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مثل پيامبران خدا
سوره مبارکه بقره

شناخت امام زمان
سیدحسن احمدیزاده ،پژوهشگر دینی
مـات َم ْي َت ًه
ـم يَ ْع ِر ْف إمـا َم َزمان ِ ِه َ
ـن َ
پیامبر مهربانیهـا فرمودهَ « :م ْ
مات َو ل َ ْ
جا ِهل َِّيـه /اگر کسـی بمیـرد در حالـی که امـام زمان خویش را نشـناخته
باشـد ،به مرگ جاهلیت مـرده» .امام و پیشـوا داشـتن از الزمههاي قبول
هر دین آسـمانی اسـت .نمیشـود دیندار بود ولـی رهبر و پیشـوای آن را
قبـول نداشـت .در هر زمان و هر مکانی داشـتن رهبر الزمـه در راه بودن و
منحرف نشـدن اسـت .شـاید جالب باشـد که بدانیم این روایـت از طريق
اهلسـنت بیشـتر از شیعه نقل شده و همه فرق اسلامی به متواتر بودن
و درسـت بـودن آن اذعان دارنـد .چند نکته در مـورد این فرمایش پيامبر
گرامي اسلام kبیشـتر مورد توجه اسـت؛ اینکه آن حضـرت این روایت
را در سـالهایی خطاب به مسـلمين و مؤمنین فرمود که اسالم در حجاز
فراگیر شده بود و مسلمانان در اوج جانفشانی و ایثار برای حفاظت از کیان
اسلامی و احـکام شـریعتش بودند .نکته دیگـر اینکه فرق بیـن مرگ در
دوران جاهلیت بـا دوران پس از آن در چه بوده؟ دوران جاهلیت را همگان
بـه دوران توحـش و بیبندوبـاری میشناسـند؛ زمانـیکـه اغنیـا در فکر
افـزودن ثروتشـان بودنـد و فقرا به هر خفـت و ذلتی تـن میدادند تا فقط
ی و زنـده به گور
زنـده بماننـد .جنگهـای ویرانگر ،ظلم و سـتم ،بـردهدار 
کردن دختران عواملی بودند که مسـلمانان بیشـتر به اسالم عشق بورزند
و در صـدر اسلام تـا پای جـان از این نعمـت خـدادادی محافظت کنند.
نکتـه دیگر تطبیق فرمایش آن حضرت با زمانه ماسـت .جنـگ و ویرانی،
کشـت و کشـتار ،حقخوری ،چپاول ،بـردهداری و حتی کشـتن فرزندان
کلیدواژههایی هسـتند که هر یک در مقیاس بسـیار وسیعتر و با ظاهری
بزککرده عالمگیر شـدهاند و انسـانهای قرن بيسـت و يكم نسخه بهروز
شـده همان جاهلیت صدر اسلام را به نام حقوق بشـر ،مبارزه با تروریسم
و بهداشت جهانی مرتکب میشوند ولی از آن تأسفبارتر اوضاع مسلمانان
اسـت کـه در جاهلیت امروزی معلوم نيسـت در کجای میدان قـرار دارند.
پـروردگار جهانیان اگـر روزگاری با زندهکردن اصحاب کهف یا شـکافتن
دریا و فرسـتادن بادهای آسـمانی معجزاتی برای محکمکردن ریشههای
ایمـان در دل مؤمنین میفرسـتاد کـه در این گـرد و غبـار روزگار راه را از
بیراهـه گم نکنند دور از واقعیت نیسـت که بگوییم االن معجـزهای دیگر
پدیـد آورده کـه دیـده اهـل بصیرت را روشـن کنـد .اینکـه در دل جهان
اسلام یـک عده هـر جنایتـی را به اسـم اسلام مرتکب شـوند ،با گفتن
تکبیـر خود را منفجر کننـد و مال و نامـوس همه را به نام اسلام بر خود
حلال کنند تلنگری اسـت بـرای اهل دقت که اشـکال کار در کجاسـت.
فرق بین حکم جهاد شیخالشـریعه اصفهانی در قیام مشـروطیت با حکم
جهـاد مفتی وهابی برای قتل عام مردم سـوریه یـا فرق بین حکم تحریم
تنباکـوی میرزای شـیرازی با حکم تحریم گوجه فرنگی عالم عربسـتانی
در کجاسـت و اصرار و تعظیم مراسـم عزاداری و تقبیح برگـزاری پارتیها
و حرکات ناموزون در چیسـت؟
االن بعـد از گذشـت حـدود  14قرن اثـر این گفته شـیطانی منافقانی
کـه در کنار بسـتر پیامبر اكرم kبودند و در پاسـخ اصـرار آن حضرت
بـر پیـروی از حضرت اميـر gدهان بـه یاوهگويـي بـاز میکردند که
باهلل» مشـخص میشـود کـه چگونـه اعتقاد بـه امام و
«حسـبنا کتـا 
در پنـاه امـام زیسـتن راه حـق و باطـل را در زندگـی روزمـره انسـان
متجلـی میکند؛ اینکه در ماجرای فتوای اشـتباه شـیخ مفید ،حضرت
حجـت fدخالـت میکنـد و فتـوا را تغییـر میدهـد یـا در هـر بال و
گرفتـاری بـزرگان دیـن متوسـل بـه آن حضـرت میشـوند و آفـت و
بیمـاری برداشـته میشـود و صدهـا مـورد دیگـر نشـانههای کوچکی
هسـتند .نمیتـوان در خانه بـود ولی صاحبخانـه را نشـناخت .باید با
امـام زمـان fزندگی کـرد ،در خیمه آن حضرت بود و پشـت سـر او
نمـاز خواند تـا در سـیالب فتنههـای آخرالزمان غرق نشـد.

آیتاهلل جوادی آملی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به سالروز شهادت آیتاهلل مرتضی مطهری و روز معلم
و اعیاد شعبانیه گفت« :ایامی را که به خاطر موالید الهی از برکت خاصی برخوردار شد به حضرت مهدی ،fرهبر انقالب ،مراجع ،حوزههای
علمیه ،اساتید ،فضال و پژوهشگران تبریک عرض میکنم و از ذات حضرت حق مسئلت میکنم خیر و صالح را عنایت کند» .او خطاب به
طالب هم افزود« :راه خوبی انتخاب کردهاید و جان و عمرتان را در راه خدا هزینه میکنید و او عوض و معوض هر دو را به شما میدهد اما
بعضیها راه کج کرده و به طوری مشغول شدهاند که عوض و معوض را در اختیار دشمن قرار میدهند».

ِن َق ْبل َ
ُون ب ِ َما أُن ْ ِز َل إِل َ َ
ِك َو ب ِْالخِ َر ِه ه ُْم یو ِقنُون /به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند و به
« َوالَّذِ َ
ین ی ْؤ ِمن َ
یك َو َما أُن ْ ِز َل م ْ
رستاخیز یقین دارند»( .آيه  4سوره بقره)
مثل پيامبران مانند عصای روشندالن است كه هر کدام قطعه قطعه روی دیگری سوار میشوند .خداوند نیز به وسیله پیامبران عصایی در اختیار انسانها گذاشت تا راه
را نمایان سازند .بنابراين هر پیامبری به اندازه میزان درک و فهم و بینش مردم زمانه خود قطعهاي آورد تا آخرین سفیر با عصایی بلند ،به بلندای قامت فهم و اندیشه
بشر امروز فرستاده شد .بشر امروز اگر بخواهد با انجیل مسیح و تورات موسی راه برود ،مثل اين است که آدمی با قد دو متر ،عصای کودک پاشکستهای را دست بگیرد.
تردیدی نیست که همین عصا او را خسته و زمینگیر ميكند.

سبکزندگیمنتظران واقعی
حجتاالسالم محمدرضا برادران ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی
انتظـار و منتظـر برای ما مفهوم آشـنایی اسـت .مسـلمانان و عده زيـادي از
پیـروان ادیـان دیگـر ایـن واژه را شـنیدهاند .بـه نظر میرسـد انتظـار چند
پیـام دارد .پیـام اول انتظار این اسـت كه کسـانی که منتظرنـد ،آینده عالم
را روشـن میبیننـد ،امیـد به آینـده دارند و بـرای آینده تلاش میکنند اما
زندگـی و باورهایشـان مطرح نیسـت ممکن

کسـانی که مسـئله انتظـار در
ذين
اسـت جهـان را تاریک ،پـوچ و مبهم ببیننـدَ « .و ن ُ
ُريـد أَ ْن ن َُم َّن َعلَـي ال َّ َ
ـم أَئ ِ َّمـ ًه َو ن َْج َعلَ ُه ُم الْوا ِرثيـن» .وقتی خداوند
ْاسـ ُتضْ ِعفُوا فِـي ال ْْر ِ
ض َو ن َْج َعلَ ُه ْ
چنیـن پیامـی را به انسـانهای منتظر میدهـد انسـانهای منتظر طبیعتا
آینـده دینـی جهان را مثبـت و روشـن میبینند .نکتـه دیگر اینکـه انتظار
یعنـی انتخـاب اولویت زندگـی .برخی افـراد امام زمـان fرا دوسـت دارند
ولـی منتظر او نیسـتند .برای اینکه اولویت زندگیشـان مسـئله آن حضرت
نیسـت .کسـی منتظر خواهد بود که اولویت زندگیاش مسئله وليعصرf
باشـد .کـودکان وقتـی بـازی میکننـد گاهـی بـرای رسـیدن به آمالشـان
بیتابـی میکننـد و بهانهگیـری توأمـان بـا گریـه دارنـد تـا وقتـي اولویت
ذهنیشـان مسـئلهای اسـت که میخواهند به آن برسـند .بـه محض اينکه
آنچیـز را فرامـوش کردنـد و از اولویـت زندگـی و ذهنیشـان خـارج شـد
دیگـر بیتابـی نمیکننـد .بعضی امام عصـر را دوسـت دارند ولـی منتظر او
نیسـتند .چـون اولویت زندگیشـان امام زمان نیسـت .مسـئله انتظار یعنی
انتخـاب اولویـت زندگـی! انتخـاب اولویـت زندگـی اگر درسـت انجام شـد
نکتـهای غیـر از مسـئله امـام زمـان fنخواهـد بود .نکته سـوم این اسـت
کـه برخـی امـور اجـازه چنیـن انتخابـی را بـه مـا نمیدهنـد و نمیگذارند
اولویـت و هویـت زندگـی مـا و انتخـاب اصلـی مـا امـام زمـان fباشـد.
بسـیاری از جریانهـای حقطلـب در طـول تاریـخ بودنـد کـه بـه سـمت
وليعصـر حرکـت کردنـد ولی مـردم تا نیمـهراه بـا آنهـا آمدند و بعـد رها
کردنـد .چـون در آن انتخـاب ،انتخـاب اولویـت زندگـی و ذهنـی از ذهن و
زندگی مردم خارج شـده .درسـت اسـت که میگوییم به خاطر اولویتهای
دیگـر ولـی چـرا اولویتهـای دیگر جـای اولویـت امـام زمـان را میگیرند؟
زيـرا مـا گاهـی جزءنگـر میشـویم و بـه رونـد کلـی برخـی از جریانهـای
اجتماعـی توجه نمیکنیم .به تعبیـر بهتر اگر ما به پای طـاووس نگاه کنیم
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زشـت اسـت ولی اگر به تمام وجودش نگاه کنیم زیباسـت .انسـان جزءنگر
ممکـن اسـت برخـی از زشـتیها را از بعضی افـراد و جریانهای سیاسـی و
برخـی از حاکمیتهای اجتماعی ببینـد و به خاطر همین از ادامه مسـیر با
آنهـا خـودداری کند .وليعصـر fاولویت بعضـی افراد و جریانات سیاسـی
در طـول تاریـخ بـوده ولـی برخی افـراد رفیق نیمـهراه آن جریانات شـدند.
چـون بعضـی از مشـکالت افـراد را بـه جزئینگـری وادار کـرده ،االن هـم
همینگونـه رفتـار میکنند .ميپرسـند نظام ما ضعـف دارد یا نـدارد؟ همه
مـا میگوییـم ضعف هـم دارد ولی آیا این ضعفهـا باید ما را از ادامه مسـیر
دور کنند؟ خیلیها میگویند دزدی هسـت ،ارتشـا هست ،اختالس هست.
ما خواسـتیم ایـن نظام زمينهسـاز ظهور حضـرت مهدی fباشـد .نظامی
کـه ایـن آفتهـا را دارد نمیتوانـد زمينهسـاز باشـد .جوابش این اسـت که
مـا بـه صـورت کالن بـه نظـام اسلامی و خط مشـی نظـام توجـه کردیم.
االن چـه حاکمیـت و جریـان حاکمیتـی در دنیـای امـروز مدافع تشـیع و
حتـی مدافـع اسلام به معنـای واقعـی کلمـه اسـت؟ کـدام حاکمیتهای
امـروز جهان اسلام حتـی دنبال ایـن اصل هسـتند و کدامیـک از حاکمان
برتـر دنیـا دنبـال ایـن هسـتند و االن چـه جریانـی در مقابـل حرکتهای
ضداسلامی آمریـکا ،اسـرائیل و تکفیریهـا ایسـتاده؟ ثمره خون شـهدای
مـا ایـن اسـت کـه خـط مشـی اصلـی نظـام مـا مبـارزه با ظلـم ،اسـتکبار
جهانـی و حاکمیـت مسـتکبران بـر عالم اسـت کـه ایـن زمينهسـاز ظهور
امـام زمـان fاسـت .االن هیـچ حاکمیتـی در دنیـای امـروز بـه غیـر از
جمهـوری اسلامی -نمیگویـم در همـه سـطوح مدیریتی بلکه در سـطح
مدیریتـی کالن -از شـیعه دفـاع نمیکنـد .جمهـوری اسلامی بـه معنای
واقعـی کلمـه از امـام عصر حـرف میزنـد و دنبال این اسـت که مـردم را با
ایـن فرهنگ آشـنا کند .کسـانی رفیق نیمـهراه خواهند بود کـه جزئینگر
بشـوند .بايـد مواظـب باشـیم برخـی آفتهـا ،آسـیبها و ضعفها مـا را از
دفـاع کلـی و از حرکـت در مسـیر کلی انقلاب غافـل نکند .اگرچـه برخی
زخمهایـی کـه به تـن انقلاب وجـود دارد زخمهـای قابل توجهی اسـت و
بایـد بـه درمانـش هم توجـه کرد لکـن در نهایت چـه حاکمیتـی در مقابل
جریان دشـمن ایسـتادگی میکند و چه حاکمیتی به فکر دفاع از شـیعيان
اسـت؟ کسـانی کـه رفیق نیمـه راه هسـتند به ایـن نکات توجـه نمیکنند
ی از مسـیر انقلاب جـدا شـوند .بهتر اسـت
و ممکـناسـت بـا جزئینگـر 
مواظب باشـیم! انسـانهای حقطلب به مسـیر کلی جریان توجه میکنند.
آخریـن نکته این اسـت کـه حضرت یعقـوب gبـوی یوسـف را از راه دور
و از میـان همـه بوهایـی که به مشـام همه انسـانها میرسـید شـناخت و
بوی پیراهن یوسـف او را به وجد آورد .انقالب اسلامی بوی پیراهن یوسـف
اسـت .ما معتقدیم ضعـف زیاد داریـم اما اینکه بگوییم هیچ ضعفی نیسـت
حماقـت اسـت ولی تضعیف نظـام خیانت اسـت و تکمیـل نظام عبـادت و
رسـالت اسـت .بـا توجـه به ایـن جمهـوری اسلامی بـوی پیراهن یوسـف
اسـت که بـرای یعقـوب و اهلش قابل استشـمام اسـت .اگرچه بـرای برخی
قابـل استشـمام نبـود .ممکن بود کسـی که پیراهـن را حمل میکـرد بوی
پیراهن یوسـف را استشـمام نکند ولی کسـانی که شـامه قوی داشـتند آن
را از راه دور استشـمام کردند و فهمیدند یوسـفی در راه اسـت .شـهدای ما،
مثـل بـزرگان و علمـای صالـح تـا لحظه آخـر پـای انقلاب ایسـتادند و به
ایـن بـوی پیراهـن یوسـف دل خـوش کردند تـا انشـاءاهلل رایحـه آن عزیز
سـفر کرده به مشامشـان برسـد .امیـدوارم در ایـن مرحله حسـاس همه ما
بتوانیـم این رایحه را استشـمام کنیـم و مثل برخی رفیق نیمه راه نباشـیم.

خـــــط خبــر

«مهدیه » شخصیت فرهنگی جدیدی است که جبهه فرهنگی خودجوش محجبهها آن را تولید کرده .عدهای از طلبهها و دانشجویان با هدف
تولید و پخش محصوالت فرهنگی تراز اول انقالب اسالمی و پخش رایگان این محصوالت بین کودکان و نوجوانان نذر فرهنگی كردهاند.
«مهدیه » که شخصیتی خلق شده برای ترویج حجاب بین دختربچههاست ،در کتابی با عنوان «مهدیه و لباسهای سخنگو » به چرایی ارجح
بودن حجاب چادر برای زنان مسلمان میپردازد .کتاب با نثری روان به شیوهای کامال منطقی و عقالنی برای دختربچهها توضیح میدهد که
چرا باید حجاب داشته باشند و چرا چادر حجاب برتر است.
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هیئترزمندگاناسالم

هیئتاربابحسینg

سخنران :حجتاالسالم حبیباهلل فرحزاد
مداح :سیدمهدی میرداماد
نشانی :قم ،میدان جهاد ،مجتمع آموزش
عالی امام خمینی ،هیئت
رزمندگان اسالم
زمان :بیست و دوم اردیبهشتماه
ساعت :بعد از نماز مغرب و عشا

سخنران :حجتاالسالم سیدعباس
موسوی مطلق
مداحان :کاظم غفارنژاد ،محمد کمیل و
ناصر آیینی
نشانی :تهران ،میدان امام حسین،g
خیابان دماوند ،بعد از اتوبان امام
علی ،gحسینیه ارباب حسینg
زمان :نوزدهم اردیبهشتماه
ساعت21:30 :

خیمهاالنتظار
با سخنراني و مداحي مداحان
برجسته کشور
نشانی :مشهد ،نبش چهارراه سي و
پنج متری مطهری شمالی
زمان :نوزدهم لغایت بیست و سوم
اردیبهشتماه
ساعت21 :

هیئتزواراباالمهدی

اعيادشعبانيه
هیئتکجا برویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیئتها مراسـم
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان
برخی از آنها اطالعرسانی شده .شما هم
میتوانید زمان و مکان مراسم هیئتتان
را برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

هیئت الزهراh
سخنران :حجتاالسالم حمید رمضانی
مداحان :ابوالحسن موالیی و علی
صلواتیزاده
نشانی :تهران ،اتوبان شهید بابایی ،جنب
دانشگاه امام حسین ،gمجتمع والیت،
حسینیه بیتالزهراh
زمان :بیستم اردیبهشتماه
ساعت 21 :الی 23

رهروان عباسg
سخنران :حجتاالسالم
سیدمحمدجواد نعمتی
مداح :حمیدرضا جعفر خونویی
نشانی :تهران ،خیابان خاوران ،خیابان
شیرازی (سادات) ،کوچه شهدای
مالشریفی ،کوچه شهید مجتبی سلیمانی
زمان :نوزدهم اردیبهشتماه
ساعت 20:30 :الی 22:30

سخنران :مرتضی خدامی
مدیحهسرا :محسن آقاجانی
مداحان و شعرای میهمان :اصغر
بذری و محسن طالبنژاد
نشانی :بابلسر ،خیابان بهشتی 12
زمان :بیست و دوم اردیبهشتماه
ساعت21 :

هیئت بینالحرمین

مسجد جامع امام سجادg

هیئت رزمندگان غرب تهران

سخنران :حجتاالسالم سیدصادق
موسوی
مداحان :علیاصغر خرقهپوش ،حسین
خدادی و عمار رضایی
نشانی :ساری ،بلوار کشاورز ،ابتدای
کوی طالقانی ،حسینیه بینالحرمین
زمان :نوزدهم اردیبهشتماه
ساعت21 :

سخنران :حجتاالسالم سیدحسین مؤمنی
با مداحي تعدادي از مداحان اهلبیتb
نشانی :تهران ،فلکه دوم صادقیه ،بزرگراه اشرفی
اصفهانی ،جنب بوستان صبا
زمان :بیست و یکم اردیبهشتماه
ساعت :بعد از نماز مغرب و عشا

سخنران :حجتاالسالم علیرضا پناهیان
مداحان :منصور ارضی ،حسین سازور،
محمدرضا طاهری ،سیدمجید بنیفاطمه،
ابوالفضل بختیاری و سعید حدادیان
نشانی :تهران ،خیابان آزادی ،غرب بزرگراه
یادگار امام ،مهدیه امام حسن مجتبیg
زمان :نوزدهم اردیبهشتماه
ساعت 22 :الی 24
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خـــــط خبــر

04

مدیر انتشارات وزیر گفت« :در سال  ۷۲ ،۹۵جلد کتاب با نام «قصههای عاشورا» را که روایتگر پایمردی  ۷۲شهید کربالست چاپ کردیم.
این کتابها در آبان ماه  95و همزمان با ایام محرم منتشر و با کمک مجمع ناشران انقالب اسالمی رونمایی شدند .این کتاب  72جلدی برای
اولین بار در نمایشگاه كتاب سال 96در اختیار عالقهمندان قرار داده میشود و نگارش و انتشار آن چیزی در حدود  11سال به طول انجامیده
که زحمات بسیار نویسنده کتاب را با خود به همراه داشته است».

حجتاالسالم حبیباهلل فرحزاد معتقد است ،بايد از ظرفیت
هیئتها برای معرفی امام زمان fبیشتر استفاده کنیم

محافلحسينيدر
مسيرتفكرمهدوي

اعتقـاد به مهدویـت و منجـی یکی از مهمترین مسـائلی اسـت
که موجب سوءاسـتفاده فریبکاران و شـیادانی شـده که در طول
تاریـخ با ادعاهای دروغیـن ،خود را مهدی یا از یـاران آن حضرت
معرفـی کردهانـد تا از رهگـذر عقیده پـاک مردم به نیـات آلوده
خویش دسـت یابنـد .اتفاقا بسـیاری از این مدعیان موفق شـده
و بـه مقصود خـود رسـیدهاند؛ چه مدعیـان کوچکی کـه اهداف
مالـی و رمالی داشـتهاند و چـه مدعیـان بزرگی که توانسـتهاند
با ایـن ادعا ،حکومتهـا یا مذاهب منحـرف دیرپا و گسـتردهای
بـرای خویش دسـت و پا کنند .دشـمنان اسلام و انسـانیت که
همـواره در ترس از حاکمیت عدل و انسـان کامل به سـر میبرند،
از یکسـو با سـاخته و پرداخته کردن سـؤاالت و شـبهات تالش
دارنـد اعتقاد به ظهور منجـی را در دل آدمیان سسـت کنند و از
سـوی دیگر با تحمیق رسـانهای و سـاختن فیلمهای سـینمایی،
چهـرهای هولنـاک از آن مـرد الهـی بیافریننـد .در واکنـش بـه
اینگونـه اقدامـات و در آسـتانه میلاد باسـعادت منجـی عالـم
بشـریت سـاعتی بـا حجتاالسلام حبیـباهلل فرحـزاد یکی از
پژوهشـگران و واعظـان برجسـته کشـور به گفتوگو نشسـتیم
تـا از سـبک زندگـی انتظـار و ظهـور منجـی برایمـان بگویـد.

مجتبی برزگر

بـه عنـوان سـؤال اول بفرمائیـد در بیـن تصویـر ظهـور
دوگونـه افـراط و تفریط داریم :یـک نگاه معتقد اسـت امام
زمان کـه ظهور کند دو سـوم انسـانها را میکشـد و خون
بـه راه میانـدازد و گـروه دیگـر دم از رحمانیـت مطلق آن
حضـرت میزنند .بـا توجه بـه روایـات و اعتقادات شـیعه،
نگاه به ظهور و برخورد با ظلم چگونه است؟
وجـود مبـارک امـام زمـان fچکیـده و عصاره همـه انبیـا ،اولیا
و اوصیـا و مظهـر همـه صفـات و اسـماي الهـی اسـت .در زیـارت
«الر ْح َم ُه الْواسِ ـ َع ُه َو ْعـدا ً َغ ْی َر َم ْكذ ُوب»
آلیاسـین از آن حضرت به َّ
تعبیر شـده .امام زمان رحمت واسـعه الهی اسـت .رحمت واسـعه
یعنـی بـرای همـه عالـم و موجـودات رحمـت اسـت .لـذا رحمت
اقتضـا میکنـد مهربـان باشـد و بـا نرمـی و مالیمـت و محبـت
برخـورد کنـد .امام زمان fکسـانی را کـه قابل هدایت نیسـتند
و بـه هیچ صراطی مسـتقیم نمیشـوند از سـر راه ميبـردارد و در
حـق آنها به یک معنا رحمت اسـت .کسـی که یک غده سـرطانی
ن جامعـه بیرون میکشـد یا انسـان مفسـدی کـه جامعه
را از بـد 
را رو بـه زوال هدایت میکند و قابل اصالح نیسـت چـارهای ندارد
از سـر راه بـردارد تا خسـارات و زیـان او گریبان همـه را نگیرد .به
عمـوم خلـق حتـی مذاهـب دیگـر مخصوصـا برخـی مذاهـب که
انبیـای آنهـا یـا در میـان متـون کتابهـای آسمانیشـان وعـده
آمـدن مصلـح را دادهانـد و حقانیـت امـام زمـان fرا ببیننـد به
زودی ایمـان میآورنـد و تسـلیم میشـوند .عمـوم خلـق تسـلیم
امـر امـام زمان fمیشـوند و عده معدودي هسـتند کـه به هیچ
سـمت و سـویی قابل هدایت نیسـتند و به راه نمیآینـد و جامعه
را هـم میخواهنـد از بیـن ببرنـد ،کـه البتـه آن حضـرت آنهـا را
از سـر راه برمـیدارد و اگـر هـم در برخـی روایـات اشـاره شـده
خونریزیهایـی اتفـاق میافتـد ايـن مسـئله بـرای قبـل از ظهور
اسـت .بعد از اسـتقرار وليعصر fچون آن حضـرت اصالحکننده
مصلـح و ناجـی اسـت مثل یـک طبیـب مهربـان در جامعه نقش
راهگشـا و مؤثـری را ایفـا میکند .او عضو فاسـد را از بـدن بیرون
میکنـد و بقیـه اعضا را نگهمیدارد و در مسـیر اصلاح به حرکت
درمیآورد.
مبـارزه بـا ظلـم از اساسـیترین فلسـفههای ظهـور
معرفی شـده کـه آن حضرت میآیـد و دنیا را کـه از ظلم
پر شـده پـر از عدل میکند .کمـی در مـورد جایگاه عدل
و ظلم در اعتقادات شیعه بفرمائید.
بزرگتریـن گنـاه ،ظلم بـه بندگان خدا و زیر سـؤال بـردن حقوق
افـراد اسـت و بهتریـن عبادت عدالـت و حق را به حقدار رسـاندن
اسـت .تا قبل از ظهور امـام زمان fقطعا همـه انبیا و معصومین

آرزویشـان ایـن بـوده کـه دنیـا پـر از عـدل و داد شـود و ظلم و
خیانت نباشـد ولی این اتفاق نیفتاده اسـت .بنابـر آیات و روایات
فـراوان در کتابهـای آسـمانی وعـده دادهانـد کـه آن حضـرت
ميآيـد و ریشـههای ظلـم را از بین میبرد .درواقـع دفتر عدالت
طـوری گسـترده میشـود کـه یک خانـم از ایـن طـرف عالم به
آن طـرف عالـم ميرود بدون اينكه کسـی به او نـگاه چپ بکند.
چون همه شکمهایشـان سـیر اسـت و به حقوقشان رسـیدهاند.
بـه همیـن جهـت زمینههـای ظلـم را ریشـهکن میکنـد و
بسـترهای عدالـت را میگسـتراند .حقیقتا این بهتریـن راه برای
رسـیدن بـه عدل الهی اسـت.
طبق آیه قـرآن در حکومت مهدوی مسـتضعفین نقش
ویژهای دارند .كمي در این خصوص توضیحدهید.
افـرادی مسـتضعف هسـتند کـه حقشـان پایمال شـده و طبق
وعـده قـرآن خداونـد متعـال آنهـا را بـه حاکمیـت میرسـاند.
مسـتضعفین سـکان روح زمیـن هسـتند و ایـن وعـده قطعـی
خداسـت .افـرادی کـه غارتگـر و مظلومکـش بودنـد و حقـوق
دیگـران را پایمـال میکردنـد قطعـا اگـر برنگردنـد و آن حـق
و حقـوق را ادا نکننـد آنهـا را کنـار خواهنـد زد .وعـده قطعـی
خداسـت کـه مسـتضعفین را به حکومت برسـاند و حقـی را که
از آنهـا پایمال شـده به آنهـا برگرداند .افراد مظلوم و مسـتضعف
ولینعمـت هسـتند .خداونـد بـه برکت آنهـا به ما رحـم میکند
و لطـف و عنایـت میفرمایـد .درواقع آن روز دیگـر روز حکومت
مسـتضعفين بـر جبـاران ،سـتمگران و ظالمان اسـت.
ن شـعائر و مصادیق عملی را چطور به کار ببندیم كه هم
ای 
بهکارمقابلهباظلموهمدستگیریازمستضعفینبیاید؟
هـر کداممـا به اندازه تـوان و ظرفیتمان باید در زندگی شـخصی،
ل کارمـان ظلمسـتیز باشـیم و حـق
خانوادگـی ،اجتماعـی و محـ 
دیگـران را ضایـع نکنیم .درواقع ظالـم را تقویت نکنیم و جلوی هر
چیـزی را که باعـث کمک به ظالم اسـت بگیریـم و کمکهایمان
را همیشـه به سـمت تقویت مظلوم و طرفـداری از او سـوق دهیم.
به چـه دليل در زيـارت عاشـورا نام امـام زمان fدر
دو جا ياد شده؟
وقتـي پيامبـر اكـرم ،kامـام علـي gرا در روز غديـر معرفي
كـرد  19فـراز صحبتهايـش دربـاره امـام زمـان fبـود .اينها
حلقههـاي متصـل بـه همنـد .شـيعيان امـام دارنـد و آرمـان و
اهـداف سيدالشـهدا gکـه در زيـارت عاشـورا منعکس شـده
بـا بحث ظهـور پيوند خـورده .مـا اهداف امـام حسـين را آنقدر
ـب ثـا ِر َ
ك
ادامـهدار ميبينيـم کـه ميگوييـم« :ا َ ْن يَ ْر ُز َقنـى َطلَ َ
ـع ا ِمـا ٍم َم ْن ُصـور» .يعنـي خطـاب بـه امـام حسـين gعرض
َم َ
ميکنيـم کسـي بـا اهداف شـما ميآيـد و انتقام خون بـه ناحق
ريختـه شـما را ميگيـرد ،پاسـخگوي دعـوت شماسـت و مـا
دوسـت داريـم در ايـن صحنه باشـيم .امـام مهـدي fخطاب
بـه امـام حسـينgفرمـوده«:اي جـد غريبـم! اگـر زمانـه مرا
بـه تأخيـر انداخـت و در رکاب شـما نبـودم ،هر صبح و شـام در
رثـاي شـما خـون گريـه ميکنـم» .پس مـا بايـد ايـن فرهنگ
را از امـام زمـان يـاد بگيريـم .امـام مهـدي fکسـي اسـت که
صبـح و غـروب تمـام طـول سـالش امـام حسـين gاسـت.

با توجه به شـرایطی که امـروز در جهان اسلام حاکم
اسـت ،چگونـه باید امیـد به آینـده مهـدوی را در خود
زنده نگهداشت؟
امیـد بـه آمـدن امـام زمـان نـوری اسـت کـه دل مظلوميـن و
مسـتضعفین را تجلی میبخشـد تا بـه آینده امیدوار باشـند که
پایـان کار جهـان ختم به خیر میشـود .درسـت اسـت كه االن
ظلم و سـتم به اوج خودش رسـیده ولی روزی خورشـید عدالت
خواهـد تابید و ریشـه ظلـم و ظالم کنـده خواهد شـد و حق به
حقـدا ر خواهد رسـید .اعتقاد داریـم بعد از ظهـور رجعتی اتفاق
میافتـد که مظلومين و افـراد ضعیف زنده میشـوند و حکومت
میکننـد و افـراد قـوی را که قبلا از دنیـا رفتهانـد از زير خاك
بیـرون میآورنـد و قصـاص میكنند.
با شبهاتی که دشـمنان اسلام برای از بین بردن نهال امید و
انتظـار منجـی در دل مسـلمانان میکارنـد چـه بایـد کرد؟
بایـد بـا تبلیغـات و اطالعرسـانی کار را پیـش بـرد .متأسـفانه
تبلیغـات مـا ضعیـف اسـت! بایـد از طریـق فضـای حقیقـی و
مجـازی حقیقت امـام زمان fو حقیقت راه انبیا را به انسـانها
برسـانیم و بگوییـم امـام زمـان مظهر خیـر و برکت اسـت .حاال
که شـایعه درسـت کردهاند امـام زمـان چنین میکنـد و چنان
میکنـد مـا باید به شـبهات پاسـخ بدهیم و سـعی کنیـم چهره
واقعـی و زیبایـی را کـه درآيـات و روایـات از آن حضرت تصویر
شـده به دنیـا معرفـی کنیم.
دربـاره امـام زمـان fبیـش از  100آیـه داریـم و شـاید صدها
روایـت .بعـد از امیرالمؤمنین gبیشـترین روایات دربـاره امام
عصر اسـت كـه در منابـع اهل سـنت هـم وجـود دارد .اگر خدا
توفیـق دهـد بايـد ترویـج فرهنـگ مهدویـت را در دسـتور کار
جـدی خودمـان قـراردهیـم تـا کارهـای آن حضرت بـه خوبی
معرفی شـوند و شـاهد ایجاد بسـترهای مناسـب ظهور باشـیم.
اينکـه گفتـه ميشـود حضـرت مهـدي fزماني که
ظهور ميکند پنج ندا سر ميدهد درست است؟
ايـن روايت در کتـاب «الـزام الناصب» مرحوم شـيخ علي يزدي
حائـري آمـده .ايـن روايـت در متـون اوليـه و پنج قرن نخسـت
يعنـي تا زمـان کتابهاي شـيخ مفيد و ...موجود نيسـت .شـيخ
علـي يـزدي حائـري ميگويـد« :زمانـي کـه امـام مهديf
ظهـور ميکنـد بيـن رکـن و مقـام ميايسـتد و پنـج ندا سـر
ميدهـد و ميفرمايـد« :اال يـا اهـل العالـم انـا االمـام الغائب،
اال يـا اهـل العالـم انـا الصمصـام المنتقـم ،اال يـا اهـل العالـم
ان جـدي الحسـين قتلـوه عطشـانا ،اال يا اهـل العالـم ان جدي
الحسـين طرحـوه عريانـا ،اال يـا اهـل العالـم ان جدي الحسـين
سـحقوه عدوانا».
روايـات ديگـر اوليـن سـخنراني امـام زمـان fدر کنـار کعبـه
را آوردهانـد .روايـات معـروف و معتبـري داريـم کـه امـام زمان
زمانـي کـه ظهـور ميکنـد ،ميفرمايـد« :هـر کـس ميخواهـد
در آدم نـگاه کنـد من فرزند آدم هسـتم .هر کـس ميخواهد در
نـوح نـگاه کند ،مـن فرزند نوح هسـتم .مـن بقيهًْ اهلل فـي ارضه
هسـتم» .روايات متـون قديمي معتبرترند .ظهـور منجی موعود
یـک اعتقـاد عمومـی در تمامی ادیان اسـت .کتابهـای مقدس
آسـمانی -چه آنها که بخشـی یا تمام آنها وجـود دارد و چه آنها
کـه منقوالتـی از آنها در کتابهـای دیگر آمده -بشـارت دادهاند
کـه جهـان در سـیطره ظلـم و فسـاد نمیمانـد بلکـه جماعـت
صالحـان به امامـت رهبر موعـود ،عـدل و داد را در گیتی حاکم
خواهنـد کرد.
به عنوان یک پژوهشـگر دینـی و واعظ برجسـته بفرمائید در
راسـتای مهدیشناسـی و مظلومیت و غربت عـدم بصیرت الزم
نسـبت به این شـخصیت بزرگـوار هیئتیها ،واعظـان ،مداحان و
مب ّلغین کشور چه اقداماتی راباید انجام دهند؟
بایـد در طـول هفتـه ،مـاه و سـال بـه صورت مسـتمر جلسـات
مهدیشناسـی داشـته باشـیم .توصیـهام ایـن اسـت كـه در
شـبانهروز الاقـل یـک توسـل بـه امـام زمـان داشـته باشـيم تا
انشـاءاهلل مـورد لطـف و عنایـت آن حضـرت قـرار بگیريـم.

خـــــط خبــر

حاج منصور ارضی در مراسم هفتگی دعای کمیل در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی gگفت« :تجلی ماه شعبان بسیار زیاد و شعبه شعبه
است و هر شعبه نیز یک خیر و ثواب دارد ولی اصلیترین شعبه آن که فیض عظیمی در آن نهفته است همین عرض صلوات است که ما به
آن شاید بیتوجه باشیم .لذا دعاهایی که در ماه شعبان رسیده اکثرا با صلوات شروع میشوند یا با صلوات ختم میشوند .زیبایی دیگر این ماه،
مناجات شعبانیه است که خاندان عصمت و طهارت با آن مأنوس بودند و آن را ختم میکردند و خوب است ما نیز این مناجات را در شبانهروز
تقسیم و ختم کنیم».
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وظیفه
شیعیان و محبین
اهلبیت

اسـتاد فرحزاد بـه موضوع مهـم معرفی بهتـر امام
زمـان fو از غربـت خارج کردن وجـود مبارک آن
حضـرت اشـاره دارد کـه در ایـن میان مسـئوالن
هیئتهـا وظیفـه خطیـری برعهـده دارنـد .او در
ل بیـت bنسـبت
خصـوص وظیفـه محبیـن اهـ 
بـه امـام زمـان fمیگویـد« :مرحـوم موسـوی
اصفهانـی در کتـاب «مکيـال المـکارم»  80وظيفه
بـراي منتظـران امـام زمـان fبيـان کـرده .مـا
وظايـف فراوانـي نسـبت بـه امـام زمـان داريـم.
میدانیـد کـه عصـاره و خالصـه تمـام جريانهاي
حق امام مهدي fاسـت .بايد دشـمن را بشناسيم
و بصيرت داشـته باشـيم .مـن بايـد در هيئت خود
بگويـم کـه صهيونيسـتها و اسـتکبار جهانـی
بزرگتريـن دشـمنان امامعصر هسـتند .دشـمن
زمان را بايد شـناخت .انسـان اگر عاشـورا را مقيد
و محـدود کند نميتوانـد يک منتظر واقعي باشـد.
امـام حسـين gميخواهـد مـا درس عاشـورا را
بـراي امـروز و فرداي خـود فـرا بگيريم تـا با ظلم
نسـازيم ،دشـمنانمان را بشناسـيم و اماممـان را
بشناسـيم .اگـر جايـگاه حجت خـدا را نشناسـيم
مثل اين اسـت که شـمري کـه امام را ميشـناخت
بيايـد و روي سـينه آن حضرت قرار بگيـرد .بايد از
اين مجالـس و از اين فرصتها تمـام افراد خصوصا
مسـئوالن هيئتهـا بـراي معرفـي امـام زمانf
بهرهبـرداري کننـد و دشـمن اصلـي اهـلبيتb
را کـه امروزه صهيونيسـتها هسـتند بشناسـند.
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قربا نزاده ،مدیر روابط عمومی دبیرخانه ستاد هماهنگی فعالیتهای مهدوی با اشاره به نامگذاری کلی دهه مهدویت سال جاری با عنوان «جامعه و حکومت
زمینهساز» اظهار داشت« :روز هشتم شعبان با عنوان «مهدویت ،علما و نخبگان زمینهساز» ،روز نهم با عنوان «هنر ،رسانه و زمینهسازی ظهور» ،روز دهم با عنوان
«مهدویت و خانواده زمینهساز» و روز یازدهم که مصادف با والدت حضرت علیاکبر gو روز جوان است با عنوان «جوان ،انتظار و زمینهسازی» نامگذاری شده.
روز دوازدهم شعبان نيز با عنوان «سبک زندگی و جامعه منتظر» ،روز سیزدهم با عنوان «مردم و زمینهسازی ظهور» ،روز چهاردهم با عنوان«مهدویت و حکومت
زمینهساز» و روز پانزدهم شعبان که روز میالد حضرت قائم fو روز جهانی مستضعفین است با عنوان «مهدویت و انتظار جهانی» نامگذاری شده است».



حاج حسين زارع
درگفتوگو با «چهارده»:

آبرویمن
از روضه امام
حسین است
سعید سعیدی

بعد از غـروب آفتاب زنگ در خانهاش زده ميشـود .خانم جواني پشـت
در اسـت كـه از جـور زمانه به سـتوه آمده و بـراي شـنيدن راه حلي به
خانـه پيرغالم اهـل بيت bآمـده يا مـرد ميانسـالي كـه در تاريكي
شـب پنهان شـده و از پشـت در سـراغ حاجآقا را ميگيـرد .او محرمي
در اين شـهر نيافته و دنبال مشـورت ميگردد .حاج حسـین زارع فقط
مداح و روضهخوان نيسـت .معتمد اين كوچـه و خيابان و وزنـهاي براي
اهالـي محله اسـت .چـه گرههايي كـه به دسـت او بـاز شـدهاند و چه
وصلتهايي كه با حضور او خطبه عقدشـان جاري شـده است .حسين
زارع پيرغالم اهل بیت نزدیک ۴۵سـال اسـت درکوچه پاچنار شهرری
زندگـي ميكنـد .او همينطور آرام و بيصدا در اين شـهر شـهرهشـد.
وقتيفرزندشـهيدشرادرخيابانحرمحضرتعبدالعظیم gتشـييع
ميكردنـد او آرام و متيـن پسـرش را بدرقهكـرد و دلش قـرص بود كه
راه فرزندش راه حسـيني اسـت .حاج حسین متولد سـال ۱۳۰۸است و
چهـار جلد كتاب در مدح و سـوگ اهـلبيت bبه چاپ رسـانده .او به
دلیل كهولت سـن قادر به خواندن كتابهایش نیسـت ولی حافظهاش
به كمكش میآیـد و ما را ميهمان چند بیت از اشـعارش میكنـد .زارع
یكـی از منتخبين جشـنواره پیرغالمان كشـور اسـت كه چند سـال
قبـل با حضـور رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمـاران برگزار شـد.

خانهای سايبانش همه عشق
ايـن جملـه را بارها شـنيده بـودم كه «بچههـا مثل پروانـه دور وجـود پدر
ن طـور در دنياي واقعـي نمونهاش
و مادرشـان ميچرخنـد» اما تاكنـون اي 
را نديـده بـودم .تنگ غروب بـه خانه پيرغلام كوچه پاچنار ميرسـم .وارد
حيـاط كـه ميشـوم ،ميمانـم كـه كفشهايـم را كجـاي پلههـا بگـذارم.
كفشها پشـت سـر هم جفت شـدهاند .خان ه پر از ميهمان اسـت .ميهمانان
از هـر سـني هسـتند .از كـودك تا كهنسـال همـه در اتـاق ايسـتادهاند .از
بيـن همـه ميشـود حـاج حسـين زارع را شـناخت .نـه اينكـه بـاالي اتاق
نشسـته باشـد بلكه تمـام نگاهها به سـمت اوسـت .تمـام ميهمانـان دور او
ميچرخنـد .ايـن را ميشـود در هميـن چنـد ثانيـه اول حضـور در خانـه
احسـاس كرد .حاج حسـین ميگويد« :اين عزيزان ميهمان نيسـتند .همه
آنهـا فرزنـدان مـن هسـتند كـه با اهـل و عيالشـان به مـن سـر ميزنند».
كافـي اسـت لب بـاز كند ،آنـگاه تمـام توجـه بچهها بـه اين اسـت كه چه
ميگويد يا چه خواسـتهاي دارد .سـوي چشـمهايش كم شـده و خطوط را
گـم ميكند .وقتي در تقالي خواندن كتاب شـعرش اسـت ،پسـر ارشـدش
عبـاس ميگويـد« :آقا جان! به چشـمتان فشـار نياوريـد» .كتـاب را از پدر
ميگيـرد و شـعر مـورد نظـر او را از رو ميخوانـد« :سـبب از چيسـت زهرا
خونفشـان اسـت /سرشـت از ديده حيـدر روان اسـت /چرا يـارب جهان در
اضطـراب اسـت /دل زهرا چـرا از غم كباب اسـت».
قـاب عكس پيرمرد كـه از صورت حاجآقـا جوانتر به نظر ميرسـد طاقچه
قديمـي را زينت داده .ميپرسـم عكس پدرتان اسـت ؟ حاج حسـين نفس
عميقـي ميكشـد و انگار كـه سـؤالم او را تا كودكـي برده باشـد ،ميگويد:
«پـدرم معتقـد بـود بچـه از مـادر يتيـم ميشـود .مـن هـم دو ماه بيشـتر
نداشـتم كه مـادرم به دليل ضعـف زايمان از دنيـا رفت .من مانـدم و پدرم.
او باغبان بود و در روسـتاي انيسآباد فشـافويه زندگـي ميكرديم .از همان
كودكـي پدرم كه مرد جوانـي بود برايم معلم خصوصي گرفـت كه در خانه
بـه من درس مـيداد .پدرم هميشـه نصيحتش ايـن بود كـه مطالعه كن و
درس بخـوان .هرچند که خودش سـواد نداشـت».
وقتي حاج حسـين از گذشـتههاي دور ميگويد ،فرزندانش محو صحبتهاي
او ميشـوند .بـا محزون شـدن سـيماي حـاج حسـين ،چهـره فرزندانش هم
غمگيـن ميشـود .انگار كـهبند دل همـه آنها به دل پـدر وصل شـده .حاجآقا
همانطـور كـه زير لـب بـراي پـدرش صلـوات ميفرسـتد ،ميگويـد« :پدرم
علاوه بر اينكه سـخت كار ميكـرد ،در باغبانـي هنرمند بود .هنوز به هشـت
سـالگي نرسـيده بودم كه مرا به دست ميرزا حبيب سـپرد و به او سفارش كرد
تعزيهخوانـي را به من يـاد دهد .هيچوقت نخسـتين اجراي تعزيـه را فراموش
نميكنـم .همـه ابيـات را حفظ كـرده بودم .دهـان كه باز كـردم تـا بخوانم در
بين جمعيت تماشـاچي چشـمم به پـدرم افتـاد .تمام صورتش خيس اشـك
شـده بود .با ديدن او من هم گريهام گرفت .در بقيه تعزيه كه نقش سـكينه را
داشتم با آه و افغان خواندم و نميتوانستم جلوي گريهام را بگيرم .همين باعث
بهتر شـدن اجرایم شـده بود .آن روز اشك پدرم بهترين مشـوق من بود .بعد از
آن بـه قدري انگيزه راضي نگ هداشـتن پـدر در من زياد بود كه دوسـتي با اهل
بيت bبرايم رقم زده شـد .حاال  78سـال اسـت كه روض ه ميخوانم .سـرودن
شـع ر هم راه ديگـري براي عشـق ورزيدن به اهلبيـت بود».
عقد ازدواجي كه در آسمان بسته شده بود
حـاج حسـين زارع همانطـور كـه روزهاي سـپري شـده زندگـياش را مرور
ميكنـد ،ميگويد« :در  18سـالگي با دخترعمويم كه از  5سـالگي در خانه ما
زندگي ميكرد ازدواج كردم .زهرا خانم  13سـاله بود .با سـن كمش جاي مادر
نداشـتهام را پركرد .اين ازدواج مرا در مسـيري كه انتخـاب كرده بودم پايبندتر
كـرد .زهـرا خانم مشـوق من شـد .وقتي شـعرهايم را برايـش ميخواندم تمام
وجـودش پر از شـادماني ميشـد» .حاج حسـين بـه اينجا كه ميرسـد دختر
ارشـد او (عفت زارعي) رشـته كالم را به دسـت ميگيـرد و ميگويد« :همه ما
همسـرداري را از مادرمـان آموختيم .حتـي عروسهايي كه به خانـه ما آمدند
چند سـالي را كنـار مادرم زندگي كردند .عشـق مادرم به حاجآقـا زبانزد خاص
يداشـت .ميگفـت وقتي پدرتان
و عـام بود .فضاي خانه را هميشـه آرام نگه م 
در حال سـرودن شـعر اسـت تمركزش را برهم نزنيد .به همه ميگفت محيط
خانـه را آرام نگ هدارنـد .انـگار از تراوشهـاي ذهني پـدر آگاه بود .هنـوز يادمان
نرفتـه وقتي پدر سـر ظهر از روضهخواني برميگشـت و سـاعتي را ميخوابيد
مـادرم كنار تلفن مينشسـت تـا صداي زنگ تلفـن باعث بدخوابي او نشـود».
در این خانه کدورتی نیست
عـروس بزرگ خانـواده (شـهال دهقان) ميگويد« :من حدود هشـت سـال
بـا خانـواده همسـرم در يـك خانـه زندگي ميكـردم .آنهـا در اين سـالها
راه و روش زندگـي صميمانـه را بـه من آموختند .در ايـن خانواده هيچوقت
كدورتـي بـه وجـود نميآيـد .آن زمـان كـه حاجخانـم در قيد حيـات بود

بـه همـه مـا آموخت كـه چطـور ميتوانيـم كنـار يكديگـر زندگـي كنيم.
بـه واسـطه ميهماننـوازي اين خانـواده و ازدواجهـاي فاميلياي كـه در آن
انجام شـده زندگي ما باصفاسـت .از سـال  1372ميهمانيها در منزل اقوام
برپـا ميشـود .البتـه ايـن ميهمانيهـا بيشـتر يـادواره شـهداي خانوادهاند.
بيـش از  50خانـواده در فاميـل ما شـهيد دادهاند كه در ايـن ميهمانيهاي
خانوادگي شـركت ميكنند .اين رفت و آمدها باعث شـده از سـنتهايمان
كـه احتـرام بـه بزرگترهـا و حفـظ صميميتهاسـت دور نشـويم .حتـي
حضـور فرزندانمـان در ايـن مجالس به ما كمـك ميكند كه بهتـر بتوانيم
كليدهـاي تربيتي فرزندانمان را بشناسـيم» .شـهال دهقان كـه در مجالس،
قـرآن و ادعيـه قرائـت ميكنـد و از  14سـالگي عـروس اين خانواده شـده،
ميگويـد« :مداحـي و روضهخوانـي از كارهـاي روزمـره اعضـاي ايـن خانه
اسـت» .حاجآقـا وقتـي توضيحـات عروسـش را ميشـنود ،بـه او ميگويد:
«دخترم! سـعي كنيـد دعاها -مخصوصا زيارت عاشـورا و حديث كسـاء -را
قرائـت كنيـد تا بتوانيـد بدون كتاب هـم بخوانيد امـا تا آنجا كـه ميتوانيد
در مجالـس روضهخوانـي نكنيد .شـايد شـخصي صدايتان را ضبـط كند و
ايـن اتفاق خوبي نيسـت».
به پدرم بدي نكردهام
فرزنـدان حـا ج حسـین صميمـي و مهربـان كنار هـم نشسـتهاند و همگي
بـا هـم ميگويند مـا بايد حداقل يـك روز در ميـان همديگـر را ببينيم .دو
دختـر او نیـز نزديـك پـدر زندگي ميكننـد .عباس آقـا ميگويـد« :عالقه
بـه پـدر ما را بـه اين خانـه ميكشـاند .يـك روز همه مـا خواهـر و برادرها
در ايـن كوچه كنـار هم خانه خواهيم داشـت» .از او ميپرسـم چطور شـد
كـه فرزندانـت اينطـور كنـارت ايسـتادهاند؟ بـدون مكث ميگويـد« :من
به پـدرم بدي نكـردهام».
دو جوان  18ساله
پيرغالم شـهر ما پدر شـهيد اسـت و كوچـهاي كـه در آن زندگي ميكنـد به نام
شـهيد بزرگوار اين خانواده مزين شـده اما چند سـال قبل از اينكه خبر شـهادت
محسن را بياورند ،در روزهاي اول جنگ تحميلي هنگام كمبود وسايل گرمايشي
و در سـوز سـرما ،او مـرگ دختـرش را هم تحمل كـرد .طاهـره 18سـاله آن روز
وقتـي داشـت داخـل بخاري نفـت ميريخت بخـاری آتـش گرفـت و او در آتش
سـوخت و حسـرت ديـدارش را بـر دل خانوادهاش گذاشـت .محسـن زارع پسـر
دوم خانـواده آمـوزش غواصـي ديده بـود .او هـم در  18سـالگي در اروندرود به
شـهادت رسـيد .يك هفته بعد از شـهادت پيكرش را از آب گرفتند .محسـن
در شـلمچه و در عمليـات كربلاي  5بـه ديـدار حـق شـتافت .وقتـي پيكـر
بيجانـش را بـه خانـه آوردنـد حاج حسـين بـا ديدن كفـن به خون آغشـته
او شـعري سـرود و همـان شـعر بر سـنگ قبر محسـن نقش بسـته« :بسـان
اللـه خونيـن كـه در چمن اسـت /نشـان مرد خدا سـرخ بـودن كفن اسـت».

پدربزرگم
اولینمعلم
من بود
نام محسـن براي اين خانواده آنقدر ارزشمند است كه نام دو نوه
حاج حسین زارع «محسن» است .خواهر و برادرش ميخواستند
با ایـن کار نام برادرشـان را زنده نگهدارند .سـبك زندگي حاج
حسـين به قدري براي خانوادهاش قابل احترام اسـت كه بيشتر
فرزنـدان دنبالـهرو پدر و پدربـزرگ خود بودهاند .همـه آنها در
خواندن دعا و روضه دسـتي دارند اما در بين آنها «محسن زارع»
مداح جواني اسـت كه اين روزها صداي خـوش او در هيئتهاي
شـهرري به گوش ميرسـد و هيئتدار مسـجد كوچـه پاچنار
اسـت .به قـول پدربزرگش هنوز محاسـنش پر نشـده اما روش
خواندن و مداحياش طرفدار پيدا كرده .محسـن كه دانشـجوي
رشـته برق اسـت ،ميگويـد« :پدربزرگـم اولين معلـم من بود.
خيلي مواقع اشـكاالتم را برطرف ميكند و انتقادات سـازندهاي
به من دارد .يكي از نصيحتهايي كه به من ميكند اين اسـت كه
شـعرها را حفظ كنم و زياد به دستنوشتههايم وابسته نباشم».
پدر محسـن (عبـاس آقا) به پشـتي تكيه زده و منتظر اسـت كه
فرزندش لب بگشايد و نوحه بخواند .چشمان پدر كه خيس ميشود،
به ياد خاطره كودكي حاج حسـين ميافتم كه گريه پدرش براي او
بزرگترين تشـويق بـود و حاال تاريـخ بار ديگر تكرار ميشـود و
بيشـك اشـك عباس آقا دل فرزندش محسـن را قرص ميكند.

علی داوودی معتقد است ،برای سرودن شعر آیینی باید شعرکالسیک را به خوبی شناخت

باالفاظسخيفشعرهيئت
نگوييم
حسن حسنزاده

بنابـر عقیـده بسـیاری از افـراد یکـی از زیباتریـن جنبههـای زندگـی ادبیات اسـت و زیباترین بخش آن هم شـاید شـعر باشـد
چراکـه شـعر و ادبیـات همـواره زنـده و بازگوکننـده احـواالت و شـرایط دورهای از زماننـد .درواقـع بـا شـعر نـه تنهـا میشـود
از بعـد زیباییشـناختی ادبـی آن لـذت بـرد بلکـه شـرح ماوقـع آنچـه در شـعر صحبـت از آن اسـت بهتـر در ذهـن مانـدگار
میشـود؛ بـه ویـژه در شـعرهایی کـه جنبـه آیینـی دارنـد و احساسـات مخاطـب را بـه خوبـی نمایـان میکننـد .با ایـن بهانه
توگو کردیـم که ماحصـل آن پيـش روي شماسـت.
بـا علـی داوودی كـه در حـوزه شـعر آیینی هـم دسـتی بـر آتـش دارد گف 

علی داوودی از شـاعران شـناخت ه شـده معاصر به ویژه در حوزه اشعار آیینی
اسـت .او متولد  1352در همدان اسـت .نکته جالب اینجاست که فعالیت او
تنهـا در شـعر خالصه نمیشـود و در بخش هنر هـم حرفهایی برای گفتن
دارد .شـاید یکی از دالیل موفقیت او در حوزه شـعر ،همین ارتباط بین هنر
و ادبیات اسـت .درواقع او تحصیالت خود را در مقطع کارشناسـی در رشـته
گرافیک و در مقطع کارشناسـی ارشـد در رشته ادبیات گذرانده.
جرقه شاعری
شـعر گفتـن ابتدا بـه اسـتعداد و عالقه فـرد برمیگـردد .از نوجوانـی به این
حـوزه عالقـه داشـتم و کتابهـای شـعر زیـاد میخوانـدم .آن طـور که در
خاطـرم هسـت در مقطع دبیرسـتان بودم که موفق شـدم اولین شـعر خود
را بسـرایم و همیـن انگیزه شـد تا ایـن کار را بیشـتر ادامه دهم.
شعر آیینی و سایر سبکهای شعری
خیلی با این تعبیر (شـعر آييني) موافق نیسـتم و شـعر آیینی را مختص
دیـن و مذهـب نمیدانـم .از نظـر مـن هر شـعري كـه پیرامـون اجتماع
و بـه نوعـی بـرای آیینها سـروده شـود شـعر آیینی اسـت .شـعر آیینی
درواقـع ثبـت شـرایط شـکلگیری جوامـع انسـانی اسـت که هـم جنبه
فـردی دارد و هـم جنبـه اجتماعـی .مذهب وجـه متعالی زندگـی آدمی
اسـت و شـعر آیینی شـعری اسـت که به تعالی و اخالق و معنویت انسان
اشـاره دارد و شـاعر در خصوص این سـبک شـعر به خود اجازه نمیدهد
هـر طـور که دلـش میخواهـد در مورد دیـن فکر کنـد اما در یک شـعر
عاشـقانه شـاید از هـر تعبیـری بتواند اسـتفاده کند تا شـعر خـود را زیبا
کنـد .بیشـتر اشـعار آیینی من مرتبط با حماسـه عاشـورا هسـتند .مانند

تمام شـاعران در سـایر سـبکها از جمله غزل سـرودههایی دارم و شـعر
آیینـی تنهـا بخشـی از کار من اسـت .بـه عقیده من برای سـرودن شـعر
آیینـی باید شـعر کالسـیک را به خوبی بشناسـيم.
آثار وکتابها
تاکنـون به یاری خداوند توانسـتهام چندین کتاب را به مرحله چاپ برسـانم
و آثـار خـود را عرضـه کنـم .از مهمتریـن آنهـا میتوانـم بـه مجموعههـاي
«نام تو چیسـت»« ،سـوءتفاهم»« ،مردگان بسـیارند»« ،هندسـه حماسه»،
«شـعری برای جنگ»« ،شـاعر مـردم» (یادنامه مرحوم محمدرضا آغاسـی)

خـــــط خبــر

آیتاهلل مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود با اشاره به اهمیت انتخابات و لزوم توجه نامزدهای انتخاباتی به اخالق گفت« :امیدواریم برادرانی که
نامزد شدهاند ،در مناظرات یا سایر برنامههای تبلیغی خود ضمن رعایت اخالق ،به سه نکته مهم توجه داشته باشند .سعی کنند در این مدت مردم را
به آینده امیدوار كنند و به گونهای مشکالت کشور را بزرگ جلوه ندهند که مردم ناامید شوند .امید در زندگی بسیار خوب و تأثیرگذار است و بسیاری
از انحرافات و کجیها مانند تنبلی و سستی به خاطر نبودن انگیزه و امید کافی در زندگی است .لذا کاندیداها در مورد آینده به مردم امید بدهند».
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و «شـهر فرنگ» (پنجـاه و هفت تصویـر از آمریکا) اشـاره کنم.
حس و حال شعر گفتن
تقسـیم کرد:

در خصـوص حـس و حال شـعر گفتن میتوان شـعر را به دو دسـته
جوششـی و کوششـی .گاهـی اوقـات حـس و حالـی بـرای احـواالت شـاعر پیش
میآیـد کـه ناخـودآگاه او را بر آن مـیدارد تا با الهـام گرفتن از این حس شـعری
بسـراید .به عنوان مثال ،فرض کنید شـاعر در ترافیک اسـت و بـا دیدن صحنهای
پیرامـون ترافیـک ،حـس شـعر گفتن بـه او دسـت میدهد که بـه این نوع شـعر
جوششـی میگوینـد .گاهی هم پیـش میآید که شـاعر تصمیم میگیـرد درباره
موضوعـی شـعر بنویسـد .ایـن دیگـر جوششـی نیسـت چون تلاش میکنـد در
خصـوص اتفاقی که در نظر دارد یا به او سـفارش شـده شـعر بنویسـد کـه به این
جنبه شـعر کوششـی میگویند.
فاکتورهای شعری
خـوب شـعر گفتـن ماننـد تمـام هنرهـا و تمـام بخشهـای ادبیـات مسـتلزم
رعایـت فاکتورهایـی اسـت کـه بایـد بـه آنهـا عمـل کـرد .یـک بخـش از
ایـن عوامـل برمیگـردد بـه خـود شـاعر کـه هـر چیـز را نگویـد و ارزش
و ادب کالم خـود را ارج نهـد ،کـه ایـن بـه تربیـت شـاعر برمیگـردد.
به عبارتی شـاعر نباید کالم را ارزان بگوید و از هر کلمهای برای قافیهسـازی اسـتفاده
نکنـد .دومیـن فاکتـور مهم ،شـأن موضوع شـعر اسـت .این وظیفه شـاعر اسـت که
موضوعـی را انتخـاب کنـد کـه از ارزش باالیی برخوردار باشـد .مثال اگر شـعر هیئت
را انتخـاب میکنـد ،موضـوع خـوب اسـت اما بـه تناسـب این انتخـاب بایـد از کالم
خـوب هـم بـرای بیـان احساسـات و بازگويی تفکـر خـود در شـعر اسـتفاده کند تا
ایـن دو فاکتـور در کنـار هم کامل شـوند .درواقع ایـن دو فاکتـور الزم و ملزوم همند.
الگو در شعر
وقتـی شـاعر تازهکار اسـت باید زياد شـعر بخواند .خواندن اشـعار دیگـران طبیعتا
روی شـعر او تأثیـر میگـذارد تـا اینکـه کمکـم خـودش آنقـدر شـعر بگویـد كه
شـخصیت مجزایی در این خصوص پیدا کند .اسـتاد محمدعلی بهمنـی در دوران
ابتدایـی بیشـتر الگوی مـن بـود و کارهایـش را دنبال میکـردم اما بعد بـا تجربه
کـردن چیزهای مختلـف پیرامون محیـط زندگی و تجربه بیشـتر در حوزه شـعر
سـعی کردم از شـعراي دیگر تأثیـر نگیرم.
ارتباط با مداحان و همکاری با آنها
با برخی از مداحان دوسـت هسـتم و ارتباط خوبی دارم اما این توفیق را نداشـتهام
کـه بـا آنهـا همکاری داشـته باشـم .بعضـا پیش آمـده کـه شـعرهایم در مجالس
محلـی و هیئتهـای محلـی توسـط مداحـان خوانده شـدهاند امـا اینکه بـا مداح
سرشناسـي همکاری داشـته باشم خیر.

برای
امام زمان
خدا نه ،شکل انسان نه ،جدا از رنگها ،بوها
توراباخویشمیسنجنددنیایترازوها
کتابی،سورههایتهرورقمعنایخورشیدند
جهانآیینهکوراستوتفسیرارسطوها
نسیمی ،بوی گندمزار در تو میدود هر دم
نه سودای شرابی در تو میرقصند هندوها
قیامتدرقیامت،رستخیزشاعرانهستی
طرب در من ندارد رقص خلخال و النگوها
جهاناینچشمهایسرمهکشدرانتظارتوست
کهفانوسیبیاویزیدراینسوسویگیسوها
نمازسبزگلدانهاینومیدیاجابتکن
بیاری گل ،بریزی عطر در دستان شببوها
تو راز غنچههای سر به مهری ای بهار تلخ
بیابگذارشیرینبگذرداوقاتکندوها
طلسمدیرسالخاکشایدبشکندامشب
که بر خود حرز میبندند اینجا سحر و جادوها
کمان در دست ابروها ،جهان دست پریروها
خوشم با این تکاپوها ،چه اشراقی است این سوها
پرستوهاکهبرگردندفالعشقمیگیرم
پرستوها،پرستوها،پرستوها،پرستوها

ها و محافل مذهبی
نامه هیئت
ویژه

شماره 30

سهشنبه  19اردیبهشت 1396

 12شعبان 1438

خـــــط خبــر
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حجتاالسالم والمسلمین نبوی ،مسئول بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم گفت« :انقالبی که در ایران اتفاق افتاد خمیرمایه حرکتی
آن را اعتقادات و باورهای مردم انقالبی پدید آورد .لذا برای پی بردن به عمق انقالب ایران بیانیهها و اطالعیههای حضرت امام را در قبل
و بعد از انقالب و حتی در دل جنگ مطالعه کنید تا به این واقعیت پی ببرید که آنچه بیش از هر چیز جلب نظر میکند در کنار رهبری
داهیانه امام و خلف صالحش ،نقش پررنگ مردم متدین و انقالبی در به ثمر رسیدن و حفظ این انقالب تاکنون بوده است».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

فضایل نیمه شعبان
نیمه شـعبان که از راه میرسد ناخودآگاه همه مسلمانان خوشحال میشوند
و شـهر پـر میشـود از ایسـتگاههای صلواتـی که شـربت و شـیرینی پخش
میکنند .اگر کمی سـطحی نگاه کنیم ،این جشن بزرگ را شـاید در ذهن و
اندیشـهمان به همین شـادی خالصه کنیم اما واقعیت این است که این شب
آثار دنیوی و اخروی زیادی را در پی دارد .باید بدانید که شـب نیمه شـعبان از
چنان اهميتي برخوردار اسـت كه همرديف و همپاي شـبهاي قدر قرار دارد
و از ايـن موقعيت ميتوان چون شـبهاي قدر براي كسـب خيـرات و بركات
معنوي بهـره برد و نهايت تالش را براي كسـب فيض داشـت .خواندن دعای
کمیـل در این روز بسـیار توصیه شـده .بنابر روایـات موجود ،خوانـدن دعای
کمیل در این روز بسیار ثواب دارد .از دیگر مواردی که به آن تأکید شده ،زنده
نگ هداشتن و احیای این شب است .جبرئیل gاز جانب خداوند متعال براي
رسـو ل اكرم پيامي آورد با اين مضمون« :شب نيمه شـعبان را زنده بدار و
امتـت را هـم به اين كار توصيه كن» .در اين شـب ميتوان با اعمال عبادي به
خدا نزديك شـد چراكه اين شـب شبي بس شـريف و ارزشمند است .امشب
شبي است كه هر دعايي در آن مستجاب است و به درخواست هر نيازمندي
پاسـخ داده ميشـود هر كس طلب بخشـش كند او را ميبخشند و هر كس
توبه كند پذيرفته ميشـود .محروم واقعي كسي اسـت كه از خيرات اين شب
محروم بماند .اینها تنها بخش کوچکی از فضایل این شب است و به تعبیری
سـرنخی اسـت برای مطالعه ،آگاهی و رعایت سـایر فضایـل و آداب ایـن روز.

هیئـت مکتبالمهدی ،fتهران ،ناز یآباد

کانال تلگرام
یوسف زهراh

چیــزی بــه نیمــه شــعبان كــه يكــي از بزرگترین
اعيــاد مســلمانان اســت نمانــده؛ عيــدی کــه همه
بـرای ظهــور منجــی عالــم بشــریت و نجاتدهنده
جهــان از ظلــم و ســتم دعــا میکننــد امــا ایــن
ظهــور ،بــه همیــن راحتــی اتفــاق نخواهــد افتــاد
بلکــه بایــد مقدمــات آن فراهــم شــود .مهمتریــن
مقدمــه آن شــناخت خــود منجــی اســت .در
ایــن قســمت ،کانالــی را در تلگـرام تحــت عنـوان
«یوســف زهـرا »hبرایتــان معرفــی میکنیــم که
بــا اســتفاده از مطالــب آن میتوانيــد در جهــت
شــناخت بهتر حضــرت مهــدی gقــدم برداريد.
ایــن کانــال عــاوه بــر موضوعــات محــوری خــود
پیرامــون امــام زمانشناســی و ...ختــم صلــوات
هفتگــی بـرای ســامتی امــام زمــان fو زیــارت
عاشــورا بــرای خشــنودی آن حضــرت را برگــزار
میکنــد .از ایــن رو میتوانیــد بــا عضویــت در
کانــال تلگرامــی «یوســف زهــرا »hبــه آدرس
 t.me/yousefezahraاز ایــن م ـوارد بهرهمند شــوید.

کتاب
حکومـت جهانـی مهـدیf

کتاب «حکومت جهانی مهدی »fاثر آیتاهلل
مکارم شیرازی است که درباره شیوه حکومت امام
زمان بحث میکند .او در این کتاب به سؤاالت
مطرح شده در زمینه حکومت امام زمان
اشارهایدارد،سپسسعیمیکندبهدورازهرگونه
تعصب و گرایشهای افراطی و پیشداوریهای
غیرمنطقی به پرسشهای مطرح شده پاسخ
دهد .نویسنده ،مجموعه مطالب خود را در دو
بخش روش حکومت جهانی حضرت مهدیf
و راه پیروزی آن حضرت ارايه کرده و طی این دو
بخش به شبهات و سؤاالت موجود پاسخ میدهد.
از جمله اینکه چرا آینده جهان روشن است ،چرا
انسان با وجود بدبختیها و مشکالت بسیار باز به
آینده امیدوار است و قسمت پایانی کتاب را به
بحث از مدعیان دروغین مهدویت اختصاص داده.
از این رو فرا رسیدن جشن نیمه شعبان و والدت
حضرت مهدی fرا بهانهای قرار دهیم و این
کتاب را مطالعه کنیم تا بیشتر با جنبهها و زوایای
شخصیتی و نوع حکومت پس از ظهور آشنا شویم.

مناجاتنامه

اپلیکیشن
نسیم انتظار

یکـی از کاربردیتریـن برنامهها در ایـن روزها
برنامـه اندرویـدی «نسـیم انتظار» اسـت که
بـه آواهـا ،مولودیهـا و نغمههـای مهـدوی
اختصـاص دارد .ایـن برنامـه آرشـیوی قـوی
و آلبومـی زیبـا از ایـن آواهاسـت .انتخـاب
نغمههـای زیبا در کنـار گرافیک بینظیر ،این
نرمافـزار را در نوع خودش بهترین کرده .آلبوم
صوتی «نسـیم انتظار» مجموعـهای از آواها و
نواهـای مهدوی پخش شـده از رادیو معارف با
کیفیت باالسـت شـامل پنج بخش مولودی،
تکخوانـی ،همخوانی ،آواز و مناجـات .با اتصال
بـه اینترنت میتوانیـد نوای مورد نظـر خود را
از این برنامه دانلود کنید و از طریق شبکههای
اجتماعـی به اشـتراک بگذاریـد .در کنار تمام
ایـن ویژگیهـای جـذاب ،امکان پخـش زنده
رادیو معارف هم در برنامه تعبیه شـده اسـت.

*خداونـدا! توفیق طاعت و تـوان دوری از گنـاه و معصیتت را
ت کن.
به مـا عنایـ 
*خداونـدا! بـه مـا صداقـت و خلـوص در نیت مرحمـت کن و
معرفتـی کـه حدود تـو را بـاز شناسـیم و حرمـت بگذاریم.
*خداونـدا! لبـاس فاخر هدایت و اسـتقامت را بر تـن ایمان ما
بپوشـان و راسـتی و درسـتی و حکمـت را بر زبان ما سـاری و
جاری بسـاز.
*خداونـدا! دلهای مـا را از دانش و معرفت لبریـز کن و درون
مـا را از حرام و شـبههناک پـاک نگهدار.
*خداوندا! دسـتهای مـا را از سـتم و تعدی و سـرقت باز دار
و چشـمها و نگاههـای مـا را از خیانـت و معصیـت و آلودگـی
بپوشـان و راه گوشهایمـان را بـر هرچـه غیبـت و لغـو و
بیهودگـی اسـت ببند.
*خداونـدا! بر تن علمـای ما لبـاس زهد و نصیحت بپوشـان و
چشـمههای تالش و کوشـش و رغبت را از درون دانشاندوزان
ما بجوشـان و بـه شـنوندگان ما جرعـهای از شـهد پذیرش و
پیروی بنوشـان.
*خداوندا! به مریضهای مسـلمین شـفا و آسـایش عنایت بفرما
و مردگانش را با دسـتهای مهر و محبـت و رحمت خویش بنواز.

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي
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