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سخن سردبیر

چگونه قلب امام زمان را شاد کنیم
قلب امام زمان(عج) را شاد کنید؛
توصيه هايي به جوانان
توصیه های اخالقی آیتاهلل العظمی
میرزا جواد تبریزی(ره) به جوانان:

بسم رب المهدی
آقاجان !
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دوست دارم بگویم که چرا اینقدر من با تو غریبم ،دوست دارم بگویم چرا باید در صفحه اول دلنوشته
هامان نوشته شود اگر جمعه ای نبود شاید هیچ وقت به یادت نبودم،دوست دارم بنویسم چرا داستان
غیبتت باید آنقدر در دلنوشته هامان ادامه دار شود .
دوست دارم این بار که �قلم بر کاغذ می گذارم دیگر طعم دلنوشته هایم از دوری تو نباشد.امید
دارم زودتر بیاید آن روزی که تیتر تمام دلنوشته ها ظهور شما باشد.به گمانم آن روز تمام شعرها وزن
می گیرند،تمام کلمات با �قافیه می آیند و مثنوی های بلند ظهورت تمام �قلوب را تسخیر خواهد کرد...
آ�قا اگر غ�فلت من طوالنی است کرم تو بسیار...اگر صبر من اندک است ،عنایت تو بسیار ...اگرعمر من
کوتاه است و دلتنگی ها بسیار ،ظهور تو چاره ساز...
مهدی جان،غروب جمعه ها هم دوری تو را حس می کند ،دلگیر می شود و تو را عاش�قانه می خواند
آ�قا ! من که از غروب جمعه ها کم تر نیستم ،به حق تمام دلتنگی های غروب جمعه ...بیا!...

سعی كنید با افراد متدیّن معاشرت كنید
و با افرادی كه فكر و حركت آنها شما را
به گناه میكشاند همصحبت نشوید ،و
افكار شیطانی را از فكر خود محو نمایید.
به معنویات روی آورید و در مجالس وعظ
و خطابه شركت كنید .اذكار خود را بیشتر
كنید و در هر كاری از خدا كمك بخواهید.
شیطان همواره در كمین است ،ا ّما انسان
بایدآنقدرتهذیب نفس داشته باشدكه اجازه
ندهد شیطان در او رسوخ كند و او را
فریب دهد،لذا قبل ازاینكه پشیمان شوید،
شیطان را از خود برانید.
ا ّولین گام برای شما این است كه یك
شخص متدین را راهنمای خود قرار دهید؛
از فردی كه خود صاحب كمال است ،كمك
بخواهید و قدری از روز را با او بگذرانید.
سعی كنید با افراد متدیّن معاشرت كنید
و با افرادی كه فكر و حركت آنها شما را به
گناه میكشاند همصحبت نشوید.

با خود زیاد خلوت نكنید ،اگر فكر گناه
به ذهنتان خطور كرد از محل خارج شده،
شروع به قدم زدن نمایید و خود را به كاری
مشغول كنید تا فكر باطل از ذهن شما
خارج شود .باید ببینید سبب اصلی تحریك
شهوت شما چیست ،بعد آن را عالج یا از
آن دوری كنید ،به مرور زمان ،مسئله گناه
را ـ ان شاءاهلل ـ فراموش خواهید كرد .اگر
بتوانید هنگامی كه شیطان به سراغ شما
آمد وضو ساخته و شروع به نماز خواندن
نمایید ،بسیار مؤثر است ،در آن بركاتی
است كه شما را در جهت خالصی از این
مشكل ،كمك خواهد كرد.
توجه داشته و بسیار به
به تكالیف الهی ّ
یاد قیامت و روز حساب باشید .سعی كنید
ولیعصر(ع) از شما
كاری كنید كه حضرت ّ
راضی باشد .اگر با جدیت درس بخوانید
و تكالیف الهی را همراه با تهذیب نفس
مد نظر بگیرید ،ان شاءاهلل قلب مقدس
ّ
امام زمان(ع) را شاد خواهید كرد .و در
راه تحصیل با تو ّكل به خداوند متعال و
ائمه اطهار(ع) بكوشید تا خوب
توسل به ّ
درس بخوانید و در تحصیل عجله نكنید،
تا كتابی را تمام نكرده و نفهمیدهاید كتاب
دیگری را شروع نكنید .سعی كنید بعد از

تمام كردن یك كتاب ،آن را درس دهید.
در استفاده از جوانی و سرمایه عمر ،كمال
مراقبت را بنمایید كه جوانی زودگذر است
و فرصتها به سرعت از دست میروند؛
فرصت را مغتنم بشمارید و توفیق را از
خداوند متعال بخواهید و از دوستی با
اشخاصی كه عمر را تباه میكنند بپرهیزید.
از شبنشینی و گذراندن بینتیجه وقت
بپرهیزید سرمایه جوانی را مغتنم شمرده،
این نعمت الهی را ارزان از دست ندهید.
شوخی و خنده ،حكم نمك در غذا را
دارد ،انسان باید از شوخی و خنده زیاد
بپرهیزد ،به خصوص طلبه[دانشجو] جوان
كه دوران سازندگی خود را میگذراند و
خدای ناكرده شوخی و خنده زیاد موجب
دلمردگی میشود و اگر خدای ناكرده این
اتّفاق بیفتد ،خارج شدن از آن حالت بسیار
سخت است.
كاری كنید كه رضایت امام زمان(ع) در
آن باشد ،شكل ظاهری و حركت شما نیز
به گونهای باشد كه اگر كسی شما را دید،
از ُخلق و التزام شما لذت ببرد و مصداق
«كونوا لنا زیناً» باشید ،خداوند به شما
توفیق بدهد.
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که از سوزاندن قرآن نیز نور بلند می شود .
آري س��كوت  ،س��كوت به تمام نا حقي ها
 ،س��كوت به تمام خون هايي كه بي دليل
ريخته شد ...
و باز هم جام هاي ش��راب را به هم بزنيد و
تخت و مسند ها را محكم كنيد  .با آرامش
لبخن��د بزنيد و به آينده اميدوار باش��يد و
دلگرم به س��كوت ها و ح��رف هايي كه به
زبان آورده نمي شود .

برگرفته از سایت خبری farsnews
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س�كوت  ،آري س��كوت بهترين پاسخ
اس��ت وقتي ك��ه امنيت و مال��ت در خطر
است  .مهم نيست اگر كودكي در آتش مي
س��وزد  ،مهم نيست اگر جوانان يك كشور
اعتصاب مي كنند  ،مهم نيست اگر مادري
در مقاب��ل فرزندش به خاك مي افتد ،مهم
نيس��ت اگر كشوري آشفته مي شود  ،مهم
نيست اگر پزشكان را هم به يغما مي برند
س��كوت  ،آري س��كوت آن ه��م از جنس
مجامع بين المللي !!

قران ها سوخته مي شود  ،مساجد تخريب
مي شود  ،ش��يعيان را به سكوت وادار مي
كنند  ،دريغا كه نمي دانند شيعيان گرفتن
حق از باطل را از حسين (ع) آموخته اند .
آنه��ا نمي دانند كه هي��چ قطره خوني را با
آتش نمي توان به س��كوت وادار كرد  ،آنها
نمي دانند هيچ اش��كي بي ثمر نخواهد بود
 ،آنه��ا از آه جگره��اي س��وخته هيچ نمي
فهمن��د  ،آنه��ا از آيه " و مك��رو و مكر اهلل
و اهلل خيرالماكري��ن "و " و اذا جاء نصر اهلل
والفتح " که خب��ر ندارند  ،آنها خبر ندارند

بدون شرح !
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کمیته آزار هنر پیشگانی همچون ایزابل
اجانی بود.ایزابل اجانی به جرم گفتن نژاد
عربی  ،مسلمان و نام پدرش محمد اجانی
جلو رسانه ها ،از نامزدی برای جایزه
بزرگ جشنواره کن 1994میالدی منع
شد.اخراج چارلی چاپلین هم از نمونه
های بارز سانسور عوامل انسانی در نظام
مافیایی حاکم بر هالیود است وی یهودی
مطیعی بود که علیه اربابان هالیود طغیان
کرد و به همین جرم از هالیود و آمریکا
اخراج شد.

ای��ن تش��کیالت و اعض��ای آن ،نقش
مهمی در تاریخ داش��ته اند و ش��ناخت
این تشکیالت ،برای ما مسلمانان امری
الزم و ضروری است.
کلم��ه ی ماس��ون ( )masonیعن��ی
ب ّنا ،فراماس��ون ( )Freemasonیعنی
ب ّنای آزاد .ماسونرییک تشکیالت منظم
جهانی اس��ت که ب��ر ارکان دولت های
جه��ان و اکثر وجوه زندگی سیاس��ی،
اقتص��ادی و فرهنگ��ی جوامع ،س��لطه
یافته اس��ت و بس��یار هم آزادانه عمل
می کند.س��اختمانی ک��ه مرکز فعالیت
ماسونهاس��ت لژ نام دارد.فراماس��ونری
س��ری اس��ت که کس��ی به
جمعیت��ی
ّ
راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند
و اگر هم راه یافت ،مکلف اس��ت اسرار
آن را مکت��وم نگ��ه دارد .هم��ه ی این
افراد متفق الرأی هستند که« :این یک
توطئه ایس��ت که از اواخر قرن هجدهم
آغاز ش��ده و تا به امروز هم با موفقیت
تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد
یک حکومت جهانی «ش��یطانی» است
وبرای پیاده کردن آن در سراس��ر عالم،
به یک مبارزه وس��یع و بی امان دست
زده اند».

انتظار چیست؟

پیام صاحب زمان (عج) به شیعیانش
راهنمایی امام مهدی(عج) به شیعیان :
اگر چنانچه شیعیان ما که خداوند بر انجام طاعت خویش آنها را موفق گرداند در راه وفای به عهد و پیمانی که بر
دوش دارند همدل می شدند میمنت دیدار ما از ایشان به تاخیر نمی افتاد و سعادت دیدن مازودتر نصیبشان می شد
دیداری بر مبنای شناختی درست و صداقتی از انان نسبت به ما و ما را از شیعیان د ور نگه نمی دارد مگر اعمال بد
آنان که به ما میرسد و برای ما ناخوشایند و دور از انتظار است.
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داده است( .البته این نکته تقریباً اثبات

فراماس��ونری عم��ده ی تعلیمات خود
را از حکوم��ت طاغوت��ی و ش��یطانی
مصر باس��تان کس��ب کرده است ،هر
چن��د تعالیم اندکی نی��ز از بقیه ی
حکومت های الحادی فراگرفته اس��ت.
در هر صورت رد پای حکومت طاغوتی
فرعون های مصر باس��تان را می توان
در سراسر تعالیم ماسونی یافت.

استعماری می باشد که با جلب نخبگان

عقاید فراماسونری

راستای اهداف غرب و صهیونیسم قدم

گروه های مختلف ماسونی بعضاً فلسفه
عقیدت��ی متفاوت��ی دارند؛ ام��ا با این
حال در ال به الی عقایدش��ان ،می توان
مش��ترکات فراوانی نیز یافت .ش��واهد
فراوان��ی وجود دارد که نش��ان می
دهد اکثر گروه های ماسونی ،شیطان
را تقدی��س می کنن��د .از جمله :اذعان
خ��ود آن ها به تقدیس لوس��یفر (یکی
از نام های ش��یطان) و یا اس��تفاده از
عالیم بی شماری که اکثر آن ها توسط
گروه های ش��یطان پرست نیز استفاده
می ش��وند؛ ب��ا این اوص��اف ما می
توانیم بفهمیم که ماس��ون ها شیطان
پرس��ت نیز هستند .اما هنوز نمی دانیم
که چه عاملی آنان را به این تفکر سوق

ش��ده است که ماس��ون ها و شیطان

پرس��تان به موجودی به نام ابلیس یا

ش��یطان اعتقاد ندارن��د ،بلکه آن ها

بزرگداش��ت شیطان را به عنوان نمادی
برای مخالفت با ادیان انجام می دهند.

فرماسونری یکی از محافل اسرار آمیز

و دولتم��ردان کش��ورهای مختل��ف در
بر می دارد .این تش��کیالت با دستچین
نمودن افراد مستعد  ،به پرورش فکری
آنها اقدام می نماید و با استفاده از نفوذ
آنه��ا در ارکان اجتماع��ی و حکومتی ،
استعمار را در نیل به اهدافش یاری می

نماید.

البت��ه فراماس��ونری ،شیطانپرس��تی
نیس��ت .فراماس��ونری دسیس��ه وسیع
سیاس��ی و اجتماعی  ،برای به انحراف
كشاندن نخبگان یك جامعه است.

ه��م اکنون بس��یاری ازعالئ��م و عقاید

فرماسون ها در فیلمها و کارتون ها نیز
راه یافته اند .

((بقیه اهلل خیر لکم ان کنتم مومنین))

با توجه به معنی آیه ( بقیه اهلل برای شما بهتر است اگر مومن باشید) میتوان نتیجه گرفت که منتظر بودن فقط از عهده
یک مومن بر می آید .اما اگر یک مومن می خواهد منتظر سالسه امیر المومنین (ع) شناخته شود باید در صفات زیر از
دیگر مومنان جلو بزند :
الف) عادل باشد به این معنی که به کسی ظلم نکند و در مقابل ظلم نیز سکوت نکند.
ب) مصلح باشد به این معنی که خود صالح باشد و در اصالح جامعه نیز بکوشد.
پ) عابد باشد آن طور که محمد (ص) عابد بود به این معنی که خدمت به خلق را باالترین عبادت ها بداند.
ت) عاشق باشد طوری که عشق او را به حرکت درآورد.
ج) در صورتی که احساس کرد برای عمل کردن به موارد فوق تمام سعی اش را می کند باید به دعا برای ظهور مهدی
(عج) بپردازد.
د) دیگران را به انتظار دعوت کند.
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شاید بتوان گفت بدلیل اهمیت فراوان
سینما وتلویزیون در دوره معاصر بود
که صهیونیست ها ،اصلی ترین شرکت
های فیلم سازی را در«آمریکا» پدید
آوردند،پس هالیود را به عنوان پایتخت
سینمای جهان معرفی کردند و با سرمایه
گذاری گسترده ای ،یهودیان سینما گر
فعال را از سراسر جهان به هالیود آوردند.
به گفته کارشناسان هم اکنون حدود 90
درصد هالیود یهودی-صهیونیستی است
شاید بتوان پس از یهودیان صهیونیست
قدرتمند ترین البی ها و مراکز فرهنگ
سازی را،از آن مسیحیان صهیونیست
دانست که به سهم خود تاثیر زیادی در
روند فیلم سازی و اسطوره سازی برای
محتوای فیلم ها و برنامه های هنری
دارند .عالوه بر این ها (پنتاگون)هم
خصوصا پس از حادثه  11سپتامبر کنترل
و نظارت زیادی بر هالیود دارد و سرمایه
گذاری زیادی برای تامین اهداف سیاسی
و نظامی خود توسط سینما میکند.
پنتاگون با تاسیس دفتری در هالیود به
هیچ استودیوی فیلم سازی اجازه نمی
دهد که صحنه کوتاهی از فیلم خود را
در مخالفت با سیاست های کاخ سفید
به نمایش بگذارد.با در نظر گرفتن این
موارد می توان ادعا کرد که مسیحیان و
یهودیان در هوای صهیونیستی تنفس می
کنند و هالیود در قبضه صهیونیست (جه
مسیحی جه یهودی)است.
[نشریه ای انگلیسی می نویسد :اکثر
شرکت های تولید فیلم سینمایی ،متعلق

به سرمایه داران صهیونیست بوده و
هرچهره ای که آنها خواسته اند از ملل
دنیا به جامعه آمریکایی و حتی جهانی
قالب کرده اند].
افزون بر تولید فیلم در راستای اهداف
صهیونیستی و جذب ستارگان سینما
وظیفه خارج کردن فیلم های ضد
صهیونیستی و هنر پیشگان طرفدار
فلسطین و حقوق مسلمانان از جشنواره
های بین المللی نیز بر عهده این کمیته
مافیایی گذاشته شد.از جمله اقدامات این

هالیود برای حفظ قدرت خویش معنا
گرایی پس از مدرنیته را هم به انحراف
کشانده است و با گسترش عرفان تقلبی
و متافیزیک معکوس(متافیزیکی که
به جای اتصال به عالم اعلی ،انسان را
از حیوان پست تر می کند).می کوشد
جلوی رشد اسالم ناب را بگیرد .با مرور
فیلمهای آخرالزمانی سالیان اخیر هالیوود
به نظر می رسد که این آثار از حد چند
محصول سرگرم کننده ی سینمایی فراتر
رفته و به پروتکل نبرد آینده دنیای غرب
بامشرق زمین و فرهنگ غنی اسالمی
تبدیل شده است هدف غایی سازندگان
این قبیل آثارآن است تا افکار عمومی
مردم جهان،آمریکارا به عنوان رهبر دنیای
جدید و سرسلسله ی نیروهای خیرعالم
قلمداد نموده و طبعااینگونه در نبرد نهایی
میان خیر و شر مختصری خون ریزی و
خشونت(خصوصا اگر از جانب سر سلسله
نیروهای خیر اعمال شده باشد)قابل
اغماض و چشم پوشی خواهد بود!واین
همان اختیار تامی است که سینمای
هالیوود تلویحا در صدد کسب آن است.
هم اکنون سینمای هالیوودبه طور بارزی
به ابزار مهم رسانه ای در جهت تحقق
اهداف آمریکا در قبوالندن ارزش ها و
باورهای مطلوب خود به عنوان گفتمان
حاکم ونابودی اعتقادات و باورهای دیگر
کشورها به ویژه اسالم در برابر غرب مبدل
شده است.

فراماسونری
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با نمادهای شیطان پرستان بیشتر آشنا شویم
گاهی جوانی رامی بینیم که به گردنش یک نماد س��تاره پنجپرشیطان پرس��تی جای گرفته و اونمیداندنمادشیطان پرستان راحمل
میکند .دخترجوان دیگری که دارد برروی قیمت س��تاره پنجپرچانه میزندمیگوید" :این س��تاره شانس است .دوستم پیشنهادخرید
آن رابه من داد .این نمادباعث احساس آرامش میشود .اکثردوستانم ازاینطورنمادها استفاده میکنند".
چیزهای��ی مثل نمادش��انس،جلوگیری کننده چش��م زخ��م و ...جایگزینهایی هس��تندکه برای نام اصلی نمادهای ش��یطان انتخاب
ش��دهاندبایدبدانیدکه فرقه شیطان پرستی بس��یارنمادگرا هس��تند وفقط میخواهندمردم دنیانمادهای آنان راحمل کنند،دیگرفرقی
نمیکندکه بداننداین گردنبندیاانگشتربرای شیطانپرستان است یانه.
این عالیم برگردن نوجوانان وجوانان شیطان خودنمایی میکند،درحالیکه شایدخیلی ازآنان ندانندونخواهندکه جزوفرقههای شیطان
پرستی باشند .درادامه به معرفی این عالیم می پردازیم.

نماد صلیب شكس��ته یا چرخ خورش��ید ( : )swastika or sun wheelcچرخ خورش��ید یك نماد باستانی
اس��ت ك��ه در برخی فرهنگهای دینی همچ��ون كتیبههای بر جای مانده از بوداییها و مقبرههای س��لتی و
یونانی دیده شدهاست .
الزم به توضیح اس��ت این عالمت س��الها بعد توسط هیتلر به كار رفت  ،لكن برخی با هدف به سخره گرفتن
مسیحیت این سمبل را وارد شیطانپرستی كردند .

چشمی در حال نگاه به همه جا ( : )All seeing Eyeچشم در برخی نمادهای روشنفكری نیز به كار میرود
اما شیطانپرس��تان اعتقاد دارند چش��م در باالی هرم «چشم شیطان » است و « بر همه جا نظارت و اشراف
دارد » .
ای��ن عالمت در پیش��گویی  ،جادوگری  ،نفرینگ��ری و كنترلهای مخصوص جادوگری مورد اس��تفاده قرار
میگیرد .گفتنی است این نماد بر روی دالر آمریكایی به كار رفته است

اگر نوشته وسط نماد یعنی ( )Satanismبه معنای شیطانگرایی به همراه دایره حذف كنیم  ،آن وقت یك
ستاره پنجضلعی بر جای میماند كه همان نشانه ستاره صبح یا پنتاگرام ( )pentagramباقی میماند .
این نمادها به انگلیسی ( )Ankhانشاءمیشود و سمبل شهوترانی و باروری است .
این نمادها به معنای روح شهوت زنان نیز تعبیر میشود  .امروزه نماد “ فمنیسم “ در واقع یك نماد برداشت
شده دقیقا ازسمبلهای شیطانی است .

این سمبل نیز همان پنتاگرام است  ،با فرق اینكه انواع آن ،گاه پنجضلعی وارونه ()snvertedpentagram
یا دیو ( ) Buphometو به شكل در میان نمادهای شیطانپرستان به چشم میخورد
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صلیب وارونه ( : ) upside down crossاین نماد و حكایت از « وارونه ش��دن مس��یحیت دارد » و عمدتا
استهزا و سخره گرفتن این دین است  .صلیب وارونه در گردن بندهای بسیاری مشاهده شده و خوانندههای
راك انواع مختلف آنرا به همراه دارند .

س��ر بز ( : )Goat Headبز شاخدار ،بز مندس ( mendesهمان  ba'alبعل خدای باروی مصر باستان) ،
بافومت  ،خدای جادو ( scapegoat ،بز طلیعه یا قربانی) این یكی از راههای شیطانپرس��تان برای مسخره
كردن مس��یح اس��ت زیرا گفته میشود كه مسیح مانند برهای برای گناهان بشر كشته شد ، .این نماد تصویر
كاملی است از بز قرار گرفته در نماد پنتاگرام .

هرج و مرج ( : )Anarchyاین نماد به معنای از بین بردن تمام قوانین اس��ت و داللت بر این امر دارد كه «
هر چه تخریب كننده است تو انجام بده » این نماد عمدتا مورد استفاده گروههای هویمتال است .
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 :666یك س��مبل با عنوان « شماره تلفن شیطان » توسط گروههای هوی متال وارد ایران اسالمی شده اما
در حقیقت عالمت انسان و نشانه جانور در میان شیطانپرستان تلقی میشود .

ضد عدالت ( : )Anti justiceبا توجه به اینكه تبر رو به باال نماد عدالت در روم باس��تان به ش��مار می آمده
است شیطانپرستان تبر رو به پایین را با عنوان نماد ضد عدالت در راه پیمودن مسیر تاریك انتخاب كردهاند .
همچنین گفتنی است كه فمنیستها از دو تبر رو به باال به معنی مادرساالری باستانی استفاده مینمودند.

11

مصاحبه با جناب آقای حجت االسالم شاهرخ
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-1لطفا بیوگرافی و سابقه کاری خود را
توضیح دهید؟
بنده فعالیت اول و شاید محوری و اساسی
خود را به عنوان مبلغ دینی در دانشگاه ها
آغاز کردم که این را زیر بنای موفقیت خود
در زمینه دانشجویی می دانم و امیدوارم
مداوم باشد و دانشجو احساس قرابت کند
و نگاه او یک نگاه موافق با خود و کمتر از
خود باشد".واغفر جناحک لمن تبعک من
المومنین"
مدرک و رشته تحصیلی:مدرک حوزوی
با گرایش و تخصص علوم و روانشناسی
اجتماعی (مباحث خانواده جوانان و ارتباط
آنها)
-2با توجه به اینکه معاونت فرهنگی
می داند برای قشر دانشجو انحرافاتی
صورت می گیرد ،اهداف معاونت در
این زمینه برای دانشجو چیست؟
اهداف براساس چند چیز شکل می گیرد
،شناخت واقعیات و نیازها ،ما بر اساس این
دو عامل اهداف فرهنگی را برنامه ریزی
می کنیم برای اینکه بدانیم چقدر به این
حقیقت نزدیک هستیم بازگشت آن به
عملکرد ماست به همان اندازه که معاونت

فرهنگی در دانشگاه ها موفق بوده بدانید
ما هدف داشتیم و اگر متوجه چالش و آفت
شدید  ،بدانید ما از اهداف خود دور افتاده
ایم.
-3در این اهداف و برنامه ریزی ها
مهدویت چه جایگاهی دارد؟
نگاه حقیقی و ریشه ای به مهدویت باید
نگاه امامت و والیت باشد.ما در اسالم
واژه مستقل به نام مهدویت از مسئله

امامت ،والیت و توحید نداریم.مهدویت
از مصادیق قران و عترت ،امامت و والیت
است  .ما در بحث های خود باید به این
سمت برویم که امام زمان به همان اندازه
ارزشمندهستند که امامان دیگر.متاسفانه
چالشی که در عالم خارج با آن مواجه
هستیم اینکه مهدویت نمود پیدا کرده
ولی از یازده امام دیگر هیچ صحبت،عالقه
و تعقل نیست.
نگاه ما به مهدویت باید همان نگاه
توحیدی،امامت و والیت باشد و باید
جایگاه و ضرورت آنها را تعریف کنیم،وقتی
این ضرورت پیدا شد مهدویت هم به
عنوان یک مصداق آخرو نورانی جای خود
را پیدا خواهد کرد.
یکی از برنامه های معاونت که از سال
گذشته شروع به کار کرده است تشکیل
بخش مستقل قرآن و عترت است که از
زیر مجموعه های آن مسئله مهدویت است
و همان اندازه که این کانون تقویت شود
مهدویت تقویت شده است و در عین حال
یک نگاه واقع بینانه داریم و هم از چالش
ها و آفت ها که متوجه مهدویت است

تهیه و تنظیم  :اکرم شهبازی
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مشاور فرهنگی خانم دکتر ترکستانی (معاونت فرهنگی وزارت بهداشت)

دوری کرده ایم.
-4اولویت شورای سیاست گذاری
معاونت براساس نیازسنجی است
که از دانشجویان صورت می گیرد یا
براساس قوانین و آیین نامه های
موجود در معاونت است؟
متاسفانه بر اساس آیین نامه هاست .نظر
بنده این است که برنامه ریزی باید از
درون دانشگاه ها و از دانشجو براساس
نیاز آنها باشد و از خداوند می خواهیم که
در این راستا قرار بگیریم،از کارهایی که
جزء دستور کار معاونت قرار دارد بازنگری
آیین نامه هاست که در این بازنگری
رویکرد دانشجویی است .
-5با توجه به رشد فرقه ها و جنگ
نرم ،آیا معاونت برنامه ی مقابله
به مثل و هدفمند دارد؟
تمام برنامه های فرهنگی و اهداف آنها
ابزاری در مقابل تهاجمات است و هر
اندازه که این برنامه ها موثر باشد باید
قبول کنیم که فضای دانشگاه را تحت
تاثیر قرار داده است که این خود یک

هدف ،راهبرد و راهکار است و ناخودآگاه
آثار آن در مقام تقابل بر خواهد آمد،کل
کارهای فرهنگی ولو غیر مستقیم جنبه
تقابل دارد "ان الصاله عن الفحشاء
والمنکر"
در روش های مستقیم آنچه به طور جدی
در دستور کار قرار گرفته تا چندی پیش
جنگ نرم بود و امروز برپایی کرسی های
آزاد اندیشی است که یک رویکرد منطقی
و آزاد و در عین حال با مبنا و مدیریت
در دانشگاههاست و نتیجه آن تقابل با
تهاجمات است.
-6باتوجه به اینکه رهبر معظم
انقالب دو سال پیش دستور برپایی
کرسی های آزاد اندیشی را داده اند
ولی با این وجود چارچوب خاصی
ندارد ،توضیح دهید .
ان شاءاهلل در برنامه سال 90به طور
واضح و روشن این کرسی ها برپا خواهد
شد،البته با در نظر گرفتن شرایطی که
مهم ترین آنها در ابتدا تعریف این کرسی
ها و اصول و مبانی آنهاست ،که به نوعی

ا ز رها شدن این کرسی ها جلوگیری
می شود زیرا به همان اندازه که مفید
خواهد بود اگر مدیریت نشود به همان
اندازه مضر است.
-7صحبت پایانی برای قشر دانشجو:
در بحث نشریات باید یک نگرش داشته
باشیم و نگاه ما باید د رچارچوب عقل و
فطرت باشد و نیاز است تمامی حزب ها
،گروه ها و تریبون ها را تحت یک قانون
و ضابطه بیاوریم و از همان ابزارهایی
که دین استفاده کرده استفاده کنیم.
تنها چارچوبی که می توانیم نشریات را
سازماندهی و مدیرت کنیم چارچوب نظم
و اخالق است و در قالب این چارچوب
مدیریت هم کرده ایم،بحث دوم عملکرد
است که در این زمینه به تعهد و تخصص
نیاز داریم .
از جنابعالی که دراین گفتگو همکاری
نمودید نهایت تشکر را داریم.
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مستند ظهور بسیار نزدیک است  ،واقعیت یا انحراف؟!

آیتاهلل مکارمشیرازی:
امام زمان (عج) خط قرمز
ماست

نــــــــــــــــــ��گار « :م��کارم
شیرازی خاطرنش��ان کرد :ما مسلمانان
ه��م گرفتار اختالف��ات داخلی خودمان
هس��تیم و برخی افراد از داخل کشور از
پایههای اعتق��ادی مردم و از امام زمان
(عج) سوءاستفاده میکنند.
ایش��ان در ادام��ه افزودن��د :اخباری به
دس��ت ما رس��یده مبنی ب��ر اینکه قرار
است س��یدی دومی در خصوص ظهور
حضرت مهدی (عج) و در همان مس��یر
س��یدی اول تولید ش��ود که امیدواریم
دستگاه قضایی اجازه ندهد اعتقادات ما
آسیب ببیند.

مانند س��ید خراسانی ،شعیب بن صالح،
سید یمانی ،سفیانی و دجال  ،مصادیقی
یافته و مدعی ش��ده ک��ه ظهور حضرت
ولی عصر (عج) نزدیک شده است.
برای تولید این مس��تند جدید که پیش
بینی م��ی ش��ود جنجال ه��ای دامنه
داری را در پی داش��ته باش��د ،یک تیم
تحقیقاتی مش��غول به کار ش��ده و می
کوش��ند در مس��تند جدید به منتقدان
سی دی اول پاسخ دهند
گفته می ش��ود بیش از  2میلیون سی
دی "ظهور نزدیک است  " 1در سراسر
کشور توزیع شده اس��ت؛ این در حالی
اس��ت که بس��یاری از مراج��ع  ،علما و
اندیشمندان باطل بودن و انحرافی بودن
ادعاهای مطرح شده در این سی دی را
گوشزد کرده اند.

بررسی سيدي «ظهور بسيار
نزديك است» در قوه قضائيه:
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ب��ه گ��زارش «ش��یعه نیوز» ب��ه نقل از
مش��رق ،پس از انتشار و توزیع گسترده
مستند جنجالی و انحرافی"ظهور بسیار
نزدیک اس��ت" که با واکنش گس��ترده
مراج��ع  ،علما  ،محافل علمی و حوزوی
روبرو شد ،شنیدهحاکی است قرار است
مجموعه دوم این مس��تند نیز به زودی
تولید و توزیع شود.
مستند "ظهور بس��یار نزدیک است" با
اس��تناد به برخی روایات ضعیف السند
 ،برای برخی شخصیت های آخرالزمانی

خبرگزاري فارس :سخنگوي قوه قضاييه
از بررسي سيدي «ظهور بسيار نزديك
اس��ت» در دس��تگاه قضايي خبر داد و
گفت :اين مستند باعث شد ذهن جامعه
مشغول ش��ود و مدعي العموم در حال
بررسي و پيگيري اين موضوع است.
به گزارش خبرنگار فارس« ،غالمحسين
محس��ني اژهاي» سخنگوي قوه قضاييه
در نخستين نشست خبري خود در سال
جديد با نمايندگان رس��انههاي كش��ور

شهید صیاد شیرازی

طالیه داران س��پاه صبح س��ر رس��یده اند و ظلم��ت را تا پنهان ترین زوای��ای دیار عدم پس
می رانند جهان در انتظار عدالت است.
هیبت آنکه خواهد آمد و انتظار انسان را پایان خواهد داد از هم اکنون همه قلبها را فراگرفته
اس��ت شب حیات انسان با انقالب اسالمی در فجر صادق خویش داخل شده است و شایسته
است که اکنون منتظر صبح باشیم  ،صبح دولت یار

شهید زین الدین

در زمان غیبت به کسی منتظر گفته می شود که منتظر شهادت باشد.
خدایا شهدا در انتظارند  ،مردم ما در انتظارند
مستضعفین جهان به تنگ آمده اند ...

شهید حسین حسن نژاد سالک

انقالب اس�لامی ما  ،زمینه س��از انقالب حضرت ولی عصر(عج) می باشد  .پس مواظب اعمال
و کردار خود باش��یم  .در این زمان بی تفاوت بودن به انقالب اس�لامی  ،خیانت با اس�لام و
قرآن است.

شهید محمد شفیعی خواه

تنه��ا و تنه��ا کانالی که ش��ما را به ق��رب الهی نزدی��ک می کند و موج��ب رضای حضرت
مهدی(عج) می شود  ،اطاعات قلبی و عملی از والیت فقیه است .

شهید آوینی

امام زمان(عج) منتظر ظهور اس��ت  ،او می خواهد که هرچه زودتر ظهور کند و ریش��ه ظلم و
فساد را از این عالم براندازد و عدل و داد را به جای آن برقرار سازد

شهید چمران

خدایا از تو می خواهم تا مرا در رکاب امام زمانت قرار دهی تا آنقدر با دشمنان قسم خورده
دینت بجنگم تا به فیض شهادت برسم.
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علیرغ��م مخالفت مراج��ع تولید
بخش دوم مس��تند انحرافی ظهور
نزدیک است کلید خورد !

در پاس��خ به پرسش��ي مبني بر برخورد
احتمالي دستگاه قضايي با عوامل توليد
س��يدي «ظهور بس��يار نزديك است»
گفت :درباره اين س��يدي و اين مستند
بايد به دو نكته اشاره كرد .نخست اينكه
عصر ظهور امري قطعي و نزديك است،
مسلم اس��ت و وظيفه همه ما اين است
كه انتظار فرج داشتهباش��يم و زمينه را
براي ظهور مهياكنيم.
وي ادامه داد :بخ��ش دوم بخش عالئم
دوران ظه��ور اس��ت ك��ه در برخ��ي از
س��ندها به آن اشاره شده كه عمده اين
اسناد ضعيف است و بايد درباره آنها در
مراكز مخصوص خودش مس��ائل مطرح
شود و تصميمگيري شود.
س��خنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه
عدهاي از افرادي كه در اين س��يدي از
آنان نام برده شده است ،ادعاهاي موجود
در اين مستند را تكذيب كردهاند ،گفت:
اين مس��تند باعث ش��د ذه��ن جامعه
مش��غول ش��ود و مدعيالعموم در حال
بررسي و پيگيري اين موضوع است.
در همی��ن راس��تا کانون نس��ل انتظار
جه��ت نقد و بررس��ی مس��تند" ظهور
بسیار نزدیک است" نشستی را با حضور
حاج آقا شهبازیان عضو مرکز تخصصی
مهدویت قم برگزار نمود در این نشست
که با اس��تقبال زیاد دانشجویان مواجه
شد ایشان ضمن نقد و بررسی این سی
دی به سواالت دانشجویان حول همین
محور پاسخ دادند.
درادامه س��ی دی این برنامه در اختیار
دانشجویان قرار خواهد گرفت.

حضرت مهدی(عج )در کالم طالیه داران
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انتظار ظهور یا اعتقاد به ظهور ؟
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سرانجام سراس��ر جـهـان را پــر از عـدل
و داد کـنـد اعتقاد دارند ؛ ولی همه آنانی
که اعتقاد ب��ه این حقیقت دارند در انتظار
تحقق آن نیستند !
کسی که منتظر ظهور امام زمان (عج) می
باش��د که عالوه بر اعتق��اد  ،امید و انتظار
درک آن زمان را داش��ته باشد و بر اساس
انتظار و امید عمل نماید.
بنابراین  ،عالوه بر اعتقاد به مس��اله ظهور
و آمادگی ب��رای درک آن روزگار به دلیل
روایات��ی ک��ه درس انتظ��ار را ب��ه ما می
آموزند -هر انسانی وظیفه دارد در اندیشه
ظه��ور بوده و امیدوار به درک آن و معتقد
به امکان فرارسیدن آن در زمان خود باشد
و برای آن که با عافیت زمان ظهور را درک
کند دع��ا نماید و بداند ک��ه خداوند آنچه
بخواهد انجام می دهد.
برگرفته از صحیفه مهدیه

اکنون که دوران غيب امام ـ عليه اسالم ـ پيش آمده و بناست احکام حکومتي اسالم باقي بماند و استمرار پيدا کند و
هرج و مرج روا نيست ،تشکيل حکومت الزم مي آيد .عقل هم به ما حکم مي کند که تشکيالت الزم است تا اگر به ما
هجوم آوردند ،بتوانيم جلوگيري کنيم ،اگر به نواميس مسلمين تهاجم کردند دفاع کنيم.
شرع مقدس هم دستور داده که بايد هميشه در برابر اشخاصي که مي خواهند به شما تجاوز کنند براي دفاع آماده باشيد.
تعديات افراد نسبت به يکديگر هم ،حکومت و دستگاه قضايي و اجرايي الزم است .چون اين امور به
براي جلوگيري از ّ
خودي خود صورت نمي گيرد ،بايد حکومت تشکيل داد... .
اکنون که شخص معيني از طرف خداي تبارک و تعالي براي احراز امر حکومت در دوره ي غيبت تعيين نشده است،
تکليف چيست؟ آيا بايد اسالم را رها کنيد؟ ديگر اسالم نمي خواهيم؟ اسالم فقط براي دويست سال بود؟ يا اينکه اسالم
تکليف را معين کرده است؛ ولي تکليف حکومتي نداريم؟
معناي نداشتن حکومت اين است که تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود ،و ما با بي حالي دست روي دست
بگذاريم که هر کاري مي خواهند بکنند؟ و ما اگر کارهاي آنها را امضا نکنيم رد نمي کنيم .آيا بايد اينطور باشد؟ يا
اينکه حکومت الزم است و اگر خدا شخص معيني را براي حکومت در دوره ي غيبت تعيين نکرده است لکن آن خاصيت
حکومتي را که از صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده است.
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آیا مى توان گفت فرشتگان و جنّیان
هم در انتظار بسر مى برند؟
گرچه ما به روایاتى كه داللت بر
منتظر بودن تمامى جنّیان و فرشتگان
بكند برخورد نكردیم اما اخبار و
احادیث بسیارى بیانگر منتظر بودن
آنها میباشد.
 - 2امام باقر (علیه السالم) مى فرمایند
«فرشتگانى كه در جنگ بدر
:
به پیامبر (صلى هللا علیه و آله) یارى
دادند ،هنوز به آسمان بازنگشته اند
(منتظر ظهور حضرت اند) تا اینكه
حضرت صاحب االمر را یارى رسانند
و مقدارشان  5هزار فرشته مى باشد»
[]1
 - 3محمد بن مسلم مى گوید :
«از امام صادق (علیه السالم) درباره
ى میراث علم و اندازه ى آن پرسیدم،
حضرت در پاسخ فرمود  :خداوند دو
شهر یكى در شرق زمین و دیگرى
در غرب آن دارد  ،در آن دو شهر،
گروهى سكونت دارند كه نه ابلیس را
مى شناسند و نه از آفرینش او آگاهى
دارند  ،هرچند مدت یك بار با آنان

دیدار مى كنم ،آنان درباره ى مسائل
مورد نیاز و چگونگى دعا از ما مى
پرسند و ما به آنان مى آموزیم  ،هم
چنین آنان درباره ى زمان ظهور
حضرت قائم مى پرسند  ...گروهى از
آنان از روزى كه به انتظار حضرت
قائم بوده اند هرگز سالح خود را بر
زمین نگذاشته اند و وضع آنان همین
گونه بوده است ،آنان از خداوند مى
خواهند كه صاحب االمر را به آنان
بنمایاند]2[ ».
 - 4امام على(علیه السالم) مى
فرمایند:
« ..خداوند ،حضرت مهدى (عج) را با
فرشتگان جن و شیعیان مخلص یارى
مى كند]3[ ».
با توجه به این روایات مى توان بیان
داشت كه هم فرشتگان و هم برخى از
جنّیان در انتظار و چشم به راه آمدن آن
منجى عالم هستند.
آیا زمین و پرندگان و حیوانات هم
در انتظار ظهور حضرت هستند ؟
بر اساس روایات گوناگون زمین،
پرندگان ،حیوانات درّنده و ماهیان

دریاها هم در انتظار آمدن و ظهور
حضرت حجت هستند.
رسول خدا (صلى هللا علیه و آله) مى
فرماید :
«همه اهل آسمان و زمین ،پرندگان،
حیوانات درنده و ماهیان دریا از ظهور
حضرت مهدى (عج) شاد و خرسند مى
شوند]4{».
آرى زمین هم منتظر ظهور قائم(عج)
است تا تمام بركاتش را بیرون بریزد.
أمیر المؤمنین (ع) فرمود :
«زمین بشاشت خود را به سبب عدل
ظاهر كند و آسمان باران خود را ببارد
و درخت میوه خود را افزون دهد و
زمین گیاه خود را برآورد و براى اهل
زمین خود را زینت كند و وحوش ایمن
باشند تا اینكه در همه اطراف زمین
مانند چارپایان چرا كنند .زمین گنج
هاى خود را ظاهر كند  ،پس قایم (عج)
به مردم بگوید  :بخورید ،گوارا باشد
شما را به سبب آنچه در ایام گذشته
كردید از عمل ها ،پس مسلمانان اهل
دین حق اند».

منتظر

همه در جستوجوی کوی تواند ،بی آنکه خوب تو را شناخته باشند.
همه در هوای روی بهارند؛ بی آنکه از غصه زمستان ،به تنگ آمده باشند.
همه در غربت شب ،خوابیدهاند ،بی آنکه از صدای خروس سحری سراغ بگیرند.
پهنای شهر را وجب به وجب ،گام به گام ،کاویدهام.
از نردبانهای کوتاه و بلند مذاهب و مکتبها ،ایسمها و فلسفهها ،از همه عبور کردهام.
رفتهام ،فرو افتادهام ،برخاستهام و خستهام.
میگویند تو گشایشی .فرج تویی.
این گشایش باید شبیه یک گلستان باشد ،پر از جوانههای صداقت.
جایی برای تبسم بیدغدغه.
من منتظرم.
قصه شوق ،محال است به تقریر آید.
کسی چه میداند راز رسیدن ،در دل یک مشتاق که مهجور مانده است چیست؟
کسی چه میداند جز دل روشن تو؟!
ما از رفتن ،تمنای رسیدن داریم و کوی مهدی خدا ،انگار نزدیک است؛
[ - ]1حر عاملى ،اثبات الهداه ،قم  ،ج  ،3ص  - ]2[ 549حر عاملى ،اثبات الهداه ،ج  ،3ص  - ]3[ 523حسینى ،حصینى ،الهدایه الكبرى  1406 ،هـ ق،
ص  - ]4[ 31و .ك ،یوسف بن یحیى مقدسى سلمى شافعى ،عقد الدرر فى اخبار المنتظر ،ص  149و  ،84عالم الفكر ،قاهره ; ر ك ،جالل الدین
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انتظار تنها به معنای آمادگی برای پذیرش
ظه��ور نیس��ت  ،بلک��ه عالوه ب��ر آن  ،در
اندیش��ه آن بودن و آرزو داشتن آن را نیز
می طلبد.
ممکن اس��ت بس��یاری از افراد آمادگی و
امکانات برای پذیرایی از میهمان را داشته
باش��ند ولی از کس��ی دعوت نک��رده و در
انتظار آمــ��دن مـیـهـمان نباش��ند .این
گونه افراد را تنها به خاطر آمادگی داشتن
برای پذیرای��ی  ،نمی توان منتظر میهمان
دانس��ت  ،زی��را نه منتظر آم��دن میهمان
هس��تند و نه از نیام��دن آن  ،ناراحت می
شوند.
ب��ا ای��ن بیان روش��ن می ش��ود ک��ه در
خودسازی و تهذیب نفس  ،بـدون تـوجـه
بـه مـس��ـاله انتظار و فرارسیدن روزگاری
ک��ه در سراس��ر جه��ان از وج��ود ظلم و
س��تم پاکسازی می ش��ود  ،کمبود وجود

دارد ؛ زیرا کس��ی که اینگونه اس��ت یکی
از وظایـ��ف بـ��زرگ خــود را ک��ه انتظار
داشتن برای پاکسازی جهانی و حرکت به
سوی آن مقصد است  ،به دست فراموشی
سپرده است.
به عبارت دیگر ؛ اصالح نفس و پاکسازی
در صورتی به تکامل و اوج خود می رس��د
کـه انس��ان در آرزو و انـدیش��ه پاکسازی
سراسر جهان باشد و تنها به تهذیب نفس
خویش��تن نیندیشد .پس کس��ی که برای
اصالح حال خویش تالش می کند باید در
انتظار ظهور مصلح جهان باش��د و تنها به
اعتقاد داشتن به این موضوع بسنده نکند.
بنابراین  ،نکته ای که باید مورد توجه قرار
بگیرد این اس��ت که  :میان انتظار ظهور و
اعتقاد به آن تفاوت بسیاری وجــود دارد.
زیــرا هـمـه شیعیان بلکه بسیاری از ملّت
ه��ای دیگر جه��ان به ظه��ور مصلحی که

انتظار سایر موجودات
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آزمون استخدامی یاری امام زمان
مدت امتحان  :تمام عمر

نام و نام خانوادگی... :
شرلیط آزمون  :این آزمون شامل بیست سوال تستی می باشد.
اینجا حذف و اضافه ای در کار نیست.سر جلسه یه دل پاک و توکل به خدا رو حتما به همراه داشته باشید
.لطفا گزینه ها را با قلم نرم انتظار به طور کامل پر کنید.چون دستگاه گزینه های خط خطی غفلت را نمی خواند.به یاد داشته باشید
خطوط قلبتان را خاموش نکنید.
..................................................................................................................................................
 -1من در زمان غیبت مهدی فاطمه ....
به نبودنش عادت دارم
به زندگی روزمره ادامه میدهم
برایم زندگی معنایی ندارد
گاهی غروب جمعه ها به یادم می آید که او هست
 -2من ترجیح می دهم صبح جمعه ها را .....
با دوستانم به کوهنوردی بروم
تا ظهر در خواب باشم
به شوق شنیدن بانگ (انا المهدی ) زودتر چشم می گشایم.
کارهای ناتمام هفته راتمام کنم
 -3هدفت از ادامه تحصیل چیست؟
شاید بتوانم شایستگی یاری آقا رو پیدا کنم
محض کالس
رسیدن به وضع اقتصادی مناسب
پر کردن وقت
 -4مهم ترین معیا رت برای ازدواج چیست ؟
رضایت آقا
تحصیالت عالی
زیبایی
وضعیت اقتصادی مناسب
 -5هنگام انتخاب لباس ،لباسی انتخاب می کنم که...
مورد پسند آقا باشه
مد روز باشه
بقیه بپسندند
شیک باشه
 -6اگه بهترین دوستت تو رو به یک پارتی دعوت کند ....
تو رو در بایستی گیر می کنم ،قبول می کنم
با کمال میل قبول می کنم
با قاطعیت می گم نه چون دل مهدی فاطمه می شکنه
برای اینکه جلو دوستام کم نیارم قبول می کنم
 -7ازبین شغل های زیر کدوم رو تو اولویت قرار می دهی ؟
سرباز امام زمان
استاد دانشگاه
مهندسی
پزشکی
. . . -8
وقت تمام ...آره بیست سوالی بود ولی دیگه وقت تموم شد.عمر به همین کوتاهی می گذرد.زودتر از آنکه متوجه شوی –کافی است
کمی به خود بیایی.آری ناگهان می شنوی وقت تمام ...برگه ها باال!!
فکر می کنی اگه آقا برگه تورو ببینه چقدر خوشحال می شه؟ فکر میکنی نمره قبولی رو از آقا می گیری؟
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روزی از امام باقر (علیه السالم) پرسیده شد« :امیدبخشترین آیه قرآن کدام آیه است؟» حضرت فرمود« :اطرافیان
شما در این باره چه نظری دارند؟» گفتم« :آنها معتقدند آیه "یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من رحمة
اهلل" (ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف کردهاند از رحمت خدا ناامید مباشید) امیدوارکنندهترین آیه قرآن
است ».حضرت فرمود« :اما ما اهل بیت چنین اعتقادی نداریم ».پرسیدم«:پس نظر شما در این مورد چیست؟» فرمود:
«آیه "ولسوف یعطیک ربک فترضی" (و پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد
که راضی شوی) امیدبخشترین آیه قرآن است .و منظور از
آن شفاعت است .به خدا قسم شفاعت! به خدا قسم شفاعت!

در این قسمت شماگزیده ای ازدل نوشته
ها ی دوستانی رو خواهید خواند که در
اردوهای قم-جمکران تو دفتر دل نوشته
هامون متنی رو به یادگار گذاشتند.در
اینجا بر خود الزم دانستیم ازکلیه ی
دوستانی که دفتر دل نوشته ها مون رو
رنگین کردند تشکر کنیم.

سالم آقا :

می دونم ازم دلگیری ولی ایمان دارم
جواب سالمم رو می دی .
راستی گفتم سالم،شرمنده شدم،اشک
تو چشام پر شد .می دونی آقا یاد چی
افتادم ،یا د اون روزی که توی تاکسی تو
خیابون چشمم افتاد به اون نوشته ای که
بزرگ روی دیوار نوشته بود (هر صبح اول
به او سالم کن –السالم علیک یا صاحب
الزمان –یادته آقا ،قول دادم هر روز صبح
اول به شما سالم کنم.اما آقا با چه رویی
بگم که یادم رفت.
اما حاال توی این جمکران و توی این
اتوبوس قول مردونه می دم همین جمله
رو بزنم باالی تختم تا هر روز صبح اول
به شما سالم کنم.آقا خیلی دوستت دارم
و عاشقانه منتظر دیدار شما می سوزم و
می سازم.
مسافر«آبان »1389
................................................

وتو در ناگهان ترین ناگهان لحظه های
انتظار
از پس شرقی ترین قله ی نور ،از پس
دریاچه نقره ای خاطرات گم شده من
دوباره طلوع خورشید را بشارت خواهی
داد
و من تا لحظه ی وصال تمام ثانیه ها را
آذینی از عشق ،محبت و انتظار
خواهم بست ...
منتظر
...............................................
آقا جان مهدی جان ای همراه همیشگی
جاده های بی قراری ام صبرو طاقتم زیاده
ولی ...
خسته ام از نبودنت  . ..بیا!!!
مسافر
...............................................
آقا سالم
آقا خسته شدیم به حق مادرت زهرا بیا
،تاکی باید عصرهای جمعه دل هایمان
بگیرد.
به خاطر تمام دلتنگی ها بیا ...
باران
...............................................
السالم علیک یا اباصالح المهدی (عج)
این بار پاهایم را استوارتر از همیشه با شور
و شوق زیاد بر روی سرزمین پاکی ها می
نهم نزدیک تر که شدم با هوهوی باد و

جیک جیک گنجشک ها هم صدا می
شوم بر تنه درختی سبز تکیه می دهم
و نگاه را بر تاللو نور سبز رنگ وجودت
گره می زنم و آن گاه که با گرمی اشکهایم
تمام دلتنگی هایم را ثبت دفترچه آبی
قلبم کردم عاشقانه و صادقانه دلم را در
چاه آرزو ها می اندازم و به امید آمدنت
لحظه شماری می کنم .........آقا جون
دوستت دام
طیبه اعرابی
...................................
آهسته و آرام در ذهنم پرسه می زنم
گویی زمان به دست رویاهایم سپری می
شود
وتاریخ رویاهایم رو به انقضای خواسته
هایم می رسد
موضوع تعلقاتم را به فراموشی سپرده ام
شاید بهترین خواسته ام همین سکوت
است سکوتی ناشی از انتظار
گویی عهدی با خود بسته ام که چهره تلخ
تردید در پس آن باقی مانده
در یک شب سرد به دیوار خیالم تکیه
کردم دلم فروریخت!
انعکاس سکوت شب در گوشم زمزمه می
کرد و خیال افراط رویا هایم
بازهم مرا چشم انتظار تو فرا می خواند و
انتظار ظهورت را ندا می دهد
مژگان ذوالفقاری

گزیده ای از سخنان آیت اهلل بهجت (رحمة اهلل علیه)
آنچه می خوانید سفارش ها ییست از عارف سفر کرده حضرت آیت اهلل العظمی بهجت به منتظرات ظهور حضرت
آفتاب.
کسانی منتظر فرج هستند که :
هر دقیقهای که میگذرد جایگزین و عوض ندارد ،از دست رفته و گذشته است و دیگر برنمی گردد .ای کاش اگر خانه و در ِ
خانه را نمیدانیم ،کوچه را میدانستیم!
للهّ
حاج محمدعلی فشندی رحمة اللهّ علیه هنگام تش ّرف به محضر حضرت صاحب عجل ا تعالی فرجه الشریف عرض
میکند :مردم دعای توسل میخوانند و در انتظار شما هستند و شما را میخواهند ،و دوستان شما ناراحتند .حضرت
میفرماید« :دوستان ما ناراحت نیستند
ای کاش مینشستیم و درباره این که حضرت غایب علیه السالم چه وقت ظهور میکند ،باهم گفت و گو میکردیم ،تا
حداقل از منتظرین فرج باشیم .اشخاصی را میخواهند که تنها برای آن حضرت باشند .کسانی منتظر فرج هستند که برای
خدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند ،نه برای برآوردن حاجات شخصی خود ....آری ،او هزار سال است که زندانی است،
مقدسی مانند مسجد جمکران میرود ،باید که اعظم حاجت نزد آن واسطه فیض،
لذا هر کس که برای حاجتی به مکان
ّ
یعنی فرج خود آن حضرت را از خدا بخواهد.

نشریه کانون فرهنگی تحقیقاتی نسل انتظار
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امیدوارکننده ترین آیه قرآن

یک لیوان شربت احساس
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جمعه چیست ؟
جمعه چیست؟

پاسخ :روزیست از ایام هفته با این
تفاوت که برای دانش آموز ،دانشجو ،
معلم  ،کارمند  ،کارگر و کال تمام مردم
روز شیرینی ست!
خداییش وقتی بچه بودیم چقدر
واسه جمعه ها لحظه شماری میکردیم
چون جمعه از درس و مدرسه و
هفت دولت آزاد بودیم  .روز،روزه
خوش گذرونی بود .راستی جمعه ها
چیکار میکردیم؟همین االن ،جمعه
ها چی کار میکنیم ؟جمعه روز فرار
کردنه اما از چی ؟شاید از خودمان !
به ما ازبچگی یاد دادند جمعه یعنی
تعطیلی یعنی روز خوشحالی.اما هیچ
کجا نه توی مدرسه ،نه خونه یاد نداند
جمعه قراره یه مهمون بیاد .هیچ وقت
غروب که شد از خودم نپرسیدم چرا
نیومد!؟چرا جایی بهم یاد ندادند از
شنبه باید منتظرش باشم؟
یه جمله ای هست ؛ چی بود ؟آهان ...

شاید این جمعه بیاید شاید!ما بچه ها
سر شوخی هم که شده گاهی به هم
این جمله رو میگیم ! یه وقت هایی
حتی منم با اونا هم صدا میشم وچه
خنده ی تلخی ست وقتی در جواب
همین یه جمله میمونی و جوابی
براش نداری ! نه میدونم کجایی و نه
به خودم زحمت میدم یه سراغی ازت
بگیرم .چه تلخه وقتی بچه بودم و بابام
میرفت سرکار؛ شبها بیدار میموندم تا
بیاد وبهش بگم شب بخیر اما تویی که
این همه سال ندیدمت ؛ نه سراغی ازت
می گیرم و نه دل نگرونت میشم که
نکنه اتفاقی برات افتاده باشه! زندگی
همه ی ما شده دور زدن ،درجا زدن
مثل یه فیلمی که هزار بار تکرارش رو
دیدی اما باز هم می بینیش .آره اینها
که گفتم همه درده  ،دردی پنهان،چی
شد؟ چرا ترش کردی؟ بد گفتم؟ نباید
اسرار را فاش میکردم ؟ اما واقعا معنی
این جمله رو درک می کنیم؟( شاید

حدیث
این جمعه بیاید شاید )...
میگند جمعه ها متعلق به مهدیست
 .چی شد که یادمون رفت جمعه ها
باید منتظر مهمون باشیم  ،اصال چرا
عادت کردیم به این زندگی پر مشقت
؟!چی شد که صدا نمیزنیم ؛ پس بیا؟!
آره اصال ما عادت کردیم زجر بکشیم ،
عادت کردیم به نبودنش ! شاید چون
طعم بودنش رو هنوز نچشیدیم !
مهدی جان میدونم  ،نبود جمعه ای
که از صبح تا غروب جای خالی تو
رو حس کنم ؛ میدونم جمعه ها رو
همیشه دوست داشتم  ،نه به خاطر
اومدن تو بلکه به خاطر رها شدن از
بند روزمرگی ؛ آره هنوز هم نفهمیدم
جمعه یعنی چی ! اما ....
جمعه معنی شد ؛ به غلط تفسیر شد،
تو نباشی همه چیز آرام است...
چه کسی میدانست تو نباشی همه
دنیا هیچ است
و چه خالی ست قلبی که ندارد مهدی!
م  .فرجام

20

اما همین شیعیان ،به خاطر مغرور
پروردگارا! شیعیان ما از پرتو نور وجود ما و باقی ماندة سرشت ما خلق شدهاندّ ،
توجهی گرفتار گناهان بسیاری گشتهاند.
شدن به دوستی با ما و داشتنِ والیت و از روی بی ّ
حال اگر گناهانی که آنان انجام دادهاند ،جزء گناهانی است که بین تو و آنها باید حل شود ،پس به خاطر ما آنها
اما اگر گناهانی که انجام دادهاند ،حقّالناس و جزء ِ گناهانی است که بین
را ببخش و ما هم از آنها راضی هستیم و ّ
ِ
پرداخت بدهی آنان ،از خمسی که در اموال برا ِ
ی ما مق ّرر کردی،
حق دیگران پرداخت شود برای
خودشان است و باید ّ
تقاص و تاوان بدهی آنان برداشت کن و به طلب کاران آنها بده .و آن شیعیان را واردِ بهشت کن و از
به عنوان
ّ
آتش جهنّم دور ساز و آنها را با دشمنان ما که گرفتار غضب تو هستند ،در یک مکان قرار نده.
منبع :گوهرهای ناب در کالم امام زمان علیه السالم 266

ي��ا فاطمة و الذى بعثنى بالحق ان منهما
مهدى هذه االمة اذا صارت الدنيا هرجاً و
مرجاً و تظاهرت الفتن و انقطعت الس��بل
و اغ��ار بعضهم على بعض فال كبير يرحم

ح
ک

اى فاطم��ه ! ب��ه خداون��دى ك��ه مرا به
راس��تى برانگيخته  ،مهدى اين امت نيز
از ايش��ان مى باشد ،موقعى كه دنيا هرج
و مرج ش��ود و آش��وبها پديد آيد و راهها
مسدود گردد و اموال يكديگر را به غارت
برند ،نه بزرگتر ب��ه كوچكتر رحم كند و
نه كوچكتر احت��رام بزرگتر را نگاه دارد،
خداوند كس��ى را برانگيزد كه قلعه هاى
ضالل��ت و دله��اى قفل زده را بگش��ايد
و اس��اس دين را در آخر الزمان اس��توار
سازد ،چنان كه من در آخر الزمان پايدار
گردم و زمين را پراز عدل نمايد چنان كه
از ظلم پر شده باشد....

روزی «بهلول» نزد «هارون» میرود و درخواست مقداری پیه میکند تا با آن « پیه پیاز» ،که نوعی غذای ارزان
قیمت برای مردم فقیر بوده ،فراهم سازد« .هارون» به خدمتکارش می گوید که مقداری شلغم پوست کنده ،نزد او
بیاورند تا شاهد عکسالعمل او باشند و بیازمایند که آیا او میتواند میان پیه و شلغم پوستکنده تمایزی قائل
شود«.بهلول» نگاهی به شلغمها میاندازد ،آنها را به زبانش نزدیک میسازد ،بو میکند و بعد میگوید« :نمیدانم
چرا از وقتی که تو حاکم مسلمانان شدهای ،چربی هم از دنبه رفتهاست!»
کلنگ را بردار

یا

ت

روزی بهلول نزد قاضی بغداد نشته بود که قلم قاضی از دستش به زمین افتاد .بهلول به قاضی گفت :جناب قاضی
کلنگت افتاد آنرا از زمین بردار .قاضی بمسخره گفت  :واقع ًا اینکه میگویند بهلول دیوانه است .صحیح است آخر
قلم است نه کلنگ
بهلول جواب داد:مردک تودیوانه هستی که هنوز نمیدانی .با احکامیکه به این قلم مینویسی خانه های مردم خراب
می کنی
تو بگو قلم است یا کلنگ؟

نشریه کانون فرهنگی تحقیقاتی نسل انتظار
سال دوم  -شماره  7فروردین 1390

نشریه کانون فرهنگی تحقیقاتی نسل انتظار
سال دوم  -شماره  7فروردین 1390

حضرت مهدی(عج) در نیایشی میفرماید:

على بن هالل از پدرش روايت نموده كه
گفت در م��رض پيامبر (ص)  ،حضورش
ش��رفياب ش��دم  ،ديدم فاطمه (س) در
بالين پدرش نشس��ته و اش��ك مى ريزد
چون صداى گريه اش بلند ش��د ،پيامبر
سر برداشت و فرمود:
فاطمه جان ! چرا گريه مى كنى ؟
عرض كرد :مى ترس��م بعد ازشما احترام
ما از دست برود ؟
فرمود  :عزيزم  ،مگر نمى دانى كه خداوند
به اعل زمين نگاه كرد و پدرت را از ميان
آنان برگزيد ،س��پس نظر كرد و شوهرت
را انتخ��اب كرد ،و به من وحى فرمود كه
تو را به او تزويج كنم ؟
دخترم ! ما اهل بيتى هستيم كه خداوند
عزوجل هف��ت فضيلت به ما عطا فرموده
ك��ه به هيچ ك��س قبل و بع��د ازما عطا
نفرموده است ،و آن اين كه :
من خات��م پيامبران نزد خ��دا و بهترين

آنه��ا و محبوبتري��ن بندگان مى باش��م
و ب��ا اي��ن امتيازات پ��در تو مى باش��م،
جانشين من بهترين جانشينان پيغمبران
و محبوبتري��ن آنه��ا نزد خداس��ت ،و او
شوهر تو است ش��هيد ما بهترين شهداء
و محبوبتري��ن آنان نزد خداوند اس��ت و
او حم��زه بن عبدالمطل��ب عموى پدر و
ش��وهرت مى باشد ،جعفربن ابيطالب كه
با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز مى
كند پس��ر عموى پدرت و برادر شوهرت
از ما اس��ت  ،در سبط اين امت كه حسن
و حس��ين دو فرزن��د ت��و و دو آقاى اهل
بهش��ت مى باش��ند از ماس��ت ،و به خدا
قسم كه پدرشان افضل از آنهاست.

صغيرا ً و ال صغي��ر يوقر كبيرا ً فيبعث اهلل
عند ذلك منهما من يفتح حصون الضالة
و قلوب��اً غلفاً يوم بالدي��ن فى آخر الزمان
كم��ا قمت به ف��ى آخر الزم��ان و يمالء
االرض عدالً كما ملئت جورا ً .
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( مسابقه )

مناجات

-1این سخن از کیست؟
«فرشتگانى كه در جنگ بدر به پیامبر (صلى اهلل علیه و آله) یارى دادند ،هنوز به آسمان بازنگشته اند (منتظر ظهور
حضرت اند) تا اینكه حضرت صاحب االمر را یارى رسانند و مقدارشان  5هزار فرشته مى باشد»
 )4پیامبر اکرم(ص)
 )3امام صادق(ع)
 )2امام باقر(ع)
)1امام علی (ع)
.....................................................................................
-2کدامیک از موارد زیر در خصوص فرماسونری صحیح نمی باشد؟
)1فرماسونری باجذب نخبگان در راستای اهداف غرب و صهیونیسم قدم بر می دارد.
)2از اواخر قرن هجدهم آغاز شد.
 .)3فراماسونری نیز نوعی شیطانپرستی محسوب می شود.
)4ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد.
.......................................................................................
-3کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
 ) 1میان انتظار ظهور و اعتقاد به آن تفاوت بسیاری وجــود دارد.
 ) 2همه آنانی که اعتقاد به ظهور دارند در انتظار تحقق آن هستند .
 ) 3برای منتظر واقعی بودن اعتقاد کافی است.
 ) 4انتظار یعنی آمادگی برای پذیرش ظهور
........................................................................................
 -4نماد  Anarchyدر گروه شیطان پرستان به چه معناست؟
 )1از بین بردن تمام قوانین
 )2سمبل شهوترانی و باروری
 )3شیطانگرایی
 )4روشنفكری

بار الهی کمکم کن ات چون کودکان که جز رضایت پدر هب دنبال چیزی نیستند من هم همان کودک باشم و مهدی ربایم چون پدر
بارالهی امید هب دیدن مهدیت را رد من آن چنان ریشه دار کن که با هیچ طوافنی از جا کنده نشود
بار الهی کمکم کن بتوانم عشقم را هب مهدیت اثبت کنم
بار الهی سالمم را هب او ربسان و بدا ن که :
شرمنده ام خدا که مختصر اربویم را هب واسطه گنااهنم رب باد دادم
شرمنده ام مهدی که گنااهن من ماهی رنج تو شد
بار الهی مرا ردیاب رد تمام دوران انتظارش

Pentagram )4

...........................................................................................
لطفا پاسخ های خود را به شماره  30001423به صورت یک شماره پنج رقمی پیامک نمایید.
به برندگان مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

بار الهی زندگیم را گوهن ای کن که ات قدمی جز ربای خواست مهدیت که خواست توست ربندا رم وجز هب ندا ی مهدی هب ندا ی کسی لبیک نگویم
بار الهی مگذا ر اناهالن از سستی ایمان مردم سود جویند ورب قلبشان کش بیفکنند که آیا مهدی می آید!

شرمنده ام مهدی  ،از آن زمان اهیی که رب قله ی معصیت رفتم و صدا ی فریاد اهی وجدا نم را رد خود خفه کردم اما باز واسطه ام شدی

........................................................................................
 -5نماد فمنیسم برداشت شده از کدامیک از نمادهای زیر است؟
Goat Head )3
Anti Justice )2
Ankh )1

بار الهی مگذا ر مانند مردمان اهل کوفه پیمان شکنی کنم وآن زمان که مهدیت صدا یم میکند رد زری چارداهی حماقت خود را پنهان کنم
بارالهی مرا واف داری بیاموز و ن گاهم را هب جاده ای معطوف کن که راهیانش اهل وافداری هب مهدیت هستند

م  .فرجام

فتنه وهابیت
انتشارات  :انتشارات مسجد مقدس جمکران
مولف :علی اصغر رضوانی
قطع :جیبی
جلد :گالسه
صفحات48 :
همراه با مهدی منتظر(عجل اهلل تعالی فرجه)
انتشارات  :انتشارات مسجد مقدس جمکران
مولف :مهدی فتالوی
مترجم :دکتر بیژن کرمی
جلد :شمیز
صفحات136 :
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کتاب
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انتشارات  :انتشارات مسجد مقدس جمکران
مولف :محمد خادمی شیرازی
قطع :وزیری
جلد :شمیز
صفحات352 :
موعودشناسی و پاسخ به شبهات
انتشارات  :انتشارات مسجد مقدس جمکران
مولف :علی اصغر رضوانی
قطع :وزیری
جلد :گالینگور
صفحات720 :
عنوان کتاب :پیمان غدیر ،بیعت با مهدی
نویسنده :دکتر سید محمد بنی هاشمی
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ترجمه و تحقیق :سید هادی خسروی شاهی
ناشر :موسسه بوستان كتاب ،قم  /1386/چاپ اول.

