
قبول
باشه

علیک سالم، 
خسته نباشی

این شیرینی ها 
هم سهم ما!

آقا بهروز، آمدم 
یک دسته دیگر 
لگ ببرم. 

این ها را یک 
آقایی برای تو آورد 
و گفت سالم ما را به 

او برسانید

سالم حسین! 
عیدت مبارک

این را هم 
ازطرف من 
پخش کن.

این هم از امروز! 
برویم خانه که 

حسابی خسته ام

چند شاخه لگ 
سرخ بده ببینم 

جوون!

من را هم 
توی نذرت 
شریک کن

ما باشیدناهار مهمان 

به به! پس 

امروز حسابی 

ت کردی
دش

لگ ها از این 
کجا؟

نرگس ها نذری 
هستند آقا!

ی بجنب! 
مهد

لگ 
ن 

ن ماشی
آ

خواد!
می 
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آقا ببینید چه خبر شده سر چهارراه؟ انگار که یک جشن درست وحسابی 
باشد. گل که بود، شیرینی و شربت هم اضافه شد. بچه ها می گویند 

مهدی با نذرت چهارراه را ترکاندی! صبح فکر می کردم با چهارتا گل 
چه می شود کرد؟! 

 »برو مزاحم 
تولدتان مبارک آقانشو!«

ی 
د نذر

رمایی
بف

ت.
اس

قبول
باشه

دیدید شب نشده گل ها تمام شد. همه 
دشت امروزم را هم که گذاشتم بازهم 
چیزی نبود. دم آقا بهروز گرم که 
شریک نذرم شد. تا فردا هم خدا بزرگ 
است برای بساط فردا یک جوری گل 
دست وپا می کنم. 

ممنون تولدتان مبارک آقا 

سالم آقا. تولدتان مبارک باشد. دیدید باالخره اسم صفورا را نوشتیم مدرسه! چهارراهی 
که تازه سرش می ایستم خیلی بهتر از محل اکر قبلی ام است. حسین سر همان 
خیابان قبلی مانده و همچنان روزنامه می فروشد. حسین ته دلش می خواهد من 

هم بروم مدرسه. منتهی می گوید کسی روزنامه نمی خرد وگرنه خرج الکس من هم 
درمی آمد. من لگ بیشتر دوست دارم. مردم این چهارراه هم خیلی باحال اند و 

لگ بیشتر می پسندند. مطمئنم شما هم لگ بیشتر دوست دارید. بچه های سر چهارراه 
می گویند مهدی کی لگ نذر می کند؟! من هم گفتم حسن آقا کبابی هرسال تولد 
شما کباب پخش می کند. سوپر دریانی هم گفته امروز بچه های محل بستنی مهمانش 

هستند، خب لگ فروش هم لگ نذر می کند دیگر!

نویسنده : فاطمه نیکتصویرساز: زهرا اقطایی



به قـول سـخنران منبـر هشـت، به انتظـار نشسـتن با به 

انتظـار ایسـتادن خیلـی فـرق دارد. بـه انتظار نشسـتن 

یعنـی خانه کسـی آتـش گرفتـه، ولـی در فاصلـه ای که 

خانـه اش  اسـت، جلـوی  آتش نشـانی  منتظـر رسـیدن 

نشسـته و انتظـار می کشـد نیـروی امـدادی بیایـد. امـا 

فـرد بـه انتظـار ایسـتاده، آرام و قرار نـدارد، تـا جایی که 

از دسـتش برمی آیـد جلوی گسـترش آتـش را می گیرد، 

چندبـار دیگر هم بـا آتش نشـانی تماس می گیـرد و مدام 

نگـران اسـت که آیـا چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد. انتظار 

بی عملـی نیسـت، انتظـار عمل اسـت.
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درباره روزهای بعد از ظهور و اینکه در آن موقع چه اتفاقاتی می افتد هم صحبت کند: »اولین اتفاق این است که امام زمان)عج( از مکه؛ مرکز توحید 
و از کنار خانه کعبه اعالم ظهور می کنند. این اعالم ظهور با گفتن جمله »انا بقیه اهلل« به معنی من ذخیره خداوند هستم، شروع می شود و بعد حضرت 

از واقعه عاشورا برای مردم می گویند.

یاران امام زمان)عج( چه جور آدم هایی هستند؟

 شـاید بـرای خیلی هـا ایـن پرسـش باشـد کـه وقتی در 
روایـات می گوینـد برای ظهـور امام زمان)عـج( 313 نفر 
یـار بایـد دور ایشـان جمـع بشـوند، آیـا االن ایـن تعداد 
انسـان کـه مناسـب یـاری امـام زمان)عـج( باشـند روی 
زمیـن وجـود ندارد؟ سـخنران منبر هشـت با طـرح این 
پرسـش می گوید: »امام زمان)عج( افـرادی را می خواهند 
کـه نه فقـط مؤمـن باشـند، بلکـه از همه جهـت مطیع و 
فرمانبـردار دیـن باشـند. شـاید خیلی هـا را دیده باشـید 
کـه وقتـی از آن هـا می خواهیـم بـه احـکام دیـن عمـل 
کننـد، می گوینـد تـا ندانیم چـرا، عمل نمی کنیـم. مثاًل 
تـا ندانیـم چـرا بایـد بـرای نمازخوانـدن با فـالن ترتیب 
وضـو گرفـت، هرطـور دلمـان بخواهـد وضـو می گیریم! 
درحالی کـه از آن طرف شـخصی در زمان امـام صادق)ع( 
خدمـت ایشـان رسـید کـه اناری تـوی دسـتش بود. 
انـار را نصـف کرد و خطاب به امام صـادق)ع( گفت: 
اگـر شـما بگوییـد کـه ایـن انـار کـه بـرای یک 
درخـت اسـت و همیـن االن هـم آن را از 
وسـط دونیم کرده ام، یـک نیمه اش حالل 
و نیـم دیگـرش حـرام اسـت، مـن بـدون 
قبـول  شـما  از  تردیـد  و  ذره ای شـک 
می کنـم.  عقل این موضـوع را اصاًل 
قبـول نمی کنـد، ولـی امام 
زمـان بـه همچیـن یـاران 
مخلصـی بـا ایـن درجـه از 
اعتمـاد و ایمـان بـه امـام 

عصر خویـش نیـاز دارد.«

چطور باید منتظر بود؟

سـخنران منبر هشـت ادامه می دهد: »استاد پناهیان در کتابی که 
مجموعه سخنرانی هایشـان اسـت، دربـاره سـه نوع انتظار صحبت 
می کنـد؛ اولـی انتظار عامیانه اسـت، یعنی همان تفکـری که بین 
عمـوم مردم رواج دارد و فکر می کنند وقتی امام زمان)عج( بیایند، 
همـه امور خود به خود درسـت می شـود. یعنی یـک معجزه اتفاق 
می افتـد و امـام زمـان می آینـد همه کفـار را از بین ببرنـد و همه 
مسـلمانان را هـم بـه خوشـبختی برسـانند! درحالی کـه این تفکر 
غلـط اسـت و جامعه بایـد اول خودش را مهیا و آمـاده کند تا امام 
زمان)عـج( ظهـور کننـد.« حاج آقـا ذاکـری می گویـد: »امـا اینکه 
چـرا زمـان مشـخصی بـرای ظهـور تعییـن نشـده و حتـی گفته 
شـده هرکـس زمـان تعیین کنـد دروغ گفته اسـت، بازهم علتش 
بـه جامعـه و میزان آمـاده بودن مـردم برمی گـردد. مـا در روایات 
داریـم کـه حتـی خـود حضـرت مهدی)عـج( هـم زمان ظهـور را 
نمی داننـد. یکـی دیگـر از علت هایـش هم این اسـت کـه مثاًل اگر 
می گفتنـد حضرت مهدی)ع( دوهزار سـال دیگـر ظهور می کنند، 
چـه اتفاقی می افتـاد؟ آن وقت همه نسـل هایی که در ایـن دوهزار 
سـال زندگـی می کردنـد، ناامید بودنـد و می گفتند در زمـان زنده 
بـودن مـا کـه امـام ظهـور نخواهنـد کـرد! آن وقـت این 
مهیـا شـدن جامعـه هـم هیچ وقـت اتفاق 
نمی افتـاد. ایـن امیـدواری بـه ظهـور 
بایـد در جامعـه باشـد تـا مـردم 
خودشـان را آمـاده کنند.«

خبر دهید به یاران: 
سوار آمدنی است

نعیمه موحد | نیمه شعبان و جشن والدت امام زمان)عج( از 
آن عیدهای مذهبی است که همه ما دوستش داریم. هم 

مراسم  آذین بندی و جشن و شادی در خیابان ها و مساجد و 
خانه ها و هم اینکه روز والدت امامی است که همه ما منتظر 

او هستیم، منتطر روزی که بیاید و عدالت با دستان او در این 
دنیا ایجاد بشود. تقریباً همه ما داستان به دنیا آمدن حضرت 

مهدی)عج( و اتفاقاتی که با تولد ایشان رقم خورد را می دانیم. 
حتی در کتاب های درسی مان هم درباره اینکه چرا الزم 

بود حضرت غیبت کنند و از چشم ها مخفی بمانند، 
خوانده ایم. اما شاید زیاد درباره روزهای بعد 
از ظهور ندانیم و یا حتی اینکه اصالً ظهور 
و انتظار به دور از کلیشه هایی که شاید 

در ذهنمان جاافتاده باشد، چیستند؟   
حاج آقا ذاکری به مناسبت جشن 

نیمه شعبان، بازهم ما را مهمان یک 
منبر شنیدنی کرده اند.

امام زمان)عج( حضور دارند، ولی ظهور ندارند

حاج آقـا ذاکـری منبـر نیمه شـعبان هشـت را بـا صحبـت دربـاره روزهـای قبـل از ظهـور، 
روزهایـی کـه ندیده ایـم، ولـی در انتظار آن هسـتیم، شـروع می کنـد و می گوید: »مـا زیاد از 
کلمـه ظهـور اسـتفاده می کنیـم و معنـی ایـن کلمه را مسـاوی با آمـدن حضـرت می دانیم، 
درحالی کـه ازطـرف دیگـر می دانیـم امـام زمـان )عج( بیـن ما حاضر اسـت و ما فقط ایشـان 
را نمی بینیـم. در فارسـی بـه کسـی که حضور نداشـته باشـد، غایـب می گوییم، امـا غایب در 
عربـی به معنـی کسـی اسـت کـه دیده نمی شـود، نـه اینکـه حضـور نـدارد. امـام زمان)عج( 
حضـور دارنـد، ولـی ظهـور ندارند. حاج آقـا ذاکری مثالی می زنـد که: »مثاًل در مسـجد وقتی 
بیـن نمازگـزاران مـرد و زن پـرده اسـت، در زبـان عربی هردو گـروه از دید گـروه دیگر غایب 
هسـتند، یعنـی حضـور دارند، امـا دیده نمی شـوند. عواملی مثـل همین مثال پرده مسـجد، 
باعـث شـده کـه امـام زمان)عج( دیـده نشـوند. ان شـاءاهلل زمانی می رسـد که ایـن عوامل از 

بیـن می رونـد و امـام زمان)عج( بـه ظهور می رسـند.«

منجی در بقیه ادیان

صحبـت از امـام زمان)عج( و ظهور ایشـان که می شـود، یکـی از جالب ترین بحث ها 
ایـن اسـت کـه آیـا در دین های دیگـر هم به ظهور شـخصی مثـل امـام زمان)عج( 
کـه بیایـد و جامعـه را اصـالح کنـد، اعتقـادی هسـت یـا نـه؟ حاج آقـا ذاکـری این 
بحـث را شـروع می کنـد و می گویـد: »در خیلـی از ادیـان دیگـر هـم ایـن اعتقـاد 
وجـود دارد، ولـی تفاوت هـای زیادی با اعتقاد ما مسـلمانان شـیعه دارد. ادیان دیگر 
هـم بـه وجـود منجی)نجات دهنـده( اعتقـاد دارند، چون بـرای همه دین هـا در این 
دنیـا کم وکاسـتی هایی وجـود دارد. از آن طـرف همـه بشـر هـم دنبـال کمال گرایی 
هسـتند؛ یعنـی داشـتن همه چیز در حد بـاال و انتهایی آن. پس همه دنبال انسـانی 
بـا نیـروی فوق العـاده هسـتند کـه بتوانـد سـختی ها را برطـرف کنـد. حتـی ادیان 

غیرآسـمانی مثـل بودایی ها هم این اعتقاد را دارند.« سـخنران منبر هشـت ادامه 
می دهـد: »امـا تفـاوت اساسـی در اعتقـاد به منجی در اسـالم شـیعه و بقیه 

ادیـان ایـن اسـت که مـا معتقدیـم جامعه بایـد مهیا شـود و بدون 
خواسـت و اراده جامعـه، منجـی، کاری نمی توانـد 

انجـام بدهـد. اما ادیـان دیگر به این آماده شـدن 
جامعـه اعتقـادی ندارنـد و به همـان منتظر 

نشسـتن و اتفـاق افتـادن معجـره 
معتقدند.«

غایب در عربی به معنی کسی است 
که دیده نمی شود، نه اینکه حضور ندارد. 
امام زمان)عج( حضور دارند، ولی 
ظهور ندارند

1

2

3
4

منبر هشت
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اولین حکایت کتاب از زبان »بشربن سلیمان« است که در همسایگی امام علی نقی)ع( زندگی می کرد: »روزی کافور، خدمتکار حضرت نزد من آمد و گفت که امام با من کار 
دارند. خدمت حضرت رفتم... امام فرمودند: تو را انتخاب کرده ام برای انجام کاری که به خاطر آن، نسبت به شیعیان دیگر تقرب بیشتری نزد ما خواهی داشت. مأموریت 
تو این است که کنیزی را خریداری کنی. حضرت این مطلب را فرمودند و با خط فرنگی نامه ای نوشتند و مهر شریفشان را هم بر آن زدند.« بشربن سلیمان، دویست و بیست 
اشرفی را دریافت می کند تا به بغداد برود، اما باید سخنان امام علی نقی)ع( را خوب به خاطر بسپارد و طبق آن رفتار کند:

خوانش کتاب »زندگانی امام زمان 
)عج اهلل تعالی فرجه الشریف(«

مسا فر 
بغداد

الهام صالح | »زندگانی امام زمان علیه السالم« 
کتابی درباره دوازدهمین امام شیعیان است؛ 

کتابی که هم داستان والدت و معجزات ایشان 
را دارد و هم درباره نشانه های ظهور آن حضرت 

است.

مأموریت خاص

اولین حکایت کتاب از زبان »بشـربن سـلیمان« اسـت که در همسـایگی 
امـام علی نقـی)ع( زندگـی می کـرد: »روزی کافـور، خدمتـکار 

حضـرت نـزد من آمـد و گفت کـه امام بـا مـن کار دارند. 
خدمـت حضـرت رفتـم... امام فرمودنـد: تـو را انتخاب 

کـرده ام بـرای انجـام کاری که به خاطر آن، نسـبت 
به شـیعیان دیگر تقرب بیشـتری نزد ما خواهی 

داشـت. مأموریـت تـو این اسـت کـه کنیزی 
را خریـداری کنـی. حضـرت ایـن مطلـب را 
فرمودنـد و بـا خـط فرنگـی نامه ای نوشـتند 

و مهـر شریفشـان را هـم بـر آن زدند.« بشـربن 
سـلیمان، دویسـت و بیسـت اشـرفی را دریافـت 

می کنـد تـا بـه بغـداد بـرود، امـا بایـد سـخنان امـام 
علی نقـی)ع( را خـوب بـه خاطر بسـپارد و طبـق آن رفتار 

کنـد: »وقتـی کشـتی های اسـیران به سـاحل رسـیدند، تعدادی 
کنیز در بین اسـیران خواهی دید... در طول روز با دقت تمام برده فروشـی 

بـه نـام »عمروبـن زیـد« را زیر نظر داشـته بـاش. در بیـن کنیزانی کـه برای 
فـروش عرضه می کنـد، یک کنیز خواهد بود که خصوصیات ممتـازی دارد.«  
ایـن کنیـز، بـه زبـان رومـی حـرف می زنـد و اجـازه نمی دهـد مشـتریان به 

او نـگاه کننـد. در پاسـخ به جوانی کـه می خواهـد در ازای 
خریدن او سـیصد اشـرفی بپـردازد، راضی نمی شـود که او 
را بخـرد. کنیـز فقط می خواهد به کسـی فروخته شـود که 

دلـش بـه وفـا و دیانـت او اطمینان پیـدا کند.

والدت امام موعود

ملیکـه وقتـی قیصـر بـرای جنگ با مسـلمانان آمـاده می شـود، خودش 
را در میـان خدمتـکاران و کنیـزان پنهـان می کنـد و بعـد بـه اسـارت 
درمی آیـد. بشـربن سـلیمان کـه ملیکـه را خریـده، او را بـه خانـه امـام 
علی نقـی)ع( می بـرد و بعد از مدتی ملیکه که خـودش را نرجس معرفی 
کـرده، بـه عقد امام حسـن عسـکری)ع( درمی آید. او بعـد از مدتی باردار 
می شـود، امـا عالئـم بـارداری در او پیـدا نیسـت: »َمَثـل او َمَثـل مـادر 
موسـی)ع( اسـت کـه تـا هنـگام والدت، هیچ گونـه تغییـری در ظاهر او 
آشـکار نگردیـد و هیچ کـس بـر وضعیـت او آگاهـی نیافـت.«  یک شـب 
امـام حسـن عسـکری)ع( از عمه خـود می خواهد تـا در خانـه اش بماند. 
نرجـس قـرار اسـت فرزند خـود را به دنیا بیـاورد: »در نرجـس اضطرابی 
دیـدم. او را دربـر گرفتـم و نـام خداونـد را بـر او خواندم. صـدای حضرت 
را شـنیدم کـه فرمودنـد: سـوره انا انزلناه فی لیلـه القدر را بـر او بخوان.« 
سـوره قـدر خوانـده می شـود، درحالی کـه امـام زمان)عج( هم در شـکم 
مـادر، سـوره را می خوانـد. امـام زمـان بعـد از بـه دنیـا آمدن، به سـجده 
مـی رود: »دیـدم که رو به قبله به سـجده رفته اند و درحالی که انگشـتان 
سـبابه را به طـرف آسـمان بلند کرده بودنـد، می فرمودند: اشـهد ان الاله 
اال اهلل وحـده ال شـریک لـه و اّن جدی رسـول اهلل و اّن الی امیرالمومنین 

وصی رسـول اهلل.«

ملیکه

چهـارده شـب بعـد از خـواب اول، ملیکه باز خوابـی می بیند. این بار حضـرت فاطمه)س( به خـواب او می رود. 
حضـرت مریـم)س( و حوریان بهشـتی هـم حضرت فاطمـه)س( را همراهی می کنند: »حضـرت مریم به من 
فرمودنـد: ایـن بانـو، بافضیلت تریـن و برتریـن زنـان عالـم و مادر همسـر تو، امام حسـن عسـکری)ع( اسـت. 
بـا شـنیدن ایـن سـخن درحالی کـه به شـدت گریه می کـردم، شـکوه و گالیه کـردم و گفتـم: فرزندتـان امام 
حسـن)ع( بـه مـن جفـا می نماینـد و از مالقـات با مـن خـودداری می فرماینـد.« ملیکـه، کافر اسـت و علت 
عـدم مالقات امام حسـن عسـکری)ع( با او همین موضوع اسـت: »حضـرت فاطمه)س( فرمودند: اگر دوسـت 
داری خداونـد و حضـرت مریـم از تـو راضی باشـند و فرزندم امام حسـن عسـکری نیز به دیدنـت بیاید، بگو: 
اشـهد ان الاله اال اهلل و اشـهد ان محمد رسـول اهلل.« ملیکه این جمالت را می گوید و مسـلمان می شـود. از 

این پس امام حسـن عسـکری)ع( هرشـب بـه خـواب او می رود.

معجزات

امـام زمان)عـج( معجزاتـی دارد کـه در کتـاب هـم به ایـن معجزات اشـاره شـده؛ مثاًل طال 
شـدن یـک سـنگریزه، یکی از همان ها اسـت: »بـا یکی از دوسـتانم که به حج رفتـه بودیم، 
در عرفـات نشسـته بودیـم. جوانـی هـم نزدیـک ما نشسـته بود کـه به نظر نمی آمد مسـافر 
باشـد. در همیـن حـال نیازمنـدی نزد مـا آمد تا کمکی بـه او بکنیم. ما چیزی بـه او ندادیم 
و ردش کردیـم.«  جوانـی کـه نزدیـک این گروه نشسـته، به کمـک مرد نیازمند می شـتابد: 

»دیدیـم آن مـرد جـوان از روی زمیـن چیزی برداشـت و بـه او داد و مرد فقیر بسـیار در 
حـق او دعـا کـرد... نـزد فقیـر رفتیم و از او پرسـیدیم: مگـر آن جـوان چه چیزی به 

تـو داد کـه این همـه او را دعـا کـردی؟ مـرد فقیـر سـنگریزه ای بـه مـا نشـان 
داد کـه از طـال بـود. بـا مشـاهده آن بـه رفیقـم گفتـم: ای وای بر مـا. امام 

و موالیمـان نـزد مـا بـود و نفهمیدیم.« در یکـی دیگر از ایـن معجزات، 
معتضـد خلیفـه عباسـی بـه گروهی دسـتور می دهد تـا به خانـه امام 
زمان)عـج( برونـد و سـر هرکسـی را کـه در خانه اسـت، از تنش جدا 

کننـد. ایـن گـروه بـه راه می افتنـد و به خانه امـام زمان)عـج( می رونـد: »وارد خانه شـدیم. 
هیچ کـس نبـود. بـر در اتاق پـرده ای آویـزان بود. پـرده را کنار زدیـم. اطاق نسـبتاً بزرگی را 
دیدیـم کـه بـه نظرمان آمد مثـل اینکه آب زیـادی در وسـط آن قـرار دارد. در انتهای اطاق 
هـم حصیـری بـر روی آب پهـن بـود و مردی بـا جمال و هیبت بسـیار بر روی آن مشـغول 
خوانـدن نمـاز بـود و بـه هیچ وجـه بـه حضور مـا اعتنایی نکـرد.« یکـی از این افراد به اسـم 
»احمدبـن عبـداهلل« می خواهـد بـه اتاق وارد شـود: »او خواسـت وارد اتاق شـود که در 
میـان آب غـرق شـد. با وحشـت دسـت وپا مـی زد تا بتوانـد خود را نجـات دهد. 
مـن دسـتش را گرفتـم و او را بیـرون آوردم. از تـرس بیهـوش شـد. بعد از 
مدتی کـه بـه هوش آمـد، همـراه دیگرمان خواسـت وارد اتاق شـود که 
بـه همیـن وضع مبتال شـد.« ایـن گروه، دسـت از پـا درازتـر به نزد 
معتضـد بازمی گردنـد و تـا زمانی کـه او زنـده اسـت، ایـن اتفـاق را 

برای کسـی تعریـف نمی کنند.

من ملیکه،
 فرزند یشوعا، فرزند قیصر 

پادشاه روم هستم. 
َنَسب مادرم هم به 

حضرت عیسی)ع( می رسد

َمثَل او َمثَل
 مادر موسی)ع(

 است که تا هناگم 
والدت، هیچگونه تغییری 
در ظاهر او آشاکر نگردید
 و هیچکس بر
 وضعیت او
 آاگهی
 نیافت

خرید یک کنیز

بشـربن سـلیمان، نامـه ای را بـه کنیـز می دهـد و کنیـز از برده فـروش می خواهـد کـه او را به صاحـب این نامه 
بفروشـد. در طول راه، کنیز نامه را می خواند و می بوسـد، بشـربن سـلیمان از این اتفاق متعجب اسـت، اما کنیز، 
داسـتانش را برای او باز می گوید: »من ملیکه، فرزند یشـوعا، فرزند قیصر پادشـاه روم هسـتم. نََسـب مادرم هم 
بـه حضـرت عیسـی)ع( می رسـد.« قیصر می خواسـت وقتی ملیکه 13سـاله بـود، او را به عقد فرزند بـرادر خود 
درآورد، امـا تختـی کـه بت هـا و جواهرات روی آن قرار گرفته اند، به همراه بت ها سـرنگون می شـود. کشـیش ها 
از ادامـه مراسـم نگران انـد، امـا قیصـر این بـار می خواهـد فرزنـد دیگر برادرش همسـر ملیکـه شـود. این بار هم 
بت هـا واژگون می شـوند. همان شـب، ملیکه خوابـی می بیند: »ناگهـان دیدم که حضرت محمـد)ص( به همراه 
علی بـن ابیطالـب)ع( و تعـداد دیگـری از امامان و فرزندان بزرگوارشـان وارد قصر شـدند... حضرت مسـیح)ع( از 
روی ادب و احتـرام بـه اسـتقبال آنـان رفتند. حضرت محمـد)ص( فرمودنـد: ای روح اهلل! آمده ایم تا ملیکه فرزند 
جانشـینت شـمعون را بـرای این فرزندم خواسـتگاری نمائیم.«  ملیکه بعـد از بیداری، از ترس این کـه مورد آزار 
و اذیـت قـرار بگیـرد، خوابـش را برای کسـی تعریـف نمی کنـد. او روزبـه روز رنگ پریده تـر و رنجورتر می شـود، 
یک روز از پدربزرگش می خواهد تا مسـلمانان اسـیر را شـکنجه و آزار ندهد. پس از این که قیصر خواسـته او را 

بـرآورده می کنـد، ملیکه حالت بهبـودی از خود نشـان می دهد.

 زندگانی امام زمان علیه السالم
 به کوشش منصور کریمیان
تهران: اشرف، 1379/ 72 ص
 )زندگانی چهارده معصوم(
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بعد از ظهور دنیا چه شکلی می شود؟

 هرچـه پیـش می رویـم، منبـر امـروز هشـت به مناسـبت نیمه شـعبان و والدت حضـرت 
مهدی)عـج( جذاب تـر می شـود، چـون حاج آقـا ذاکـری می خواهند دربـاره روزهـای بعد از 
ظهـور و اینکـه در آن موقـع چـه اتفاقاتی می افتد هم صحبـت کند: »اولین اتفاق این اسـت 
کـه امـام زمان)عـج( از مکـه؛ مرکز توحیـد و از کنار خانه کعبـه اعالم ظهـور می کنند. این 
اعـالم ظهـور بـا گفتـن جملـه »انـا بقیـه اهلل« به معنی مـن ذخیره خداوند هسـتم، شـروع 
می شـود و بعـد حضـرت از واقعه عاشـورا برای مـردم می گویند. در مرحله بعـد هم کارهایی 
کـه قـرار اسـت انجـام بدهنـد را معرفی می کننـد. بعـد از آن »رجعت«ها شـروع می شـود. 
رجعـت کلمـه ای عربـی به معنی بازگشـت اسـت. آن 313 نفر ممکن اسـت همه شـان زنده 
نباشـند. پـس یـاران و مابقـی اصحاب که قرار اسـت به حضـرت مهدی)عـج( کمک کنند، 
زنـده می شـوند و بـه دنیـا بازمی گردنـد. خیلی هـا تصـور می کنند با آمـدن امـام زمان)عج( 
همه چیـز بـه خوبی وخوشـی تمام می شـود، امـا در روایـات داریم که حتی تا چندین سـال 
جنـگ و مبـارزه بیـن حـق و باطـل اتفـاق می افتـد. البته نـه اینکـه کل ایـن دوران جنگ 
باشـد. بعد از جنگ ها دورانی از حکومت و عدالت اسـالمی و عدالت و آرامش حاکم خواهد 
شـد.« امـا درباره مسـئله رجعـت امامان معصوم بعد از ظهـور امام زمان )عج( روایاتی اسـت 
کـه مسـئله رجعـت امـام حسـین )علیه السـالم( و امامـان دیگر را بیـان کرده انـد، از جمله 
روایـت امـام صـادق )علیـه السـالم( اسـت کـه براسـاس آیـه 6 سـوره اسـراء »آنـگاه دولت 
شـما را بـاز گردانـده و شـما را بـر آنهـا غلبه دهیم و شـما رابه واسـطه مال و فرزنـدان مدد 
رسـانده و عده جنگجویان شـما را بسـیار کنیم« می فرماید: مقصود زنده شـدن 
دوبـاره امام حسـین )علیه السـالم( و  هفتـاد نفر از اصحابش در عصـر امام زمان 
)عـج( اسـت. ایـن در حالی اسـت که حضرت حجـت در میان مردم اسـت. چون 
معرفـت و ایمـان به حضرتش در دل های مردم اسـتقرار یافت و براسـاس آنچه در 
کتـاب »بحـار االنوار« نوشـته عالمه مجلسـی آمده اسـت سـپس زمـان مرگ یا 
شـهادت حضـرت حجت می رسـد، پس حضرت امام حسـین )علیه السـالم( 
متولـی غسـل، کفـن و حنـوط و دفـن ایشـان خواهد شـد و هرگـز غیر از 
وصـی، وصـی را تجهیـز و آمـاده بـه خـاک سـپاری نمی کند. اما دسـته 
دوم روایاتـی هسـتند کـه ماننـد کتاب ارشـاد نوشـته »شـیخ مفید« 
می گوینـد: کـه چون قائـم آل محمد )صلی اهلل علیه وآله وسـلم( 
از دنیا برود و یا شـهید شـود، چهل روز پس از آن قیامت برپا 
می شـود و مـردگان از گورهـا بـه در می آیند و برای حسـاب 

و جزای محشـر آماده می شـوند.

خبر دهید به یاران: 
سوار آمدنی است

اول خودمان، بعد جامعه

حاج آقـا ذاکـری سـخنرانی منبر هشـت دربـاره والدت امـام زمان)عج( 
را بـا توصیـه ای که بیشـتر از همـه در طـول سـخنرانی روی آن تأکید 
داشـت، تمام می کند: »کسـی که منتظر اسـت، بهترین اعمال را انجام 
می دهـد. بهتریـن اعمـال یعنی اینکه فـرد به این نتیجه برسـد که من 
وقتـی منتظـر یک اصالح کننده هسـتم، بایـد اول خودم اصالح بشـوم. 
قـرار نیسـت معجـزه ای اتفاق بیفتد. بلکه قرار اسـت امـام زمان)عج( به 

کمـک مِن صالـح، جامعه را اصـالح کند.«

تفاوت اساسی در اعتقاد به منجی در 
اسالم شیعه و بقیه ادیان این است 
که ما معتقدیم جامعه باید مهیا شود

پامنبری هـا  بـه  ذاکـری  حاج آقـا   

توصیـه می کنند کـه کتـاب »انتظار 

انتظـار  عالمانـه،  انتظـار  عامیانـه، 

عارفانـه« از حجت االسـالم علیرضـا 

پناهیـان را حتمـاً مطالعـه کننـد.
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نی
خوا

ی 
ود

مول

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی  حدیث سلسله از یادمان نخواهد رفت
 والیتت به خدا شرطی از مسلمانیست

 هزار مرتبه شکر خدا که نور تو
 چراغ زندگی مردمان ایرانیست

 کتاب رأفت و مهرت پر از حکایت ها
 نظیر قصه آن پیرمرد سلمانیست

 ز یاد مردم سایه نشین ایوانت
نرفته خاطره های نمازبارانت

 نامه  ای به
بهار در راه

سالم خدا بر تو ای خورشید در اهتزاز به 

بام امید و انتظار! 

ای برق نشسته در چشامن خسته 

رنج دیدگان و ای آخرین تکیه گاه زمین!

از کجا آغاز کنم رشح این اشتیاق آغشته 

به درد و زخم را؟ 

با کدام کلمه می توان آه کشید این همه 

انتظار را؟

به هر واژه که دست می برم، خاکسرت 

می شود از این داغ که در دل زبانه 

می کشد و بر زبان منی آید.

ای سوار نشسته بر باد و ای شمشیر تو 

صاعقه!

کی می شود وزیدن بگیرد انگشتانت به 

دستگیری ساقه های دست دل شکستگان؟

آیا وقت آن نرسیده که از قاب پنجره 

بشکفد امید و بر این شاخه گل کند ماه؟

آیا وقت شمردن زخم های مدینه تا کوفه 

و از کوفه تا کربال نرسیده است؟

ای صبورترین کلمه! 

ببین زخم های صبور زمین را!

از صربا و شتیال

تا شلمچه و حلبچه

از غزه تا دمشق

از منا تا صنعا 

چقدر باید تشنگان عدالت را با خون 

خویش سیراب کند، شیطان؟

ای به اشاره تو روز و شب

ورق بزن این خستگی ها را و ما را برسان 

به صبحی که از تو آغاز می شود...

یادداشـــت
  اسامعیل فیروزی

گاه رنج بیشماری برای رسیدن به میوه انتظارهامان می کشیم و دست خالی برمی گردیم زیرا

انتــظار الفــبایي دارد

اگه رنج بیشماری برای رسیدن به میوه انتظارهامان می کشیم و دست خالی برمی گردیم. برای همین است که 
می گویم باید بلد باشیم چشم به راه کدام جاده باشیم، در انتظار کدام مسافر... 
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منتظـر بـودن را مثـل نفس کشـیدن...مثل توانایـی مکیـدن شـیر 
از سـینه مـادر... مثـل گریـه کـردن یـا خندیـدن... همه مـان 
به طـور کامـاًل غیـر ارادی بایـد بلـد باشـیم...از همـان روزی کـه 
بـه دنیـا آمدیـم و منتظـر شـدیم کسـی در آغوشـمان بگیـرد و 
گرسـنگی مان را برطـرف کند...یـا نه...حتـی قبل تـر از آن، وقتی 
هنـوز بـه دنیـا نیامـده بودیـم و مجبـور بودیـم در جایـی تنـگ، 
ذره ذره رشـد کنیم تا دنیا را نفس بکشـیم...انتظار را فراگرفتیم...

اصـاًل بـرای زندگـی تـوی ایـن دنیـا انـگار بایـد الفبـای انتظـار 
کشـیدن را بلـد باشـی...باید ریه هـای انتظـارت در روزهـای کند و 

کشـدار جنینـی خـوب کامل شـود تـا برای 
زندگـی در دنیایـی که برای رسـیدن به 
هرچیـزی در آن بایـد صبور بـود، آماده 

باشـی...اگر نـه انسـان کال و نارسـی خواهـی بـود کـه میـوه 
انتظـار بـر درخـت حوصلـه اش نمی روید... 

همـه مـا در هرروز مجبوریـم بارهـا و بارها منتظـر چیزهای کوچک 
و بـزرگ باشـیم...از انتظـار بـرای باال آمـدن وینـدوز کامپیوتر بگیر 

تـا انتظـار برای جـوش آمـدن آب کتری...
انتظـار بـرای وصل شـدن اینترنـت هفتگـی و چشـم به راهی بـرای 
خوانـدن کامنت هـا و نظرهـای دنبال کننده هـا... انتظـار بـرای زنـگ 
دِر یـک مهمـان... بـرای آمدِن تابسـتان، بـرای نتیجـه پردلهره یک 

امتحان... 
چشـم به راهی بـرای آمـدن اتوبـوس و تاکسـی و قطـار شـهری را 
هـم کـه دیگـر همـه فـوت آبیـم... اگـر بخواهیـم بشـماریم، شـاید 
در یـک روز، ده هابـار مجبوریـم منتظـر چیـزی یـا کسـی باشـیم... 
گاه اصـاًل حواسـمان نیسـت و گاه آن قـدر بی تـاب و مشـتاقیم کـه 
نمی توانیـم در حیـن انتظـار، کار دیگـری بکنیـم... با این همـه از من 
اگـر بپرسـی، می گویـم چشـم به راهی اصـول خـودش را دارد... باید 
آن را بلـد باشـی... بایـد آن را بدانی... باید آن را بـه خاطر بیاوری... 

نـاف همه مـان را بـا انتظـار بریده انـد، امـا گاهـی آن را فرامـوش 
می کنیـم. یادمـان مـی رود بـرای چه چیزهایـی باید منتظر باشـیم 
و انتظـار بـرای چه چیزهایـی بیهـوده اسـت.  گاهی پیـش می آید 
سـاعت ها منتظـر پیامـی هسـتیم، ازطـرف کسـی که ارزشـش را 
نـدارد، یـا روزها منتظر رخ دادن اتفاقی هسـتیم کـه وقتی می افتد، 

می بینیـم بـه این همـه انتظـار نمی ارزیـده. 
منتظـر می مانیـم  و  دنبـال می کنیـم  را  سـریال چهل قسـمتی ای 
ببینیـم آخـرش چـه می شـود و در پایـان آنچه می شـود، چیزی به 
سـرمایه قلبمـان نمی افزایـد... یا کتـاب قطـوری را می خوانیم و در 
انتظار سرنوشـت شـخصیت هایش، صفحه صفحه حوصلـه می کنیم و 

در پایـان آنچـه برسـر آن هـا می آید، مـا را راضـی نمی کند.
پـای درخـت رفاقتمـان بـا کسـی آب می ریزیـم و منتظـر می مانیم 
میـوه و سـایه اش بـه ما امنیت دهـد، امـا گاه از این حقیقـت غافلیم 

کـه این نهـال از همـان ابتدا ریشـه ای نداشـته!
گاه رنـج بیشـماری بـرای رسـیدن بـه میـوه انتظارهامان می کشـیم 
و دسـت خالی برمی گردیـم. بـرای همیـن اسـت کـه می گویـم باید 
بلد باشـیم چشـم به راه کـدام جاده باشـیم، در انتظار کدام مسـافر... 
بایـد بدانیـم بذر انتظارمـان را در دل کدام خـاک حاصلخیز بکاریم 
و فقـط پای نهال های ریشـه دار، صبـر و انتظارمان را سـرمایه کنیم...
بـرای همیـن اسـت کـه می گویـم چشـم به راهی اصـول خـودش را 
دارد... انتظـار الفبایـی دارد کـه باید آن را بدانـی... باید بدانی منتظر 

چه چیزهایـی باشـی و انتظـار بـرای چه کسـانی میـوه می دهد...
چـه بخواهیـم و چـه نخواهیم، نـاف همه مان را بـا انتظـار بریده اند... 
پـس با ریه هـای انتظـارت نفس بکـش و چشـم به راه جـاده ای باش 

کـه از آن مسـافری می آیـد که تـو را معنا می بخشـد... 

با مهر و دوستی ، هانیه سالمی راد
مربی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد

چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناف 
همه مان را با انتظار بریده اند... 

پس با ریه های انتظارت 
نفس بکش و چشم به راه 
جاده ای باش که از آن 
مسافری می آید که تو را معنا 

می بخشد...

تو کمان کشیده و در کمین / که زنی به تیرم و من غمین / 
همه غمم بود از همین / که خدا نکرده خطا کنی / همه آهوان 

صحرا سر خود نهاده بر کف / به امید آنکه روزی به شکار 
خواهی آمد / به لبم رسیده جانم، تو بیا که زنده مانم / پس از 

آن که من نمانم به چه کار خواهی آمد / در پیریت کنار خدا 
تکیه می کنی / وقتی روی به دوش نبی در جوانی ات / قنبر 

که خود لیاقت قنبر نداشت / افتاد بین جذبه قنبر کشانی ات 
/ اول تو از پیاله هستی چشیده ای / ما نیز خورده ایم ز جام 
دهانی ات / در لیله المبیت دلم زخم کم بزن / شانه مزن به 

گیسوی عنبرفشانی ات / وقتی به فتح مکه رسیدی، مرا بکش 
/ با ذوالفقار نه! به لب ذوالمعانی ات / ما سرمه می خوریم 

و اگر منبری تویی / ما ترمه می شویم و عبای یمانی ات / تو 
صیغه اخوت ما را خودت بخوان / در رکن کعبه یاد اویس 
یمانی ات  / ای که گفتی از غمت دردم مداوا می کنی / من 

که مردم تا به کی امروز و فردا می کنی / یا بکش یا چاره ای 
ای دردمندان را دوا / تا به کی جان دادن ما را تماشا می کنی 

/ ای آخرین امید رسالت خوش آمدی / خورشید آسمان 
عدالت خوش آمدی / سر تا به پات قدر و جاللت / بنیان کن 
اساس زاللت / با مقدم تو گشت زمین رشک آسمان / عجل 

علی ظهورک یا صاحب الزمان / اسالم با والدت تو باز جان 
گرفت / روی ندیده تو دل از آسمان گرفت / دین با والیتت 
شرف جاودان گرفت / حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت 
/ جاء الحقت رسید به گوش جهانیان / عجل علی ظهورک یا 
صاحب الزمان / ای از خدا سالم به جسم و به جان تو / آوای 
وحی می شنوم از زبان تو / دل برده از پدر ز مالحت بیان تو 

/ قرآن بخوان که بوسه زند بر دهان تو / ای عمر وحی از 
نفست گشته جاودان / عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان / 

میالد تو، والدت خوبان عالم است / عید هزار موسی عیسی بن 
مریم است / میالد اهل بیت رسول مکرم است / میالد دیگر 
شهدای مقدم است / میالد سید الشهدا را دهد نشان / عجل 

علی ظهورک یا صاحب الزمان / بازا که اولیای خدا چشمشان 
به توست / یاران سیدالشهدا چشمشان به توست / سرهای 

تشنه گشته جدا چشمشان به توست / مکه مدینه کرب و بال 
چشمشان به توست / کعبه گشوده چشم به راه تو همچنان 
/ عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان / ما از تو دور و جای 

تو پیوسته بین ماست / روی ندیده ات همه جا نور عین ماست 
/ چشم انتظار ماندن ما دین و دین ماست / جمعه گواه ناله 
یابن الحسن ماست / یک جمعه این سؤال نیفتاده از زبان / 

عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان / تو خود شبان و این رمه 
در انتظار توست / چشم جهانیان همه در انتظار توست / موال 
بیا که فاطمه در انتظار توست / خورشید نهر علقمه در انتظار 

توست / بر بازوی عموی خود این جمله را بخوان / عجل 
علی ظهورک یا صاحب الزمان / تو غایبی و خلق جهان در 

حضور توست / ملک خدای عزوجل غرق نور توست / جای 
تو خالی است و جهان پر ز نور توست / آقای عیدها همه روز 
ظهور توست / از چشم ما نهانی و در عالمی عیان / عجل علی 
ظهورک یا صاحب الزمان / بی تو شب سیاه شده روزگار ما / 
بی تو شده است خنده گل نیشه خوار ما / رنگ خزان گرفته 
سراسر بهار ما / بازآی ای قرار دل بی قرار ما / بازآ که شده 
ذکر ما الغوث االمان / عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان / 
کی می شود که پای به چشم بشر نهی / عمامه رسول خدا را 
به سر نهی / بر قلب دشمنان والیت شرر نهی / تا یک نظر به 
جانب اهل نظر نهی / رخ بر تمام منتظرانت دهی نشان / عجل 
علی ظهورک یا صاحب الزمان / ای زخم پیکر شهدا بی قرار تو 

/ چشم علی به دست تو و ذوالفقار تو / فریاد انتقام شهیدان 
شعار تو / لبخند می زند عموی شیرخوار تو / که ای دست 

انتقام خداوند المکان / عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان 
/ دست حقی و کاتب لوح و قلم تویی / بهر ظهور بین امامان 
علم تویی / بگشای رخ که هادی کل امم تویی / موال بیا که 

امام حرم تویی / گوید بالل بر تو به بام حرم اذان  / عجل علی 
ظهورک یا صاحب  الزمان / ای دست اولیای الهی به دامنت / 
جوشن کبیر در صف پیکار جوشنت / پیراهن حسین برازنده 
تنت / میثم تمام چشم شده بهر دیدنت / چشمش بود به راه 
تو اشکش به رخ روان / عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان


