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منتظر واقعی  امام زمان)عج( باشیم 
اولین شــرط انتظار، معرفت است تا انســان مهمان خود را 
نشناســد و از خصوصیات خوب او مطلع نباشــد، منتظر او 
نخواهد شد. کسانی که امام زمان)عج( را نمی شناسند اگر چه 
به ظاهر مسلمان باشند چنانچه در این حال بمیرند در حال 
جاهلیت از دنیا رفته اند. چنان که پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 
»هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مردن جاهلیت از 
دنیا رفته است«.بنابراین نخستین شرط انتظار، ایجاد معرفت 
در مورد امام زمان )عج( اســت و طبیعی است که هر مقدار 
معرفت انسان نسبت به امام زمان )عج( بیشتر باشد انسان 
ارزش او را بیشتر درک خواهد کرد و به عظمت او بیشتر پی 

خواهد برد و بیشتر تشنه وجود آن حضرت خواهد شد.
شناخت امام زمان)عج( دو گونه اســت. اول، شناخت از 
راه دل که این راه، اســتوار بر عمل به دســتورات دین و 
پیشه کردن تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات 
و اخالص عمل برای رضای خداست و دوم مطالعه کتب 
معتبری که در مورد امام زمان )عج( نوشته شده و می تواند 
انســان را تا حدی با مقام و عظمت امام زمان )عج( آشنا 
ســازد. کتبی چون »امامت و مهدویت، لطف اهلل صافی 
گلپایگانی«، »جست وجو و گفت وگو پیرامون امام مهدی 
نوشته شــهید ســیدمحمدباقر صدر«، »قیام و انقالب 
مهدی اثر شــهید مطهری«، »ظهور نور، نوشــته علی 
سعادت پرور« و.... محبت به اهل بیت و خصوصا امام زمان 
)عج( وظیفه دیگری اســت که منتظران آن حضرت باید 
در خود ایجاد کنند و آن را افزایــش دهند. تا محبت به 
امام زمان)عج( در وجود انسان شــکل نگرفته و شعله ور 
نشــده باشــد نمی تواند به وظایف منتظران واقعی عمل 
نماید. محبت به امام زمان)عج( وظیفه ای است که پیامبر 
اکرم)ص( نیز به دســتور خدا از ما خواسته است. ایجاد 
سنخیت با امام زمان)عج( هم مســئولیت دیگری است 
که بر دوش منتظران قرار دارد. منتظران واقعی وضعیت 
روحی و فکری و عملی خود را به گونه ای سامان می دهند 
که سنخیت کاملی با امام زمان )عج( داشته باشند. ایجاد 
سنخیت با امام زمان)عج( از طریق تقویت ایمان و تقوا و 

فضایل اخالقی و درجات معنوی حاصل می شود.
 تنها در این صورت اســت کــه می توان ادعــای محبت به 
امام زمان)عج( را داشــت.منتظر واقعی هــر لحظه انتظار 
محبوب را می کشد و از خدا می خواهد که هر چه زودتر او را 
برساند بنابراین دعای فراوان برای فرج آن حضرت از وظایف 
همیشگی منتظران حضرتش اســت. دعای برای تسریع در 
فرج امام زمان)عج( توســط خود حضرت نیز توصیه شــده 
است. و آخر اینکه منتظر امام زمان)عج( وقتی موفق به زیارت 
آن حضرت نمی شــود از طریق خواندن دعای ندبه، زیارت 
آل یاسین، دعای عهد که از طرف بزرگان بسیار توصیه شده 
است و نیز از طریق رفتن به مسجد جمکران ارتباط خود را با 

آن حضرت حفظ می کند.

آنچه حجت خدا برای بندگان 
خواسته است 

خدایا، توفیق فرمانبری و دوری از نافرمانی و درســتی نیت و 
شــناخت واجبات را روزی ما کن و ما را به هدایت و پایداری 
گرامی دار و زبانمان را به راســتگویی و حکمت استوار ســاز 
و دل هایمــان را از دانش و بینش پر کن و شــکم هایمان را از 
حرام و شبهه پاک فرما و دســتانمان را از ستم و دزدی بازدار 
و دیدگانمــان را از ناپاکی و خیانت فرو بنــد و گوش هایمان 
را از شــنیدن بیهوده و غیبت ببند و بر دانشمندانمان زهد و 
خیرخواهی و بر دانش آموزان تالش و شــوق و بر شنوندگان 
پیروی و پندآموزی و بر بیماران شفا و آرامش و بر مردگان مهر 
و رحمت؛ و بر پیران متانت و آرامش و بر جوانان بازگشت و توبه 
و بر زنان حیا و پاکدامنی و بر ثروتمندان فروتنی و گشادگی و بر 
تنگدستان شکیبایی و قناعت و بر جنگجویان نصرت و پیروزی 
و بر اسیران آزادی و راحتی و بر حاکمان عدالت و دلسوزی و بر 
زیردستان انصاف و خوش رفتاری عطا کن و حاجیان و زیارت 
کنندگان را در زاد و هزینه برکت ده و آنچه را بر ایشان از حج 
و عمره واجب کردي توفیق تمام کردن عنایت کن ، به فضل و 

رحمتت اي مهربان ترین مهربانان.
ترجمه دعای امام زمان)عج(

خورشید سامرا
امام حسن عسکری)ع( در عرصه میراث تاریخی بسیار 
مظلوم اند. اما بازخوانی ســوانح سیاسی، اجتماعی و 
مذهبی زمان ایشان و تحلیل آن حوادث، نقش محوری 

آن حضرت در آن رویدادها را نشان می دهد.
کتاب »خورشید سامرا« در دو بخش کلی »جلوه هایی 
از شــخصیت امام حسن عســکری علیه السالم« و 

»دوران حضرت« نگاشته شده است.
محمدجواد مروجی طبســی، مولــف در بخش اول 
موضوعاتی چون: نام و نســب و القاب امام حســن 
عســکری)ع(، تصریح بــه امامت حضــرت از زبان 
پیامبر)ص( و دیگر ائمه)ع( و غیره را بیان کرده است. 
در بخش دوم نیز این عناوین به چشــم می خورند: 
تردید کننــدگان در امامت حضرت، توجــه امام به 
شــیعیان، وضعیت علویان، یاران و راویان حضرت، 

رخدادهای دردناک و... .
کتاب »خورشید سامرا« توســط انتشارات بوستان 

کتاب قم منتشر شده است.

روشنا

راهنما

نگاه

ظهور، تصویر مشترک و کاملی از زندگی 
هشــتم ربیــع االول،  آغــاز امامــت حضــرت 
ولی عصر)عج( اســت، آغاز امامت چــراغ و نور 
هدایت،  آغاز امامــت آخرین منجی که ظهورش 
در تمامی کتب ادیان آســمانی نوید داده شــده 
و قرن هاست که چشمان بی شــماری در انتظار 
آمدنش هســتند.  ظهور و حضوری که نیازمند 
خواست و دعای ماست تا جهان را و احوال پریشان 
آدم هایش را به سمت احسن الحال، دگرگون کند.
دعا نزد خداوند برای ظهور مؤثر اســت، تأثیری 
مانند دیگر امور که خودش آن را راه چاره ای برای 
رفع نیازها و خواسته هایمان قرار داده و در قرآن 
نیز بر انجام آن امر کرده اســت. دعایی که بخش 
مهمی از زندگی مان را تشکیل داده و حتی هر روز 
و هر ساعت در کالم و گفتارمان هم گنجانده شده 
است. دعایی که به گفته امیرالمومنین علی)ع( اگر 
استجابتش در کار نبود دعایی هم وجود نداشت. 
دعا برای فرج و ظهور هم بخشی از دعاهای متقیان 
را تشکیل می دهد. »پدیده ظهور،  تصویر کامل و 
زیبایی از زندگی اســت که تمام انسان ها آرزوی 
رسیدن به آن را داشــته و به دلیل ذات و خلقت 

مشترک همه بندگان، این تصویر و خواست برای 
محقق شدنش، در میان همه انسان ها نیز مشترک 
اســت.تصویر زیبایی از زندگی که در دوره های 
گوناگون محقق نشده و حاال منتظر ظهور آخرین 
وارث اســت.« این را فاطمه منتظری، محقق و 
دین پژوه می گوید و این ســؤال مهــم را مطرح 
می کند که آیا ما تشنگی الزم برای رسیدن به این 

روز را داریم؟!

یار امام باشیم نه بار خاطر او 
وعده خداوند قطعا محقق خواهد شــد و ظهور 
آخرین منجی به حتــم رخ خواهد داد.اما همین 
قطعیت وعده خدا، دلیلی برای بی توجهی به دعا 
برای ظهور نمی شود. منتظری، محقق حوزه دین، 
به همشهری می گوید: » در دعا کردن برای ظهور، 
 نه منتی بر ســر خدا و نه منتی بر امام زمان )عج( 
داریم بلکه از آن برای خودمان اســتفاده کرده و 
به دنبال بهره مندی خودمان هســتیم، دعا برای 
ظهور یــک منفعت طلبی صرف بــرای خودمان 
اســت.« منفعتی که بعد از تحقق ظهور رخ داده 
و همان تصویر کامل از زندگــی و حیات زیبا را 

برایمان به واقعیت تبدیل خواهد کرد اما شروطی 
دارد که یکی دیگر از آنها به جز دعا، آماده بودن 
ماست،  همان تشنه بودن، همان انتظار؛ انتظاری 
که در عمل شاید بتوان یاور شــدن برای امام را 
درتعریفش قرار داد. منتظــری می افزاید:»نگاه 
ائمه به شیعیان متفاوت است، برای ظهور حضرت 
ولی عصر)عج( ما تنها نباید به سویش دست دراز 
کنیم،  بلکه باید مددکار او باشیم نه فقط مددجو؛ 
باید یار او باشــیم نه بار خاطر او. مددکار در ذات 
رفتاری اش باید مصلح باشد.اگراینطور نباشد از 
این گردونه به بیرون پرت شده و متضرر خواهیم 
شد،  اگر خودمان را آماده نکنیم، یار نبوده و به بار 
خاطر مبدل می شویم. در بخشــی از زیارت نامه 
امام رضا)ع( نیز خداوند کســانی را که بار دوش 
دیگران شــده اند مورد لعن قرار داده است.شاید 
یکی از تعویق های جدی در ظهور، آماده نبودن 
ما به عنوان یاوران امام اســت.« خداوند از والیت 
به عنوان نعمت خود به بندگانــش یاد می کند؛ 
نعمتی که در هر زمان که در اختیار آنها قرار داده 
یا آن را پذیرفته و بهره مند شده اند و یا نشده اند. 
 والیتی کــه همگی نوری واحدنــد و امروز ما در 

مقابل آخرین مصلح باید آماده باشــیم تا هدف 
خداوند در زمین محقق شود.

آنچه برای امام مهیا می کنیم
 هر ســاله در نیمه شــعبان یــا در آغــاز امامت
 ولی عصر)عج( برای ظهورش جشن می گیریم و 
دســت به دعا می شــویم اما هدیه به امام مان را 

فراموش می کنیم. 
هدیه و پیشکش به او چیزی نیســت جز آماده 
بودن، آمادگی ما چیزی نیســت جز بنده خوب 
خدا شــدن، یعنی عهد بســتن و عمل کردن به 
کنار گذاشتن هر مرتبه حتی یک صفت اخالقی 
ناپسند، عهد بستن برای عمل به دستوراتی الهی 
که تاکنون اجرایشــان نمی کردیــم. منتظری، 
محقق حوزه دین می گوید:»اگر قرار بگذاریم از 
هر مجلس، درس گرفته و اشــتباهاتمان را کنار 
بگذاریم آیا جامعه آمــاده ظهورامام زمان)عج( 
نخواهد شــد؟! قطعا اینگونه خواهد بود.« برای 
ظهور باید تالش کــرد، باید نــگاه طلبکارانه را 
برداشت، باید قدم جلو گذاشت و منتظربود، باید 

آماده شد و منتظر بود.

ای موالی من... بر من سخت 

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

اســت که مردم را می بینم، 
ولی تو دیده نمی شوی و از تو 
نمی شنوم صدای محسوسی و نه رازونیازی، بر من سخت است 
که تو را بدون من گرفتاری فراگیرد و از من به تو فریاد و شکایتی 
نرسد، جانم فدایت، تو پنهان شده ای هستی که از میان ما بیرون 
نیستی، جانم فدایت، تو دوری هستی که از ما دور نیست، جانم 
فدایت، تو آرزوی هر مشــتاقی که آرزو کند، از مردان و زنان 
مؤمن که تو را یاد کرده، از فراقــت ناله کنند، جانم فدایت، تو 

هم پیمان نیرو و توانی که کسی بر او برتری نگیرد.
جانم فدایت، تو قرین شرفی که وی را برابری نیست، تا چه زمانی 
نسبت به تو سرگردان باشــم،  ای موالیم تا چه زمان و با کدام 
بیان، تو را وصف کنم و با چه رازونیازی؟ بر من سخت است که 
از سوی غیرتو پاسخ داده شوم و سخن مسّرت بخش بشنوم، بر 
من سخت است که برای تو گریه کنم، ولی مردم تو را وا گذارند، 
بر من سخت است که بر تو بگذرد و نه بر دیگران آنچه گذشت، 
آیا کمک کننده ای هست که فریاد و گریه را در کنارش طوالنی 

کنم؟ )ترجمه فرازی از دعای ندبه( 

آخرین منجی
برای ظهور حضرت ولی عصر )عج( باید دعا کرد و یاور او شد. باید به سویش دست دراز کرد و یار او شد 
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