام امور دنیوی و اخروی بنده ی که تنها به او توکل کرده را بر عهده گرفته و 
از جای که گمان نمی برد مشکالتش را حل می نماید. على بن سوید گوید؛ از امام 
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كاظم  از تفسیر آیه مذکور سوال پرسیدم، امام  فرمودند: توكل بر خدا درجاتى 
دارد،یكى آنكه در همه كار خود، بر او توكل كنى و هرچه با تو كند راضى باشى و بدانى 
در خیرخواهى تو كوتاهى نكند و بدانى كه اختیار با اوست، پس برخدا توكل كن و همه 
كارهاى خود را به او واگذار در كارهاى خود و دیگران(كه از نزدیكان تو هستند) به او 

اعتماد داشته باش٧ .
البته باید به این نکته اشاره شود که توکل به معنای دست روی دست گذاشتن و منفعل 
بودن نیست یا اینکه فقط به کار و کوشش خود اعتماد کرده و خداوند را فراموش کند؛ 

بلکه انسان مومن باید با توکل بر مسبب االسباب به کار و کوشش بپردازد.
تكیه بر تقوا و دانش در طریقت، كافری است

راهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش٨
 رسول اكرم  گروهى را كه كِشت و كار نمى كردند، دیده و فرمودند: شما چه كاره اید؟ 
عرض كردند ما توكل كنندگانیم. فرمودند: نه، شما سربارید٩ .  در روایت دیگر آمده 
روزی شتر پیامبر  در بیابان گم شده بود. رسول خدا  از شتربان پرسیدند:»چرا زانوی 
شتر را نبسته بودی؟» شتربان گفت:»به خدا توکل کرده بودم.»حضرت فرمودند:»از 

این به بعد زانوی شتر را ببند و به خدا توکل کن١٠ .»              
گفت پیغمبر به آواز بلند                     با «توکل» زانوی اشتر ببند

بنابراین برای موفقیت در هر امری و در کنار توکل، باید سعی و تالش کرد چرا که 
«لَیَْس لِْإلِنَْسانِ إِال� َما َسعَى١١ ». در این صورت کار به 

نتیجه خواهد رسد.
مراحل توکل در کالم امام رضا  

 شخصی از امام هشتم علی بن موسی الرضا  پرسید 
آیه « و من یتوکل علی هللا فهو حسبه» مفهومش چیست؟ 

آن حضرت فرمودند: توکل دارای درجاتی است:
۱ - در تمام امور، آنچه را خداوند در مورد تو انجام می دهد به او اعتماد کنی و راضی 
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باشی.
۲ - بدانی خداوند درباره تو از هیچ خیر و صالحی فروگذار نمی کند، و جز خیر و صالح 

بنده اش را نمی خواهد.
۳ - بدانی حاکمیت در همه امور از آن خداوند است.

۴ - کار خود را فقط به او واگذار کنی و اعتماد به او داشته باشی.١٢
در سایه اعتقاد و ایمان به خداوند متعال انسان مومن باید در مسیری قرار گیرد که در 
همه امور زندگی خویش از متوکلین به درگاه الهی باشد تا در این فرصت محدود حیات 
دنیوی با قدرت و صالبت به رشد و کمال برسد کسی که بهترین پشتیبان را برای خود 

برگزیند قطعاً از هیچ مانعی هراس نخواهد داشت. 
در عصر غیبت کبری شیعیان باید این صفت اخالقی و اعتقادی را در خود تقویت 
کنندچرا که الزمه ی حضور در رکاب حجت خدا حضرت مهدی توکل و امید بر 

خداست و باید که با همین توکل برای ظهور حضرت زمینه سازی کنند.
 سید محمدعلی هاشمی

١- (آل عمران، ۱۸۹)
٢- (و توکّل کن بر آن زنده ای که هرگز نمی میرد.) سوره فرقان-۵۸

٣- ابن فارس، معجم مقائیس اللغه، ۱۴۰۴ق، ج۶، ص۱۳۶.
٤- نراقی، جامع السعادات، ۱۳۸۳ق، ج۳، ص۲۱۸-۲۱۹ و۲۲۶.

٥- سوره آل عمران- آیه ۱۵۹
٦- سوره طالق-۳

٧- اصول کافی / ترجمه آیت اللهی ;  ج ۳  ص ۱۸۷
٨- حافظ

�لونَ، قالَ:  ٩- رَأى رَسولُ اللّه صلى هللا علیه و آله قَوْما ال یَزْرَعونَ قالَ: ما أَنْتُمْ؟ قالوُا: نَحْنُ الْمُتَوَك
�كِلونَ؛ (مستدرك الوسائل، ج١١، ص٢١٧، ح١٢٧٨٩) ال، بَلْ أَنْتُمْ المُت

١٠- کنز العمال، ح ٥٦٩٨.
١١- سوره نجم. آیه ٣٩

١٢- عالمه مجلسی ، بحار االنوار، ج ۷۵، ص ۳۳۶.    
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جنگ با داعش در سوریه از سال ۲۰۱۱ شروع شد و سپس در عراق ادامه پیدا 
بین همه ی آن ها مقام  از  زیادی رخ داد که  اتفاقات  این سال ها  کرد. در 
معظم رهبری بر محاصره ۳۶۰ درجه تاکید کرده و فرمودند:«چه کسی هست 
که بتواند با بالگرد وارد شهری که در محاصره ی ۳۶۰ درجه دشمن است بشود 
(یعنی محاصره کامل و بدون راه فرار) و با سازماندهی جوانان آن شهر، محاصره 
را بشکند؟»١ محاصره ۳۶۰ درجه یعنی محاصره کاملی که دور تا دور شما را 
دشمن فرا گرفته و از هر طرف بروید به دشمن می رسید، در این محاصره، 
دسترسی به آب، برق و خدمات مخابراتی و آذوقه قطع شده و به تعبیری همه 

اسباب و ابزار دنیا برای نجات بسته شده و ناموس در خطر است.
 محاصره ۳۶۰ درجه برای دو منطقه اربیل و آمرلی درعراق اتفاق افتاد.آمرلی در 
۱۵۰کیلومتری مرز ایران قرار دارد .شهر آمرلی پس از سقوط موصل و تکریت به 
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محاصره ٣٦٠ درجه ای درآمده بود درجریان این محاصره در ژوئن ۲۰۱۴ میالدی، 
دسترسی به آب، خوراک و خدمات مخابراتی قطع شد. عملیات آمرلی در شرایطی 

رخ می دهد که شمال غرب عراق سقوط کرده 
مانده  باقی  عراق  کردستان  منطقه  تنها  و 
بود،داعشی ها شیعیان عراق را به طرز بدی سر 
می بریدند و دولت عراق نیز به این علت که 
بیشتر تمرکز خود را معطوف به حفظ پایتخت 
کرده بود، توجهی به حفظ شهرهای کوچک تر 
محاصره،  به  حاج قاسم  نداشت  آمرلی  مانند 
نگرانی و وحشت مردم بسیار حساس بود و به 
همین دلیل، شکست حصر آمرلی را هم ردیف 
که  بود  گونه  این  می دانست.  بغداد  از  دفاع 
بالفاصله پس از درخواست رسمی کمک دولت 
وقت عراق از ایران، سردار بی درنگ تالش ها و 

جلسات را برای شکست محاصره آمرلی، آغاز کردجایی که همه مسئوالن کشور 
از این شهر ناامید شده اند.حاج قاسم که به استعداد جوانان مدافع شهر ایمان 
داشت، تصمیم گرفت با بالگرد به داخل شهر برود و به این نیروها روحیه بدهد 
تا محاصره شهر شکسته شود؛ در حالی که مدت ها بود شهر آمرلی امکان 
ارتباط با بیرون را نداشت و شهر در محاصره  کامل داعش بود، شبانه به وسیله 
بالگرد از باالی سر نیروهای داعش گذشت، وارد شهر شد و به سازماندهی 
نیروهای مدافع شهر پرداخت و باعث مقاومت شهر و جلوگیری از سقوط و قتل 
عام فجیع مردم و شیعیان شهر گشت.اتفاق مهم در این میان، اتحادی بود که 
حاج قاسم  برای نجات آمرلی بین گروه های بسیار متفرق ایجاد کرد،گروه هایی 
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که با یکدیگر اختالف داشتند، بر سر شکست حصر این شهر کوچک به توافق 
رسیدند. این عملیات، اولین عملیاتی بودکه فرماندهی  مستقیم آن با شهید 
سلیمانی بود. در این عملیات، برای اولین بار، همه گروه های عراقی زیرنظر یک 

نفر آمدند. 
در نهایت پس از انجام حمله، عملیات شکست حصر آمرلی در ٢٤ ساعت به 
پایان رسید و این شهر کوچک، که ٨٠روز در محاصره ۳۶۰ درجه داعش بود در 
۲۴ ساعت آزاد شد، در حالی که به نظر تمامی کارشناسان نظامی کار آمرلی تمام 
شده بود.در پی شکست داعش در آمرلی و مناطق شرقی استان صالح الدین با 
فرماندهی مستقیم «سرلشکر 
تروریست های  سلیمانی»، 
داعشی روحیه خود را از دست 
داده و فرار را بر قرار ترجیح دادند.

در خرداد ٩٣ نیروهای داعش با 
پیشروی به سمت مناطق شمال 
عراق به سرعت توانستند مناطق 
از  کشور  این  شمال  از  مهمی 
جمله موصل را به تصرف خود در 
آورند و پیشروی خود از مرزهای 
االنبار  استان  در  عراق  غربی 
بخش  تصرف  با  و  آغاز  نیز  را 
حرکت  استان،  این  از  اعظمی 
خود به سمت بغداد برای تصرف پایتخت کشور عراق را آغاز کردند.آن ها در 
ادامه پیشروی های خود در شمال عراق پس از تصرف موصل، شهر اربیل را به 
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محاصره خود در آورده و می رفت تا با تصرف این شهر عمالً بخش مهمی از اقلیم 
کردستان عراق را نیز اشغال کنند. رهبر کردها، مسعود بارزانی خطر را بیخ گوش 
خود احساس کرد. بیش از ٥ مرتبه از نیروهای آمریکایی و ائتالف ضد داعش 

در خواست کمک نمود اما آمریکایی ها به 
این درخواست های بارزانی هیچ  پاسخی 
ندادند. حاال تنها یک مرد مانده آن هم 
حاج قاسم سلیمانی است شاید فکرش را 
هم نمی کرد حاجی جوابش را بدهد اما 
تنها کسی که تماس کُردها را بی پاسخ 

نگذاشت حاج قاسم بود 
(وَ  بود  آموخته  قرآن  از  قاسم  حاج  زیرا 
�ى ال تَكُوَن فِتْنَةٌ وَ یَكُوَن الد�یُن  قاتِلُوهُمْ حَت
لِلهِ) باکفار جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی 

زمین برطرف شود و دین،مخصوص خدا گردد٢حاج قاسم در جواب گفت:کاک 
مسعود تا فردا مقاومت کنید بعد از نماز صبح در اربیل خواهم بود.

سردار سلیمانی با یک پرواز وارد فرودگاه اربیل شد تا مستقیماً عملیات شکست 
از  تن   ٧٠ با  تنها  ایشان  عملیات  این  کند. طی  فرماندهی  را  اربیل  محاصره 
نیروهایشان،  در مقابل تروریست های تکفیری ایستاد و با شکستن محاصره 

اربیل، این شهر را از سقوط حتمی نجات داد.
سعید آزاده

١- بیانات در نماز جمعه ۲۷ دی ۹۸
٢- بقره/١٩٣
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عمر جاویدان

وقتی خواند؛ «اگر او [یونس ] در شکم ماهی تسبیح نمی گفت، تا روز 

رستاخیز در شکم ماهی می ماند١. طبق این آیه ی شریفه، عمر بسیار طوالنی 

(از عصر یونس  تا روز رستاخیز) که در اصطالح زیست شناسان، «عمر 

جاویدان» نامیده می شود، برای انسان و حیوان (ماهی) از نظر قرآن امکان 

پذیر است». بُهت زده می گفت: هزار نکته ی باریک تر زِ مو اینجاست! امام 
زمان  که عمری ندارد!

شناخت
همراه استاد، داخل کوچه شدیم. استاد هنوز داشت جواب سؤالم را که 

از وظایف منتظران پرسیده بودم می داد. چندتا بچه با سروصدا بازی می 

کردند و کوچه را روی سرشان گذاشته بودند.

ناگهان صدای شکستن چیزی همه مان را ساکت کرد و کوچه تاریک شد. 

یکی از بچه ها، با سنگ، چراغ باالی تیر برق را شکسته بود.

استاد مکثی کرد و گفت: «می دانی چرا چراغ را شکست؟» و ادامه داد: 

«چون مربّی و راهنمای خوبی نداشت. کسانی هم که امامشان را نشناسند، 

راه درست را نمی روند. نور را از بین می برند و زندگی و مرگ جاهلی و ظلمانی 
ای خواهند داشت»
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«امام زمان ؟!»گفت: «آره؛ با خودم گفتم جسمم را قوی می کنم که را دقت نکردم، بدنسازی من به خاطر امام زمان  است».متعجّب گفتم: دَمبل را سرجایش گذاشت و گفت: «راستش؛ من برنزه و سفید و این چیزها نورانی تر میشی. فوتِ کارت را یاد ما هم میدی رِفیق؟!»همه، هر روز که می گذرد بُرنزه تر میشن؛ اما تو، سفید که چه عرض کنم، پیشش رفته و بعد از کمی خوش و بِش، لبخندزنان پرسیدم: «چطوره که این می شد که برای دوستی پیشقدم شوم.باالخره یک روز طاقتم سر آمد؛ به روز هم بیشتر ازش خوشم می آمد؛ اما چندتا مدال قهرمانی ام مانع از همیشه ساعت دو می آمد، دُرست موقعی که موسیقی قطع می شد. روز فُوت
گفت: «گردباد را خوب اومدی؛ اما ما بازدمی بیش نیستیم!»و رضایت امام زمانی! عجب فوتی! ببخشید، عجب گردبادی!»خنده کنان هم عمل صالح، عمل صالح هم که محبّت می آورد؛ پس تو دنبال محبّت گفتم: «که این طور؛ چون نیّت خدایی داری ورزشت هم عبادت است و وقتی آقا ظهور کرد، سربازِ آماده ای باشم».

١- مریم/ ۹۶
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