
١
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این عدلی هم که انتظار است حضرت به وجود بیاورند، عدل در یک بخشِ 
خاص نیست، عدل در همه ی شئون زندگی است؛ عدالت در قدرت، عدالت 

در ثروت، عدالت در سالمت، عدالت در کرامت انسانی و در منزلت اجتماعی، عدالت 
در معنویّت و امکان رشد، [عدالت] در همه ی ابعاد زندگی؛ اینها چیزهایی است که انتظار 
است که به وسیله ی حضرت بقیّة هللا (ارواحنا فداه) در عالَمِ وجود، در دنیا به وجود بیاید 

و ان شاءهللا به لطف الهی [محقّق] خواهد شد.
٩٩/١/٢١ سخنرانی تلویزیونی به مناسبت والدت با سعادت حضرت ولی عصر
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سخن سردبیر
صداى قدم هاى سبز بهار از کرانه هاى امید شنیده مى شود و زمین با 
گوش سپردن به طنین آواى سبز آن خود را مهیای دوباره زیستن وبه 

سبزى آراسته شدن می کند. 
و ما همچنان منتظر آن موعودى هستیم که خود آغازى بر بهار همیشگی 
ومُبشر رهایى از قیود ظلمت است.آن امامی که در لحظه ی زمزمه دعاى 
تحویل سال، یادشان تمام جانمان را فرا می گیرد و آرزوی ظهورشان اولین 

دعایمان می شود.
امسال در عید بهار طبیعت بوی رمضان هم می آید؛ بوی خوش قرآن 
و شمیم شکوفه های دل انگیز مناجات و رایحه ی روح بخش بندگی 

خدا.بوی خوش گدایی و خواستن در دعای سحر از معبود. 
درهای رحمت گشوده می شود. عطر مناجات بنده و معبود همه جا 

را پر می کند. فرشتگان الهی گروه گروه از آسمان فرود می آیند.باران عفو 
وبخشایش خداوند می بارد و نسیم لطف و مِهر الهی سینه ها را لبریز می کند. 
موالجان! بهار را به حضور بهاریتان باور نموده ایم وپرچم سلم ورایت پناه را به 

آستان قدم هاى سبز شما برافراشته ایم.
آقاجان! در همدلی با هم،در تقوا پیشگی،در ثابت قدم بودن بر دوستی با 
شما و دوستان شما،در بیزاری از دشمنان شما، در عمل به وظائف مان،در 
بهره گیری از ظرفیت عظیم و مبارک رمضان در آماده شدنمان برای یاری شما 
و باالخره هرآنچه که ما را به شما نزدیک تر می کند و موجبات کسب رضایت 
شما را فراهم می آورد ما را یاری کنید تا سرباز لحظه های خطیر ظهورتان 

باشیم.ان شاهللا
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ای بهار دل ها، ای روشنی بخش تاریكی ها، ای امید ما در نومیدی ها، 
ای كشتی نجات در اقیانوسِ ضاللت و امواج خروشان غفلت، بیایید 
دم  با  را  دَمن  و  و دشت  آمدن شماست.بیایید  منتظر  كه جهانی 

مسیحایی اتان، زنده گردانید! 
ای هماره با ما و ناپیدا، ای شمع جهان افروز، من آن بهاری ترین 
و  زده  بر کعبه  تکیه  را که شما  زمان  انتظار می کشم،آن  را  دوران 
چشمان ظلمت زده ام تازه می فهمندکه عمری کور بوده اند،آن زمان 
المهدی» را نه تنها با گوش ظاهر بلکه با  که طنین «انا 
گوش جان می شنوم،آن زمان که می آیید و عطر 
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خدا را در زمین جاری می کنید.همه ی خیر ها در آن زمان است که 
شما قیام کرده و همه ی زشتی ها را از میان بر می دارید.

موالجان! جهان امروز مانند بیابانی تیره و تار است که در دل این 
بیابان، در عمق این ظلمت و در قعر این سیاهی، شیطان و ایادی او 
منتظرند تا مردمان را در دام خود گرفتار سازند اما جان های به حلقوم 
رسیده ی شیعیانتان و دل  های لرزان مُحبانتان، تنها یک امید دارند 

و آن شما هستید.
ای همه کس بی کسان!حسرت یک لحظه دیدار، دل  های شیفتگانتان 
را گداخت و امید وصل شما،جان  های به لب رسیده را به نسیم لطف 
انتشار سرود ظفر و چشم  ها در اشتیاق  بنواخت.گوش  ها، منتظر 
دیدار شما، نفس ها در سینه حبس و شما ای حبیب، هم چنان در 

پس پرده ی غیبت و نمی  دانم تا كی…
امید که به زودی زود شاهد ظهور موفورالسرور شما عزیز زهرا

باشیم.ان شاهللا
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توسل 
معروف  ارتفاعات  تصرف  به  مأمور  والفجردو،  عملیات  گرماگرم  در 
به تپه شهید برهانی شدیم. درگیری با سنگرهای باالی تپه به درازا 
انجامید. عراقی ها با هلی کوپتر،مهمات و مواد مورد نیاز خود را به 
سنگرهایشان می رساندند. صبح که شد سنگرهای ما را یک به یک 
نیروی  نه  منطقه،  وضعیت خاص  علت  به  قراردادند.  حمله  مورد 
و  مجروحین  جابجایی  نه  و  شود  ملحق  ما  به  می توانست  کمکی 
دریافت آب و غذا ممکن بود. خیلی از بچه ها با لب تشنه بر روی تپه 
شهید شدند. چند نفری زنده اما مجروح بودیم، خودمان را از باالی 
بلندی به پایین کشیده و با زحمت راه افتادیم تا از محاصره دشمن 
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خارج شدیم.بعد از مدتی پیاده روی به رودخانه ای رسیده و خود را 
سیراب کردیم؛ اما راه را گم کرده بودیم.  

از عالمت هایی که موقع آمدن گذاشته بودیم خبری نبود. بچه ها به 
من نگاه می کردند.به آن هاگفتم:ما فقط یک راه داریم. ما یک امام 
غائب داریم که خودشان فرموده اند در سخت ترین شرایط به داد ما 
می رسند. هر کدام در یک جهت راه بیفتید و با قطع امید از همه ی 
حتماًخود  بزنید،  صدا  را    زمان  امام  اخالص  با  طبیعی  اسباب 

حضرت و یا دوستانشان به داد ما خواهند رسید.
در همین حین که بچه ها مشغول«یا صاحب الزمان»گفتن بودند، 
سراغ یکی از مجروحین رفتم که نابینا بود. او وقتی داخل رودخانه 
به  هم  پابرهنگی  حاال  و  بود  برده  آب  را  پوتین هایش  بود،  شده 
دردهایش اضافه شده بود. با زحمت او را به نیروها ملحق کردم. یک 
دفعه از دور چند نظامی را دیدیم، همه مخفی شدیم. نزدیک تر که 
آمدند، خیلی خوشحال شدیم. از نیروهای گردان خودمان بودند.آنها 
وقتی پوتین های خونین آن بسیجی نابینا را روی آب مشاهده کرده 
بودند، به دنبال ما آمده و فریادهای «یا صاحب الزمان»،آن ها را به 
 ما رسانده بود.رو به بچه ها کرده و گفتم: بچه ها! دیدید امام زمان

ما را تنها نگذاشته و کمکمان کردند.١

مسافر کربال
سال تحصیلی تازه شروع شده بود که شور اعزام در دل رضا افتاد.
یک روز از مدرسه که آمد، گفت: مادر! من می خواهم به جبهه بروم. 
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هر چه بهانه آوردم که سنت کم و قد و قواره ات کوچک است، زیر بار 
نرفت. می گفت: بعد از دستور امام مبنی بر پر کردن جبهه ها درنگ 
جایز نیست. من به شما ثابت می کنم، علیرغم قد کوچکم قدرت 

جنگیدن با دشمن را دارم.
عاشقم. من  گفت:  و  آمد  روز  یک  که  این  نگرفتم.تا  خیلی جدی 
خواستم سر به سرش بگذارم.گفتم: لب تر کن همین امروز برایت 
 زمان  امام  و  ائمه  خدا،  عاشق  من  می روم.گفت:  خواستگاری 

تا به معشوقم یعنی خدا نرسم آرام نمی گیرم.بعدگفت:  هستم و 
مادر! تو نمی خواهی خون بهای من خدا باشد.پدرش حرفی نداشت؛ 
اما مراعات دل مرا می کرد.حتی حاضر شد در عوض نرفتن به جبهه 

برایش موتور یا ماشین بخرد؛ اما رضا واقعاً عاشق شده بود.
یک روز گفت: من می توانم به جبهه بروم اما رضایت شما برایم مهم 
است.پدرش راضی شد. می گفت: رضا نه مال شما و نه مال منه؛ 
بلکه برای خداست راضی ام به رضای خدا. ظاهراً خدا می خواهد 

امانت دوازده ساله اش را پس بگیرد.
روز اعزام با وجود مخالفت مسئولین اعزام، سماجت او و البته اصرار 
من، کار خودش را کرد. او همان طوری که پشت پیراهنش نوشته 

بود،مسافر کربال بود.٢
فرمانده

داعش لحظه  به  لحظه در حال پیشروی بود و هر روز مناطق بیشتری 
به حرمین  که  بود  نمانده  چیزی  می داد  قرار  تحت سیطره خود  را 
عسگریین در شهر سامرا برسد. با سرعتی که آنها داشتند مردم از 
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مقاومت ناامید شده و خود را در چنگال داعش می دیدند تیرها و 
خمپاره ها بود که اطراف حرم پایین می آمد. تنها کاری که از دستم 
برمی آمد، این بود که با سفارت کشورها تماس گرفته و از آنها کمک 

بخواهم.
از خط مقدم به دفتر کارم رفتم. تا به  حال، شهر را به این ساکتی و 
مُردگی ندیده بودم. تمام مردم در خانه هایشان از ترس پنهان شده 
بودند. مقابل دفتر کارم رسیده و از پله های ساختمان باال رفتم باعجله 
به همکارم گفتم: سریع شماره سفارت آمریکا را بگیر. شماره را گرفت 
و تلفن را به دستم داد بدون سالم و علیک سر اصل مطلب رفته و 
از آنها تقاضای کمک کردم.آن ها به من گفتند اگر بخواهیم کمکتان 
کنیم، شش ماه طول می کشد.عصبانی شده،گوشی را قطع کرده و 

به کودکان مظلومی که در شهر بودند فکر می کردم. 
ناگهان با خودم گفتم با ایران تماس بگیرم.به همکارم گفتم: شماره 
بیت رهبری ایران را بگیر شماره را گرفت و گوشی را دستم داد. بعد از 
سالم و علیک،شرایط پیچیده مان را برایشان شرح دادم.آنها در جواب 
گفتند نیروی قدس را به کمک شما می فرستیم و برای از بین  بردن 
محاصره تا ساعات آینده چند جنگنده به منطقه اعزام می کنیم با 
خوشحالی گوشی را قطع کرده و از پله های دفتر پایین آمدم تسبیح را 

دستم گرفته و یک دور الحمدلله ختم کردم.
این خبر  آن ها  به  و  زده  به بچه های خط سری  و هوا  این حال  در 
را دادم. ناگهان یکی فریاد زد:جنگنده ها آمدند،چند جنگنده ایرانی 
بازگشتند. صدای  ایران  به  و  کرده  بمباران  را  داعش  مواضع  تمام 
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هللا اکبر در بیابان طنین انداز شد رزمنده ها از خوشحالی همدیگر را 
در آغوش گرفته و به هم تبریک می گفتند نگاهم را سمت حرم برده 
و ازته دل،خدا را شکر کردم. فقط خدا بود که ما را از محاصره حتمی 
از فرماند هان بسیج عراق گفتم: فرمانده سپاه  نجات داد.به یکی 
قدس ایران را می شناسی؟ گفت بله شخصی به نام قاسم سلیمانی 

است.٣

ابراهیم  نویسنده: گروه فرهنگی شهید  زاده،  تورجی  یا زهرا؛خاطرات شهید محمد رضا  ١-کتاب 
هادی،صص ۷۵-۵۹

٢-کتاب عارف دوازده ساله ؛ شهید رضا پناهی، راوی: مادر شهید، نویسنده: سید حسین 
موسوی، صص ۴۱-۳۷

٣-کتاب ژنرال: خاطرات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی،محمد مردانیان
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جامعه ی منتظر جامعه ای است که تمامی آحاد آن جامعه در انتظار 
تغییر بزرگ و تحقق جامعه موعود بوده و برای رسیدن به آن تالش 
می کنند. جامعه ای که ارکان خود را بر پایه ی انتظار فرج بنا نهاده و 
این انتظار، همراه با پویایی و روحیه ی امید بخشی می تواند جامعه را 
به سمت تشکیل حکومت عدل مهدوی سوق دهد.اینک به بررسی 
معظم  مقام  اندیشه  در  منتظر  جامعه ی  ویژگی های  از  مورد  چند 

رهبری می پردازیم:
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زمینه سازی مقدمات ظهور
جامعه  که  است  این  رهبری  معظم  مقام  توصیه های  از  یکی 
منتظر باید مقدمات ظهور را فراهم کرده و زمینه را برای حکومت 
مهدوی آماده سازد.ایشان می فرمایند: اصلی ترین و محوری ترین 
هدف جامعه منتظر نزدیک کردن ظهور و فراهم ساختن مقدمات 
و زمینه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی انقالب جهانی مهدوی 
است. این هدف،جان مایه اصلی همه فعالیت ها و برنامه ریزی های 

جامعه منتظر است١

 اصالح وضع موجود
در نگاه معظم له جامعه منتظر باید در راستای تمدن سازی نوین 
اسالمی و نزدیک شدن ظهور، همواره شرایط حاضر را بهبود بخشد.
ایشان می فرمایند: جامعه منتظر جامعه ای است که همواره درصدد 
اصالح و بهبود وضع موجود خود و دیگران است و به هیچ عنوان 

ضعف و عقب گرد ندارد و به حداقل ها بسنده نمی کند٢.

نزدیک کردن تمام بشریت به ظهور
جامعه منتظر نه تنها خود زمینه های نزدیک شدن ظهور را فراهم 
می سازد بلکه همه بشریت را به آن سمت می کشاند و آنان را به 

ظهور امام زمان نزدیک و امیدوار می سازد٣.
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تحقق شکوه و عظمت اسالم 
یکی از هدف های اصلی جامعه منتظر، شکل گیری جامعه اسالمی با 
همه ابعاد و شاخصه های آن و نمایان کردن شکوه و عظمت اسالم 
برای جهانیان است، و این هدف تنها با انتظار پویا و سازنده محقق 

می شود٤.

 ایجاد جامعه ی اخالقی و صالح
یکی از مهم ترین اهداف جامعه ی منتظر، طهارت اخالقی و روحی 
�هُ  آحاد جامعه و صالح بودن آنان است تا بتوانند وعده الهی(وَعََد الل
اْألَرْضِ)٥ در  فِی  �هُمْ  لَیَْستَخْلِفَن الِحَاتِ  وَعَمِلُوا الص� آَمنُوا مِنْكُمْ  �ذِیَن  ال
مورد حاکمیت صالحان را محقق کنند. هر چه ما کار خیر و اصالح 
درونی و تالش برای اصالح جامعه انجام بدهیم، آن عاقبت را دائماً 

نزدیک تر می کنیم٦.
مهدی رضائی گرجائی

١-بیانات در دیدار با مردم قم،١٣٧٠/١١/٣٠
٢-بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی،١٣٩٠/١٠/١٩

٣-خطبه نماز جمعه تهران،١٣٦٠/٣/٢٩
٤-بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید نیمه شعبان،١٣٨١/٧/٣٠

٥-نور/٥٥
١٣٧٩/٨/٢٢ ،٦-بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد خجسته امام زمان
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مهم ترین دعا
در سنین جوانی خدمت آخوند مالعلی همدانی رسیدم و از ایشان 

سؤال کردم: اگر شما بدانید دعای مستجابی دارید چه چیز
از خدا می خواهید؟ فرمود: اینکه خداوند من را بیامرزد.

بزرگ چه  و عالم  این عارف  و تصور کردم که  نموده  خیلی تعجّب 
خواهش و دعای ساده ای دارد و حال آنکه در ذهن خودم

همه  این  سن،با  این  در  اآلن  ولی  می پروراندم،  بزرگی  دعاهای 
نتیجه  این  به  و...  وتلویزیون  رادیو  و  کتاب  و  و مطالعه  مسئولیّت 
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رسیده ام که خواسته آن بزرگوار، یعنی عاقبت به خیری، بزرگ ترین 
خواسته من نیز هست.

اثر نماز
�ه مصباح یزدی می فرمود: در فرانسه از پروفسور مسلمانی  آیت الل

پرسیدم: شما چطور مسلمان شدید؟ گفت: در یکی از جاده
های الجزایر در حال سفر بودم، کنار جاده مردی را دیدم که خم و 

راست می شود، ماشین را نگه داشته و از او پرسیدم چه
می کنی؟ گفت: من مسلمانم و این مراسم دینی من است. گفتم: 

آخر در بیابان آن هم تنها، گفت: خدا همه جا هست. همین
ماجرا،جرقّه ای شد تا من در باره اسالم تحقیق کنم و خداوند لطف 

کرد و مسلمان شدم.

تواضع 
وقتی برای قبولی زعامت و مرجعیّت، خدمت شیخ انصاری(قدس 
سره) رسیدند، ایشان فرمود: در جوانی هم شاگردی داشتم که ازمن 
فهیم تر بود، به سراغ او بروید گفتند: ایشان در نجف نیست. فرمود: 
هر کجا هست پیدایش کنید. باالخره به رشت آمده خدمت ایشان 

رسیده و قصه را تعریف کردند.
ایشان فرمود: شیخ درست گفته من در جوانی از او باالتر بودم، امّا 
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سالهاست ایشان در حوزه نجف فعّال بوده و من در رشت از درس و 
بحث منزوی، پس اآلن از من قوی تر است، به سراغ ایشان بروید.

آری، اگر هدف خدا باشد، چنین می شود.

وکالت مجلس
در انتخابات مجلس شورای اسالمی بعضی از دوستان به من اصرار 

می کردند که نامزد نمایندگی مجلس بشوم، ازپدرم کسب
تکلیف کردم ایشان گفت: من راضی نیستم گفتم: چرا؟ گفت: اگر 

وکیل مجلس شوی مدیون پنجاه میلیون نفر می شوی،
مدیون شدن آسان است، امّا از زیر دِین آزاد شدن کار اولیای خداست 

و تو از اولیا نیستی، چون من تو را خوب می شناسم.١

١-کتاب خاطرات،حجت االسالم والمسلمین قرائتی،با کمی دخل و تصرف
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در سیره ی پیامبر آمده است که اگر غریبه ای وارد مسجد ایشان 
می شد نمی توانست حضرت را از سایرین تشخیص دهد و یا در احوال 
ائمه بسیار دیده ایم که در میان مردم با نهایت فروتنی خدمت می کردند. 
امام سجاد با کاروان اهل شام به حج مشرف شدند و در طول سفر 
به ایشان خدمت می کردند. شامیان هم امام سجاد را نمی شناختند 
و از اینکه کسی به آن ها خدمت می کند احساس شادمانی می کردند. 
ناگهان یکی از بزرگان شام امام  را شناخت و به اهل کاروان گفت: 
می دانید این آقا که کمر به خدمت شما بسته،کیست؟ کاروانیان اظهار 
الحسین بن  علی  این شخص  گفت:  پیرمرد  کردند.  بی اطالعی 
است. شما دارید خود را شرمنده پیغمبر از نوادگان رسول خدا
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می کنید. نوه ی پیغمبر همچون غالمی، به شما خدمت می کند  و 
برای شما آب و غذا می آورد و کارهای شما را انجام می دهد!کاروانیان 
خدمت حضرت رسیده و عذرخواهی کردند. امام سجاد فرمودند من 
دوست داشتم به زائران خانه ی خدا خدمت کنم. چون در کاروان، اهل 
حجاز مرا می شناختند اجازه ی این کار را به من نمی دادند. به ناچار به 
کاروان اهل شام ملحق شدم که کسی مرا نشناسد و بتوانم به صورت 

گمنام به زائران خانه ی خدا کمک کنم.
سیره ی اولیاء الهی چنین بوده و قطعاً امام زمان نیز انسان هایی را 
که متواضعانه و با اخالق و فروتنی به مردم و جامعه خدمت می کنند 

دوست دارند. 
از عوامل دیگری که محبت حضرت را به سمت ما جلب می کند رعایت 
احترام و ادب در برابر امام است. ما موظفیم در برابر امام زمان ادب 
داشته باشیم. وقتی نام رهبران دینی را می بریم از ایشان با ادب یاد 
کنیم. حضرت علی فرمودند: «وَ الَ مِیرَاَث كَاْألَدَبِ»١ هیچ ارث و 

میراثی بهتر از ادب نیست. 
حرّبن یزید ریاحی اولین کسی بود که راه را بر امام بست اما سرانجام از 
خیل دوزخیان به جمع بهشتیان پیوست. علت این سعادتمندی، ادب 
حر بود؛ چرا که وقتی سیدالشهداء به او فرمودند «مادرت به عزایت 



٢٠٢٠

بنشیند» لجام بر زبان خود زد و جسارتی به حضرت صدیقه ی طاهره
روا نداشت.

عامل دیگر جلب محبت، هدیه دادن  به حضرت است. هدیه دادن، 
قلوب می شود. هرچند  تالیف  موجب  باشد  اندک  که  هرمقدار هم 
شخص هدیه گیرنده به آن نیازی نداشته باشد. امام زمان هم نیازی 
به هدیه ما ندارند اما نفس این عمل و انجام کار خیر به یاد حضرت، 

موجب مسرّت و شادی ایشان می شود.  
ما با اهداء هدیه به امام زمان، محبت و ارادت خود را بیان می کنیم و 
در صدد آنیم که حضور قلب خود را به ایشان اثبات کنیم. بنا به صریح 
قرآن این قاعده حتی در رابطه ی بنده و خداوند هم جریان دارد. قرآن 

کریم می فرماید:
٢ِلِی وََال تَكفُرُون ْ فاذكُرُونِی أَذكُركُم وَٱشكُرُوا

یادم نمایید تا یادتان کنم و شکرگزاری کرده و کفر نورزید.
همان طور که اگر به یاد خدا باشیم خداوند هم امدادش را شامل حال 
ما قرار خواهد داد اگر به یاد ولی خدا هم باشیم و برای حضرت قدمی 

برداریم قطعاً عنایات خاص ایشان شامل حال ما خواهد شد.
برگرفته از کتاب نسیم انتظار،مجموعه بیانات استاد حاج شیخ علیرضا حدائق

٢-   سوره بقره، آیه ١١٥٢-   بحاراألنوار، ج١، ص٩٤
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تالش داشته و با برنامه های خود ذهن مخاطب را کنترل گروه دیگری که در این زمینه فعالیت های چشمگیری برای کنترل ذهن مخاطبین خود می نمایند.و... با در اختیار گرفتن رسانه ها، تالش بسیاری مانند بهائیت، وهابیت، مسیحیت صهیونیستی در فضای رسانه ای را مطرح کردیم. فرقه های انحرافی در شماره ی گذشته، آسیب  اپوزیسیون های فرقه ای  آن ها  هستند  خبری  بنگاه های  ,BBC, CNNحاکمان آن بنگاه های خبری باشد.می کنند اخباری را بیان کنند که تأمین کننده اهداف می کنند،  از  اعم  جهان  رسانه های  اساساً خبر را با ادبیات خاصی بیان نمایند که ذهن مخاطب  رسانده و یا از نشر یک خبر مهم جلوگیری کرده و یا اهدافی مشخص، اخبار را به سمع و نظر مردم جهان تولید و عرضه ی اخباری هستند که معموالً باید با FaX news, VOA, France24 العربیه و... بنگاه های مهم ترین  یا  دهند  جهت  خود  خواست  جهت  در  اما انتخابات با ایجاد موج خاص یا رأی به کاندید مورد  کنند. به عنوان مثال شرکت یا عدم شرکت مردم در عملیات فیلترینگ را در مورد برخی اخبار متداول اجرا را  می گیرد  قرار  خبری  کامل  پوشش  راهپیمایی روز قدس یا وجود پیشرفت های مختلف نظر،تحت 
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علمی و.... جایگاهی در اخبار این رسانه های خاص ندارد. 

به صورت معمول رسانه های معاند با ایجاد اپوزیسیون های 

خبری ٥ هدف را دنبال می کنند: 

١- بزرگ نمایی یا کوچک  نمایی: آن ها با این شیوه یک امر 

کوچک را در ذهن مخاطب، بزرگ و یک امر بزرگ را کوچک و 

ً اگر فردی به خاطر جرائم مرتکب  بی مقدار جلوه می دهند. مثال

شده مانند قتل و تجاوز به عُنف و امثال آن، حکم اعدام برایش 

صادر شده باشد با جوّ سازی و بزرگ نماییِ بحث قصاص،تالش 

می کنند به مخاطبین خود القاء نمایندکه این حکم، ضد اخالق 

انسانی بوده و نباید انجام شود. در کنار آن، شهادت مرزبانان 

ً یا مطرح نمی شود و یا اگر شود، به  در مواجه با اشرار، اصال

صورت امری کوچک به آن نگاه می شود تا حسی را در 
مخاطب بر انگیخته نکند.

این  در  گاهاً  که  دیگر  عملی  واقع گویی:  خالف   -٢

واقع  خالف  بیان  می شود،  داده  انتشار  خبرگزاری ها 

هست. چرا که انسان  حتی دروغی را که بداند دروغ است، بر اثر 

استماع زیاد باور می کند. این عمل درست مثل دیدن فیلم است؛ 

ً وقتی یک فیلم وحشتناک می بینیم، می ترسیم، حال این که  مثال

از ماهیت تخیّلی آن آگاه هستیم. لذا این عمل هرچند برحََسب 

ظاهر غلط به نظر می رسد، اما دارای عمق روان شناسانه ای است 

ً هوشمند اتفاق می افتد. که به صورت کامال

                                                     ادامه دارد 
                    

محمدعلی غیبی
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و ستم باشد. پس برای ظهور امام، باید همه ظلم کنند تا امام برخی می گویند امام زمان وقتی می آید که دنیا پر از ظلم دود
نفر یک هیزمی بیاورد یا همین یک نفر با یک کُنده ی درخت،همه باز می کنیم نه اینکه همه دودی و سیگاری شوند.ممکن است یک ظلم شود نه ظالم. مثًال می گویند وقتی اینجا پر از دود شود پنجره را  اگر به روایت توجه کنیم می گوید امام زمان وقتی می آیددنیا پر از زمان تشریف بیاورند.

تا دنیا را به آتش بکشند. همه مردم هم صالح باشند. میلیون ها، ممکن است چهار تا ابر قدرت با سوءِ استفاده از سالح های پیشرفته، سیگاری باشد و بقیه سالم باشند. بلکه می گوید: اگر اینجا پر از دود شد یعنی ممکن است فقط یک نفر نمی گوید: اگر همه شما سیگاری شوید، در و پنجره را باز می کنیم، نگفته«بَعَْد مَا مُلِئَتْ ظالماً» بلکه گفته: «بَعَْد مَا مُلِئَتْ ظُلْماً»١باید دید حدیث چه می گوید؟ با دقت در روایت می بینیم که روایت یا یک نفر مانند صدام، همه عراق وکویت و ایران را به هم  بریزد.جا را پر از دود کند.  چند  جنایتکارها،  اما  باشیم؛  داشته  صالح  انسان  امام ظهور می فرمایند نه اینکه دنیا پر از ظالم باشد.جنایتکار، دنیا را به آتش بکشند بنابراین اگر دنیا از ظلم لبریز شد، میلیارد ها 
١-بحاراالنوار، ج ٣٠، ص ٨
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کتاب

همیشه مقدمه کتاب کوتاه تر از متن اصلی است. از 

آغاز آفرینش تا زمان ظهور،مقدمه رسیدن بشر به خیرات 

اصل  مطابق   مهدی امام  حکومت  و  وخوبی هاست 

کتاب آفرینش است؛ بنابراین مدت حکومت امام بسیار 

طوالنی است و نمی توان گفت با آمدن آن حضرت، عمر 

بشر و زندگی او به پایان می رسد. مگر ممکن است که 

بشر چند هزار سال با زحمت فراوان زندگی کند، تا به 

هدف آفرینش دست پیدا کند و دنیا از عدل و داد لبریز 

گردد؛ اما دنیا به سرعت تمام شود؟

هنگام ظهور حضرت مهدی دنیا زندگی تازه ای خواهد 

یافت و با آمدن ایشان،رشد و تعالی بشر وجوامع بشری 

تازه آغاز خواهد شد. 
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آن ایمان  قلـب  در  را  سـیب  ی  دانـه  می گویـد:  و باغبـان  زدن  گاز  بـا  حتـی  چگونـه  کـه  ای  دیـده  بـه ارمغـان مـی آورد.چنـدی بگـذرد، درختـی پُربار از سـیب، بـا دانه هایی در خـود حفـظ می کنـد؟! اگـر ایـن دانه،بـر خـاك بیفتـد و خـوردن سـیب،این میـوه ی بـی جـان، دانـه را در درون دیـده ای؟!  چـون توئـی (مؤمـن) بپاخیزنـد!چنـان حفظـش کـن کـه هرجـا بـر زمیـن اُفتـی، هـزاران و ادامـه داد:آن سـیب تویـی و دانـه ی آن ایمـان تـو. قلـب شـان 
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امام اصل است و یادشان مقدمه اتصال به ایشان می باشد. 
شعاع خورشید بدون اتصال به خورشید، اثری نخواهد داشت. 
از این جهت برای فرار از گرفتاری، باید از غفلت، فرار کرد تا 
گرفتاری ها پایان یافته و آرامش مهمان قلب ها شود که غفلت 
از امام، گرفتار شدن هم دارد. به زبان دیگر، کسانی که یاد امام 
را در خانه ی دل راه داده اند، توفیق از جانب خدا نصیبشان 

شده واز آفات آخرالزمان نجات یافته اند.
یادِ امام در کالم وحی

یاد  را  عَلَیْكُمْ »١: نعمت خدا  �هِ  الل نِعَْمةَ  قرآن کریم: « وَاذْكُرُوا 
کنید.
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شده  تفسیر  امامت  و  والیت  به  نعمت  این  دیگر  آیه ی  در 
است:« اَلْیوَْم أَکَملُْت لَکمْ دینَکمْ وَ أَتَْممُْت عَلَیکُمْ نِعَْمتی»٢: 

امروز دین را کامل و نعمت را تمام کردم.
امروز که امام علی  به مقام امامت رسید، نعمت تمام شد. 

نعمت تام و تمام که مأمور به یادش شده ایم امام است. 
ِ »: در آن  �عِیم در سوره ی تکاثر، آیه ی ٨: « لَتُْسئَلُن� یَوَْمئِذٍ عَنِ الن
روز از نعمت ها سؤال می شود.امام صادق  بعد از تالوت این 

آیه فرمودند: «مراد از نعیم، ما اهل بیت هستیم»٣.
روایات

اهل بیت اصرار داشته اند که اگر امام غایب شد، یادش نباید 
از قلوب مؤمنین غایب شود و به نوعی ایمان را منوط به وجود 

یادِ حضرت در قلب دانسته اند.
در روایتی، محمد بن زیاد از امام کاظم  سؤال می کند: آیا 
در میان شما امامان شیعه، کسی هم غایب می شود؟امام
یَغِیُب  َال  وَ  َشخُْصهُ  �اسِ  الن أَبَْصارِ  عَنْ  یَغِیُب  «نَعَمْ  فرمودند: 
�ا»٤: بله، آن امام  �انِی عََشرَ مِن عَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِیَن ذِکْرُهُ وَ هُوَ الث
شخصش از چشمانِ مردم غایب می شود ولی یادش از قلوب 

مؤمنین غایب نمی شود. او دوازدهمین امام از ماست.
�عُوا اَلْفَرََج  در روایت دیگری امام صادق می فرمایند: « فَتَوَق

َصبَاحاً وَ َمَساءً»٥: شب و روز منتظر امر فرج باشید. 
مگر می شود منتظر امر فرج بود ولی یادِ صاحب فرج نبود! 
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درواقع ما قبل از این که منتظر فرج باشیم، به یادِ صاحبِ فرج 
بوده ایم. 

امام رضا  در دعایی فرمودند: «اللهُم�... وَ ال تُنِْسنَا ذِکْرَهُ وَ 
انْتِظَارَهُ»٦: خدایا! یاد و انتظارش را از خاطر ما َمبَر. 

نیز ترویج نام و یاد حضرت بقیة هللا در سیره ی اهل بیت
بسیار پررنگ بوده است. آن بزرگواران با کمترین مناسبتی از 

امام عصر  یاد کرده و ظهور زیبایش را متذکر می شدند.
کالم و سیره ی علماء

آیت هللا ناصری دولت آبادی:در هر مشکل و در هر حال «یابن 
الحسن» گفتن را فراموش نکنید٧.

آیت هللا سید عبدالکریم کشمیری : روزی یک ساعت با 
حضرت، خلوت کنید. در جای خلوت زیارت آل یس بخوانید. 
«یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی» بگویید تا 

رفاقت با حضرت زیاد شود. ٨
آیت هللا شیخ محمدتقی قزوینی : وظیفه ی ما این است که 
نام حضرت را زنده کنیم. در همه حال بگویید «یا ولّی عصر» 
کاری کنید که مورد توجه و عنایت خاص حضرت ولی عصر

قرار بگیرید.٩
چه  هر  کنید  فرمود:سعی  مهدوی  ابوالحسن  سید  هللا  آیت 
می توانید یاد آقا (صاحب الزمان) را در ذهنتان زیادتر کنید. این 
است آن چیزی که ما را می سازد حتی اگر خدمت ایشان تشرف 
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پیدا نکنید خود یاد امام برای شما نور می آورد و حضرت از 
شما، خصوصی یاد می کند١٠

خدایا! رزق ما را در وادی یاد امام، وسعت بخش تا لحظه ای را 
بی یاد ایشان نگذرانیم.

هر آن دم بگذرد بی یاد رویش
از آن دم صد هزار استغفرهللا

١- مائده، ٧
٢- همان، ٣

٣- تفسیر فرات کوفی، ص ٦٠٥
٤- امام المهدی فی القرآن و السنه، ص ٢٥٥

٥- کمال الدین و تمام النعمة، ج ٢، ص ١٠
٦- مصباح المتهجد، ج ١، ص ٤١٣

٧- غفلت از یار، ص ٢١
٨- ذکرهای شگفت عارفان، ج ٢، ص ٤١

٩- غفلت از یار، ص ٢١
١٠- همان،ص٢٢
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در شماره گذشته بیان کردیم انحرافاتی که در مسیحیت ایجاد شد 
به چند بخش تقسیم می شود و گفتیم این انحرافات از زمان پولس 
و به وسیله ی شخص ایشان کلید خورد و در طول زمان ادامه یافت. 
 الوهیِت حضرت عیسی مسیح  بحث  در  به ویژه  انحرافات  این 
و قبول تثلیث و پیرو آن مسئله  گناه اولیه و فداء بود که زمینه ی 
مهم ترین انحراف را در مسیحیت به وجود آورد. از طرفی تغییر در 
نوعی مسیحیت  به  و  برمی گرفت  در  را هم  رفتار  در  تغییر  باورها، 
را در مقابل دیگر ادیان به ویژه یهودیت که خاستگاه آن محسوب 

می شد،قرار می داد و به نوعی دینی بدون شریعت تلقی می گردید.
  شاه  بیت انحراف در مسیحیت را می توان به نام یک یهودی 
او که خود حضرت  نامگذاری کرد.  نام شائول  به  متعصب 
حضرت  صعود  از  بعد  بود،  نکرده  درک  را   مسیح
برای  یهودیان،  برخی  توطئه ی  پی  در   عیسی
به  پا  الهی،  بزرگ  پیامبر  این  ساختن  مصلوب 
عرصه ی مقابله با مسیحیانی گذاشت که به 
حضرت مسیح  گرویده بودند. آن ها تحت 
فشار و شکنجه شدید این شخص قرار گرفتند. 
مسیحیان،  شکنجه ی  مدتی  از  پس  شائول 
در عین این که عازم سفری برای همین امر 
بود، ناگهان مدعی شد که حضرت عیسی 
مسیح بر او ظاهر شده و نسبت به 
کرده  گالیه  او  از  پیروانش  شکنجه 
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است. وی پس از آن خود را پیرو حضرت مسیح  نشان داد.منتهی 
به صورت ناگهانی به مدت سه سال از دیده ی مردمان غایب شد. 
زبان تاریخ از بیان و فعالیت های این مدت وی الکن است. اما این 
غیبت انحراف بزرگ در مسیحیت را به دنبال داشت که تاکنون ما 

شاهد آن هستیم. 
او پس از بازگشت،  نام خود را از شائول به پولس رسول تغییر داد 
و شروع به تبلیغ مسیحیت خالف گفته های حضرت عیسی مسیح 
 و حواریون مقرب ایشان نمود و مبانی را مطرح کرد که در پاره ای 
موارد موجب برخورد وی با شمعون، وصی حضرت عیسی  شد. 
اما به تدریج تفکرات پولس در مسیحیت به صورت کامل رخنه نمود، 

به گونه ای که می توان مسیحیت را پولیستی نامید که نام 
حضرت عیسی بن مریم  را یدک می کشد. 

ایجاد انحراف در بهترین منطقه تالقی ادیان در غرب 
آفریقا سبب  و  اروپا  قاره های  با  متصل  و  آسیا 

تحریف  رشد مسیحیِت  زمان  درطول  تا  شد 
داشته  ادیان  بین  در  را  پیرو  بیشترین  شده، 

باشد و بسیاری از مردمان حق طلب با چالش 
یک انتخاب سخت به اسم خداوند و فطرت 

قرار گیرند. 
تالش  «ابیونی ها»  مانند  ای  فرقه  البته 

شود  حفظ  مسیحیت  اصالت  کردند 
آنچه حضرت عیسی  از  پیروی  با  و 
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مسیح  در ظهور پیامبر خاتم  بشارت داده بود به اسالم روی 
بخاطر  بودند  پذیرفته  را  انحرافات  که  اما عمده ی مسیحیان  آورند 
عدم درک درست نسبت به کالم و پیام حضرت مسیح  دیگر 
مجالی برای انتخاب خود در مواجهه با اسالم نداشتند، بلکه مانند 
مسیحیان نجران کار را تا جایی پیش بردند که مقابل اسالم و پذیرش 
آن ایستادند و کار را به مباهله با پیامبر اکرم  کشاندند و حتی پس 
از شکست در مباهله باز گرفتار استنکاف و عدم پذیرش شدند. این 
همان هدفی بود که شاید منحرف کنندگان آیین مسیحیت،دنبال 
می کردند و نتیجه کار آن ها بعد از ٦ قرن نمایان شد و تا کنون نیز 

ادامه دارد.
به طور کلی انحرافات بوجود آمده در مسیحیت که گاهی ریشه در 
تحریفات عهد عقیق در قبل از حضرت مسیح  دارد را می توان در 

چند قسمت مالحظه نمود:
١. تناقضات موجود در عهدین

٢. خداشناسی و چالش های درک انسان از خدا و تثلیث 
٣. گناه شناسی و اعتقاد به فداء                              

٤. معرفی انبیاء در کتاب مقدس
٥. خشونت در عهدین و نتیجه آن در مسیحیت                                        

٦. مخالفت شدید کلیسا با علوم تجربی 
٧. حذف شریعت

ادامه دارد                                                          
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صبر و شکیبای یکی از سجایای اخالقی بسیار زیباست که وجود آن 
در تمام حاالت انسان،الزم و حیاتی است به گونه ای که اگر کسی 
از این صفت بی بهره باشد نه تنها در مسائل دینی بلکه در همه 
امور زندگی با مشکل مواجه شده و محکوم به شکست خواهد بود.
را در زمره دوستان و محبوبان خویش قرار داده و  خداوند صابران 
توصیه  بسیاری  آیات  در  و  ابِرِیَن »١  الص� یُحِب�  �هُ  می فرماید:«وَالل
صابران  برای  و  نموده  صبر   به 
در  را  ویژه ای  مقام  و  پاداش 
�ما  نظر گرفته و می فرماید:«اِن
بِغَیْرِ  اَجْرَهُمْ  ابِرُوَن  الص� �ی  یُوَف
صابران  بی تردید،  حِسابٍ؛٢ 
(و)  بی حساب  را  خود  پاداش 

به تمام خواهند یافت.» 
صبر در لغت به معنای خویشتن داری،حبس و در تنگنا و محدودیت 
قرار دادن است.٣ و برخی نیز آن را بازداشتن نفس از اظهار بی تابی و 

بی قراری دانسته اند.٤  
نمودن نفس  از:«وادار  اخالق صبر عبارت است  در اصطالح علم 
به انجام آنچه که عقل و شرع حکم می کند و باز داشتن از آنچه 
اصطالحی  درتعریف  نراقی  مرحوم  می کند.»٥  نهی  شرع  و  عقل 
می فرماید:«صبر و شکیبایی ضد جزع وبی تابی است وعبارت است از 
ثبات و آرامش نفس درسختی ها، بالیا و مصائب و پایداری واستقامت 
در برابر آنها به طوری که از گشادگی خاطر و شادی وآرامشی که پیش 
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از حوادث داشت، بیرون نرود و زبان خود را از شکایت و اعضای خود 
را از حرکات ناهنجار، نگاه دارد.»٦

اهمیت صبر
مشکالت و موانع طبیعی و غیر طبیعی در دنیا همواره بر سر راه 
بر احوال بندگان چه  نیز  الهی  انسان بوده و خواهد بود، مقدرات 
بخواهند یا نخواهند جاری خواهد شد امام علی می فرماید:«إنَّک 
إن َصبَرَت جَرَت عَلَیکَ الَمقادیرُ وأنَت َمأجُورٌ،وإن جَزِعَت جَرَت عَلَیَک 
الَمقادیرُ وأنَت َمأزورٌ؛٧٧ اگر صبر کنى مقدرات الهى بر تو جارى مى 
شود و اجر خواهى بُرد و اگر بیتابى کنى باز هم مقدرات خداوند بر تو 
جاری شده وگناهکار خواهى بود.»وقتی انسان با اتفاقات و حوادث 
گوناگون روبرو می شود در این شرایط صبر و شکیبایی است که به 
کمک انسان آمده و راه فائق آمدن بر مشکالت و سختی ها است.
ازاین رو خداوند صبر را یکی از مهم ترین امور در زندگی دانسته و 
می فرماید: «وَ لََمنْ َصبَرَ وَ غَفَرَ إِن� ذلِک لَمِنْ عَزْمِ اْألُمُورِ؛٨ و هرکس 
شکیبایی ورزد و درگذرد، هر آینه آن از مهم ترین کارهاست.»امام 
بَمنزِلَِة  االُمورِ  فِی  برُ  نیز در اهمیت صبر می فرمایند:«الص�  علی
الر�أسِ مَِن الجََسدِ، فإذا فارَقَ الر�أُس الجََسَد فََسَد الجََسدُ، و إذا فارَقَ 
برُ االُمورَ فََسَدتِ االُمورُ؛٩  صبر در كارها، به منزله سر در بدن  الص�
است. همچنان كه اگر سر از بدن جدا شود، بدن فاسد مى گردد، 

صبر نیز هرگاه از كارها جدا شود، كارها تباه مى گردد.» 
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نشانه های صبر
�لُها أن ال یَکِسلَ وَالثّانیَهُ  رسول اکرم :«عَالَمهُ الّصابِرِ فى ثَالثٍ: أو
�هُ إذا کَِسلَ فَقَد  �هِ تَعالى؛ ألِن أن ال یَضجَرَ وَالثّالِثَهُ أن ال یَشکُوَ مِن رَب

کرَ،  � الش� �،وَ إذا َضِجرَ لَم یُؤَد �َع الحَق َضی
فَقَد  �وَجَل�  عَز �هِ  رَب مِن  َشکا  وَإذا 

نشانه  سه  صبور  عَصاهُ؛١٠  
دارد: اول آن که سستى نمى 
و  افسرده  که  آن  کند،دوم 
دلتنگ نمى شود و سوم آن 
ِشکوه  خود  پروردگار  از  که 
سستى  اگر  زیرا  ؛  کند  نمى 
کند،حق را ضایع کرده و اگر 
افسرده و دلتنگ باشد شکر 
نمى گذارد و اگر از پروردگارش 
ِشکوه کند او را معصیت کرده 

است.»

انواع صبر
با  ارتباط  در   اکرم پیامبر 

برُ ثَالثَهٌ: َصبرٌ عِنَد المُصیبَهِ وََصبرٌ عَلَى  انواع صبر می فرماید: « اَلص�
الَمعصیَهِ؛١١ صبر سه نوع است: صبر در هنگام  وََصبرٌ عَنِ  الطّاعَهِ 
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مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترک گناه.» منظور از «صبر بر 
فرمان خداست.  اطاعت  و  برابر مشکالت  در  ایستادگى  اطاعت» 
واجبات  اداى  و  جهاد  و  حج  و  روزه  و  نماز  در  الهى  فرمان  اطاعت 
مالى، همانند خمس و زکات و هم چنین صبر و شکیبایى در برابر 
مشکالت اطاعت اوامر استحبابى که دامنه گسترده اى دارد. منظور 
از «صبر بر معصیت» ایستادگى در برابر شعله هاى سرکش شهوات 
و هیجان هاى برخاسته از هوا و هوس است که اگر چنین نباشد، 
طوفان شهوات و هوس ها تمام ایمان و تقوا و پاکى و صدق و صفا و...
را از بین مى برد. و منظور از «صبر بر مصیبت»آن است که انسان در 
طول زندگى، در برابر حوادث دردناکى مانند از دست دادن عزیزان، 
خسارت هاى عظیم مالى، به خطر افتادن آبرو و حیثیت اجتماعى، 
گرفتارى در چنگال بیمارى هاى صعب العالج و افتادن در دام دوستان 
ناباب و شرکاى خائن و حکومت ظالم و گاه همسرفاسد و...صبر و 

شکیبایى را از دست ندهد.١٢

نتیجه صبر پیروزی 
�َمانُ ؛١٣  شخص  �فَرَ، وَ إِنْ طَالَ بِهِ الز بُورُ الظ امام علی : َال یَعَْدمُ الص�
صبور (و با استقامت) پیروزى را از دست نخواهد داد هرچند زمانى 

طوالنى بگذرد.»
صبر و ظفر, هر دو دوستان قدیمند           بر اثرِ صبر نوبتِ ظفر آید

انسان باید در مواجهه با شدائد و نامالیمات و هر کاری که می خواهد 
به نتیجه ی مطلوب برسد با صبر و تامل بهترین راه را برگزیند و با 
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تالش و کوشش به هدف نائل شود.
با توجه به سختی های دوران قبل و پس از ظهور امام زمان  تنها 
از  کسانی می توانند یاران خوب و وفاداری برای حضرت باشند که 
صفت صبر برخوردار باشند بنابراین از ویژگی های اصلی یاران امام 

عصر  صبور بودن آنها است.
سید محمد علی هاشمی  

١- سوره آل عمران، آیه ١٤٦
٢- زمر. آیه۱۰

٣- تاج العروس، ج۷، ص۷۱
٤- مجمع البحرین، ج۲، ص۱۰۰۴

٥- راغب اصفهانی، مفردات، ص۴۷۴
٦- نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، ج۳، ص۲۸۱

٧- جامع األخبار: ٨٨٢/٣١٦
٨- شورا: ٤٣

٩- الكافی: ٩/٩٠/٢
١٠- علل الشرایع، ج۲، ص۴۹۸، ح۱

١١- کافى، ج۲، ص۹۱، ح۱۵
١٢- اخالق در قرآن، ج ٢، ص: ٤٦٧-٤٦٨

١٣- حکمت ١٥٣ نهج البالغه نسخه صبحی صالح



٣٨٣٨

عَرضه
ترس بَرَم داشت! آیه ی قرآن را که 

نمی شود ندیده گرفت؛« وَقُِل اعَْملُواْ فََسیَرَی 

اللّهُ عََملَکمْ وَرَُسولُهُ وَالْمُؤِْمنُوَن ١بگوعمل کنید، خدا 

السالم)]،  (علیهم  اطهار  [ائمه ی  و مؤمنان  و رسولش 

اعمال شما را می بینند.

به خودم نهیب زدم؛ «حواست جمع باشد، کارهایت به امام 

زمان  عَرضه می شود! دنیا هم هر کس را بتواند عوض 

کند، فرمانروای زمین و زمان را نمی تواند!»

عمر جاویدان

اگر او [یونس] در شکم ماهی تسبیح نمی گفت، تا روز 

رستاخیز در شکم ماهی می ماند.٢طبق این آیه ی شریفه، 

تا روز رستاخیز)  عمر بسیار طوالنی (از عصر یونس

که در اصطالح زیست شناسان، «عمرجاویدان» 

نامیده می شود، برای انسان و حیوان (ماهی) 

زده  بُهت  است.  پذیر  امکان  قرآن  نظر  از 

می گفت: هزار نکته ی باریکتر زِ مو اینجاست! 

عمری  زمانکه  امام 
ندارد!



٣٩٣٩

مهم تر
توانسته  که  هم  بار  یک 

نمانَد وخیلی زود برگردد؛ باالخره مادر، بیمار بود و از شهر بیرون رفته بود. به مادر قول داده بود بود خود را به مدینه برساند،پیامبر
به قول خود عمل کرد و برگشت. بعد از آن نیز، هرگز اشتیاق دیدار محبوب، جانش را شعله ور کرده بود؛ اما پرستار نیاز داشت.

بوی خدای پیامبر به محض ورود به مدینه ایشان را چه نیکو محبوب خویش را ندید. فرمود: من  و  نامید  الر�حمن»  رحمان را از جانب یمن استشمام می کنم.«نَفَُس 
عََملش،  قَرَنی»با  گونه«اُوَیس  این  رضای آری؛  که  برآورد  فریاد  قبل،  از قَرْن ها  تر  مهم  بسی  او،  خدای  و  محبوب 

دیدار است! 



٤٠٤٠

قیمت زندگی
را  زندگی  قیمت  پدر  از  فرزندی 

پرسید. پدر، سنگی زیبا به او داد و گفت:بردار 
و به بازار ببر، ببین مردم چقدر می خرند؛ اگر قیمت را 

پرسیدند، هیچ نگو،فقط دو انگشتت را باال ببر. 
پسر سنگ را به بازار برد. سنگ را دیدند و قیمت پرسیدند.

کودک دو انگشتش را باال آورد. گفتند: دو هزار تومان! نزد 
پدر بازگشت و ماجرا را گفت. پدر به او گفت: این بار به بازار 
عتیقه فروشان برو،آنجا وقتی کودک دو انگشتش را باال برد، 

عتیقه فروش گفت: دویست هزارتومان!این بار هم کودک نزد 
پدر بازگشت و ماجرا را تعریف کرد. پدر به او گفت: این بار به 
بازار جواهرفروشان و نزد فالن گوهرشناس برو.وقتی پسر دو 
انگشتش را باال برد، آن گوهر شناس گفت: دو میلیون 

تومان! کودک باز ماجرا را برای پدر تعریف کرد.
 پدر گفت: فرزندم! حاالفهمیدی قیمت زندگی 

چقدر است؟
مهم آن است که بدانی گوهر 

وجودت را در کجا و به چه 
کسی عرضه می کنی...  ١- توبه،آیه١٠٥

٢- صافات، آیه ١٤٤



٤١٤١

 در سال ١٣٩٤ که حضرت آقا فرمودند:«رژیم صهیونیستی ۲۵ سال 
آینده را نخواهد دید»١ کمتر کسی بود که  این جمالت را به عنوان 

سرنوشت محتوم اسرائیل باور کرده باشد.
شاید خود ما هم تنها از این باب که این کالم از زبان یک حکیم  
فرزانه، که بارها از آینده به ما خبر داده و به وقوع هم پیوسته آن را 
محتمل فرض می کردیم و کمتر کسی از ما به آن، ایمان و یا آن را 

باور داشت.
 همـان زمـان ایـن جمـالت چونـان پتکـی  بـر سـر منجـی گرایانـی 
کـه تحـت سـلطه ی صهیونیسـت های 
چنبـره  در  خـود  کـه  مسـیحی 
فریـــب و دغلبـــــــازی 



٤٢٤٢

صهیونیسـت ها گرفتـار آمـده بودنـد فـرود آمـد، آیـا اسـرائیلی کـه بایـد 
موعودگاه منجی آنان باشـد واقعاً اکنون خود در معرض اضمحالل و 
نابودی است؟آیا این پیشگوئی رهبر ایران،چونان سایر گفته های وی 

بـه وقـوع خواهـد پیوسـت؟
آیا زمان آن فرا نرسیده که دنیای مسیحیت از بند اینگونه توهمات 
خودساخته ی عده ای صهیونیست یهودی در باب اینکه تنها مسیر و 
منزلگاه بازگشت مسیح، دولت بزرگ مورد ادعای آنان است،رهائی 

یابد؟
توهماتی که در سایه تبلیغات مبلغین افراطی کلیساهای اوانجلیِک 
وابسته به مسیحیان صهیونیستی،حیات و ممات رژیم صهیونیستی 
را به باور غرب در بازگشِت دوباره منجی خود یعنی عیسی مسیح

گره زده و به نگاه میلیون ها مسیحی منجی گرا به سرنوشت اسرائیل 
تبدیل شده است.

خود،  آخرالزمان  منجی  مطالبه  در  بشری  جامعه  تحوالت  اما سیر 
چنان سرعتی به حوادث مقارن ظهور در پیشگوئی های تمامی ادیان 
الهی بخشیده است که اکنون که فقط ٨ سال از این بیان حکیمانه 
حضرت آقا بیشتر نگذشته است، نه به زعم ما که به اعتراف همان 
سردمداران رژیم اشغالگر قدس تا فروپاشی این رژیم منحوس و بهتر 
بگوئیم فروپاشی تمامی این توهمات منجی گرایانه آنان که برای حفظ 
سلطه جهانی خود از اعتقادات پاک مسیحیان عالم سوء استفاده 

کرده و می کنند،چند صباحی بیشتر باقی نمانده است.
به گفته الپید، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، بحرانی که این 



٤٣٤٣

روزها این رژیم را گرفتار خود کرده، در صورت ادامه، طی همین شش 
ماه آینده «اسرائیل» را از پای در خواهد آورد.

برتر  دموكراسی  را  آن  آمریكایی ها  و  اروپاییان  كه  جایی  همان  در 
خاورمیانه می نامند، گزارشی از تل آویو، حكایت از آن دارد كه یكی 
از فرماندهان ارشد نظامی ارتش یک جزوه دست نویس و كپی شده 
نحوه ی  آن  در  كه  كرده  توزیع  امر خود  تحت  نظامیان  میان  در  را 
كشتن فلسطینی ها برای تصرف زمین را آموزش داده بود. اگر در هر 
جای دیگر دنیا بود، توزیع جزوه ی نحوه ی كشتن انسان ها به عنوان 
جنایت علیه بشریت، تحت پیگرد قضایی قرار می گرفت. تلویزیون 
الجزیره،جزئیات خبر را به طور كامل تشریح كرده و نشان داده است 
كه زندگی فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی تا چه حد سخت 
و عذاب آور شده است. هیچ نهاد بی طرفی برای رسیدگی به بی 
عدالتی ها، كشتارها و حمالت به فلسطینی ها وجود ندارد و گویی درد 
فلسطین، فراموش شده ترین درد تاریخ است كه صدای آه و ناله آن 

هر روز در گوش جهان تكرار می شود، اما درمان نمی گردد. 
حتی  آویو  تل  در  آشفتگی  وضعیت 

خود  صدای  كه  رسیده  آن جا  به 
و  درآورده  نیز  را  صهیونیست ها 



٤٤٤٤

بسیاری از ساكنان مناطق اشغالی نگران آن هستندكه تندروی های 
كابینه نتانیاهو، طومار حیات تل آویو را بپیچند. بسیاری از مقامات 
سابق تل آویو هم نسبت به آینده ی این رژیم هشدار می دهند و 
به دنبال تحوالت اخیر در سرزمین های اشغالی و برنامه های جنجالی 
کابینه تندرو رژیم صهیونیستی، «یائیر الپید»، نخست وزیر سابق این 
رژیم اذعان کرد که رژیم اشغالگر تا شش ماه دیگر از درون متالشی 
اكنون  كه  الپید  از  نقل  به  سما  فلسطینی  خبرگزاری  شد.  خواهد 
رئیس جناح اپوزیسیون است، گفت: «تا نیم سال دیگر اسرائیل از 
درون متالشی خواهد شد.» وی گفت: «پس از این مدت اسرائیلی ها 

از هم متنفر خواهند شد.»
این هشدارها البته بی دلیل هم نیست، چون قوانین و سیاست هایی 
که توسط كابینه جدید نتانیاهو دنبال می شود، مسیر آن آشکارا به 
سوی استقرار یك دیكتاتوری تمام عیار در تل آویو بوده و طبیعی 

است كه شرایط از آنچه امروز هست، بدتر هم خواهد شد.
از  می توان  را  اشغالی  فلسطین  در  تندروی ها  و  تنش ها  وضعیت 
سایت  وب  شنید.  هم  آویو  تل  در  زبان  عبری  كارشناسان  زبان 
از «روون هازان»،  قولی  نقل  به  گزارشی  در  آر»  پی  آمریكایی« ان 
 كارشناس عبری زبان در تل آویو پرداخته كه در آن او می گوید: «ما 
در اسرائیل حکومتی به شدت جنگ طلب داریم، یکی از افراطی ترین 
حکومت هایی که تا به حال وجود داشته، آنها عالقه ای به آرام کردن 

اوضاع ندارند.» 
روزنامه اسرائیلی«الیوم» روز جمعه در گزارشی با اشاره به تشدید 



٤٥٤٥

اوضاع كرانه باختری نوشت: «پلیس اسرائیل برای مقابله با حمالت 
انتقام جویانه فلسطینی ها در سراسر سرزمین های اشغالی و به ویژه در 
قدس، تدابیر امنیتی را افزایش داده است.» این روزنامه صهیونیستی 
عملیات  هرگونه  با  مقابله  برای  امنیتی  کرد: «دستگاه های  اضافه 
انتقامی از سوی فلسطینیان در کرانه باختری و قدس در پاسخ به 
عملیات روز چهارشنبه در نابلس به حالت آماده باش درآمده اند.» 
این آماده باش نظامیان صهیونیست پس از حمله آنها به نابلس در 
كرانه باختری صورت گرفته كه در آن حداقل ١١ شهروند فلسطینی 
نیز، «یوآف  نابلس  به  از حمله  روز پس  به شهادت رسیدند. یك 
گاالنت»، وزیر جنگ کابینه افراطی رژیم صهیونیستی ملت فلسطین 
را تهدید کرده و مدعی شد که به کشتن فلسطینی های مسلح ادامه 
خواهد داد. گاالنت ادعا كرد: «به از میان بردن فلسطینیان مسلح 
ادامه خواهیم داد و ما در هر منطقه در صورتی که نیاز به این کار 



٤٦٤٦

باشد [با برخورد شدید] عمل خواهیم کرد.»
همچنین جنایت صهیونیست ها در نابلس با واكنش های منطقه ای 
از رهبران سیاسی كشورهای  رو به رو شد و عالوه بر آن كه بسیاری 
منطقه حمله به نابلس را محكوم كردند، هزاران نفر از مردم یمن 
ابراز  و  انصارهللا  رهبر  به  وفاداری  اعالم  راستای  در  جمعه  روز  نیز 
همبستگی با مردم فلسطین به خیابان ها آمده و حمایت خود را از 

مقاومت فلسطین اعالم كردند.
 باتشدید تنش ها در كرانه باختری، تارنمای روزنامه «هاآرتص» نیز 
نوشت که «ایهود باراک»، نخست وزیر پیشین تل آویو خطاب به 
نظامیان گفته است: «از نظامیان ارتش اسرائیل می خواهم که در 
پاسخ به کودتای قانون اساسی، از اوامر نظامی [مافوق خود] تبعیت 
نماینده  شطریت»  «کاتی  باراک،  سخنان  این  دنبال  به  نکنند.» 
اقدامات  به  دست  خورده  شکست  «نخست وزیر  گفت:  کنست 
تحریک آمیز می زند و از نظامیان می خواهد که از دستورات نظامی 

اطاعت نکنند.»
همچنین آویگدور لیبرمن وزیر اسبق جنگ رژیم صهیونیستی و از 
متحدان قدیمی بنیامین نتانیاهو، با انتقاد از وی گفت:که او تل آویو 
است.روزنامه«یدیعوت  داده  کامل سوق  مرج  و  هرج  به سمت  را 
آحارونوت» در این ارتباط نوشت: «نتانیاهو به دنبال آن است که 
اسرائیل را از میان ببرد.» لیبرمن افزود: «تنها دو ماه از روی کار آمدن 
کابینه جدید نتانیاهو نگذشته که این دولت، اسرائیلی ها را دچار ترس 

و وحشت شدید کرده است»



٤٧٤٧

این تنها گوشه ای از اعترافاتی است که به روشنی قریب الوقوع بودن 
محو اسرائیل از صفحه روزگار می باشد و چه زیبا فرمود رهبر حکیم و 
فرزانه ما که رژیم «صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» و این 
همان کالم زیبای الهی است که «الیس الصبح بقریب؟» قطعا صبح 
زیبای ظهور نزدیک است حتی نزدیکتر از آنی که من و شما تصور 

می کنیم. ان شاء هللا 
١-بیانات درحضور اقشار مردم ١٣٩٤/٦/١٨



٤٨٤٨

افتتاح کتابخانه تخصصی مهدویت 
با حضور آیت هللا دژکام و جمعی 

از اساتید و طالب حوزه های علمیه 
شیراز همزمان با نیمه شعبان



٤٩٤٩

شاد پیمایی حماسه حضور برای ظهور 
در روز نیمه شعبان



٥٠٥٠

گردهمایی فعاالن مهدوی استان 
فارس در حرم مطهر احمدبن موسی 

الکاظم  شاهچراغ



٥١٥١

همایش بزرگ مهدی یاوران 
در مهدیه بزرگ شیراز 

در روز نیمه شعبان



٥٢٥٢

جشن نیمه شعبان
روستای امیر حاجیلو شهرستان 

ششده و قره بالغ



٥٣٥٣

جشن نیمه شعبان 
شهرستان کازرون



٥٤٥٤

جشن نیمه شعبان
شهرستان فسا



٥٥٥٥

جشن نیمه شعبان
شهرستان بنارویه


