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 نکات کلیدی
امسال ورود در ۱۴۰۰ سال انتخابات است

اگر جهش تولید در سال ۱۴۰۰ با جدیت دنبال شود یقینا تحولی در اقتصاد به  وجود خواهد آمد
 مبارزه با فساد مسئله خیلی مهمی است باید کانال ها و مجاری فساد بسته شود  که به معنای اصلح نظام

بانکی و گمرگ است
 به خاطر نابسامانی هایی که در بحث اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد،  بعضیها منفی بافی و آیه یاس

می خوانند
موانع تولید از سر راه تولید برداشته شود

محاصره اقتصادی و تحریم یکی از جنایت های بزرگ دولت هاست
تولید واکسن از راه های مختلف مایه آبرو برای کشور شده است

مسئله اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره نزنند
باید تالش کنیم کشور را قوی کنیم

همه کشورهای دنیا فضای مجازیشان را مدیریت میکنند ولی ما افتخار میکنیم  که آن را ول کردیم
مهمترین و موثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است

رای بنده با رای یک پسر ۱۵ الی ۱۶ ساله یک اندازه وزن دارد
داوطلبان ریاست جمهوری اقتصاد را بشناسند 

رئیس جمهور با کفایت دارای مدیریت باشد با ایمان باشد به آدم بی ایمان  نباید اعتماد کرد
ملت عزیزمان انتخابات را نماد وحدت ملی قرار دهند

شعار فشار حداکثری امریکا شکست خورد
سیاست کشور در باب تعامل با طرفهای برجامی و خود برجام صریحا اعالم  شده

آمریکایی ها در برخورد با ما اشتباه کردند و در کل مسائل منطقه هم اشتباه می  کنند
آمریکایی ها بدانند امت اسالمی مسئله فلسطین را فراموش و صرف نظر  نخواهد کرد
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 رسول خدا )ص( فرمودند: »رجب شهر الّل و شعبان شهری و رمضان شهر اّمتی؛ رجب ماه خدا و شعبان ماه من و رمضان ماه
 امت من است«. یا در روایت دیگر می فرماید:»شعبان ماه من است هر کس یک روز از این ماه را روزه بدارد بهشت بر او واجب

می شود، و در برخی احادیث از شعبان به سید و سرور ماه ها تعبیر شده است«.ث
 در روایتی از حضرت صادق)ع( گزارش شده که هنگامی ماه شعبان فرا می رسید، پدرم امام سجادع اصحاب و یاران خود را

 جمع می کرد و چنین می فرمود: ای اصحاب من، می دانید این چه ماهی است؟ این ماه شعبان است و حضرت رسول )ص(
 می فرمود: شعبان ماه من است پس روزه بدارید برای دوستی و محبت پیامبر خود و برای تقّرب و نزدیک شدن به پروردگار،

 به حق آن خدایی که جان علی بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد می کنم که از پدرم حسین بن علی )ع( شنیدم
 که او نیز از پدرش امیرالمؤمنین )ع( شنیده است که می فرماید: هر کس روزه بدارد ماه شعبان را برای محّبت پیامبر )ص( و
 تقّرب به سوی خدا، خدا او را دوست دارد و او را به کرامت و بزرگواری خود در قیامت نزدیک گرداند و بهشت را بر او واجب

نماید
 روایت شده که رسول خدا فرمود:  روزه دو ماه شعبان و رمضان توبه و مغفرت از خداست. اسماعیل بن عبدالخالق روایت می
 کند: روزی در نزد امام صادق)ع(، ذکر روزه ماه شعبان به میان آمد. حضرت فرمود که در فضیلت روزه شعبان چنین و چنان

است. حّتی آنکه مردی مرتکب خون حرام می شود پس در ماه شعبان روزه می گیرد. به او نفع بخشیده و او آمرزیده می شود

اعمال ماه شعبان
 اعمال زیادی در ماه شعبان وارد شده و دارای دو قسم اعمال مشترکه و مختّصه است ولی آنچه از روایات استفاده می شود این

است که بهترین دعاها و ذکرها در این ماه استغفار است
و اما اعمال مشترکه

اول: هر روز هفتاد مرتبه بگوید:»استغفرالل و اسئله التوبه«ر
.دوم: هرروز هفتاد مرتبه بگوید: »استغفرالل الذی ال اله اال هو الرحمن الرحیم الحّی القّیوم و اتوب الیه«ی

سوم: صدقه دادن
 چهارم: هزار مرتبه بگوید:»ال اله اال الل، والنعبد ااّل ایّاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون«.ثواب بسیار برای آن شمرده شده

است از جمله اینکه عبادت هزارساله در نامه عملش بنویسند
پنجم: نماز روزهای پنجشنبه که کیفیت آن در مفاتیح الجنان آمده است

ششم: صلوات زیاد بفرستید
هفتم: صلوات امام زین العابدین)ع( که کیفیت آن در مفاتیح الجنان آمده است

اعمال اختصاصی
)اول: مناجات شعبانیه)مناجاتی که امیرالمؤمنین و فرزندان او است که در ماه شعبان می خواندند

)دوم: صلوات شعبانیه)از امام سجاد )ع( صلواتی وارد شده است که در هر روز ماه مبارک شعبان ، در وقت زوال باید خواند

صيحه آسمانی
 درروایات برای آخرالزمان نشانه های طبیعی مانند طوفان ، زلزله ، ماه وخورشیدگرفتگی ، فرورفتن زمین و سیل در مناطق

 خاص معرفی شده است که می توان به دو دسته آیات ارضی و سمائی تقسیم نمود. در مقابل این آیات، نشانه های غیر طبیعی
 یا حوادث طراحی شده توسط انسانها قرار دارد. در میان حوادث طبیعی، صیحه ی آسمانی از حتمیاتی است که علت ماورای

طبیعی دارد)ندای جبرئیل( و وقوع آن شامل تغییر و بداء نخواهد بود

ی۱.زمان صیحه آسمانی

در باب زمان صیحه آسمانی، دو روایت وجود دارد
 در روایت اول،صیحه آسمانی و ندای جبرئیل، در شب جمعه مصادف با بیست و سوم ماه رمضان است و صدایش را همگان می
 شنوند و آنقدر بلند است که فرد خواب را بیدار می کند و دوشیزگان را از سراپرده به بیرون می کشد واین همان ندای جبرئیل

است
 روایت اول ( ابی بصیر از امام صادق)ع( نقل نمود که از امام پرسیدم فدایت شوم خروج قائم کی رخ می دهد؟ پس فرمود ای

 ابا محمد ما اهل بیت وقتی را تعیین نمی کنیم و تعیین کنندگان وقت دروغ گفتند ولی قبل از این امر پنج عالمت است.
 شایسته ترین)دارای بیشترین اولویت( ندا در ماه رمضان است ....و قائم خروج نمی کند تا منادی از درون آسمان در شب بیست
 و سوم ماه رمضان در شب جمعه با اسم او ندا دهد. گفتم: به نام چه کسی ندا دهد؟ فرمود: به اسم او)امام مهدی ( و نام پدرش

 ندا دهد که آگاه باشید که فالنی پسر فالنی قائم آل محمد است؛ پس به او گوش دهید و از او اطاعت کند. پس هیچ مخلوق
 داری روحی نمی ماند مگر آنکه ندا را می شنود و از خواب بیدار می شود و به حیاط خانه اش می رود و دختران از سراپرده
 ها خارج می شوند و قائم نیز از آنچه که می شنود خروج می کند و این ندای جبرئیل است. )ابن بابویه، محمد۱39۵، ج 2:
 ۶۵۰ و نعمانی ، محمد۱397: 2۵۴ و 2۵۵ و 299و ابن طاووس، علی ۱۴۱۶: ۱۰۱ و حرعاملی، محمد۱۴2۵،  ج ۵: 3۴9 و

مجلسی،محمدباقر۱۴۰3، ج ۵2: ۱۱9 (ب
در روایت دوم که در آثار شیخ حر عاملی و سید بن طاووس آمده است؛ زمان ندا  محرم است

 روایت دوم ( شهر بن حوشب از رسول اکرم)ص( نقل کرد که فرمودند: در ذی قعده جنگ می شود و در ذی حجه حجاج غارت
می-شوند و در محرم منادی از آسمان ندا می دهد )حرعاملی، محمد۱۴2۵، ج ۵: 2۴7(ی

 ترجمه: از شهربن حوشب نقل است که پیامبر اکرم)ص( فرمود: در محرم منادی ندا می دهد که برگزیده خلق خدا، فالنی است
پس به او گوش دهید و اطاعت کنید

 اگرچه تعداد روایاتی که زمان صیحه را ماه رمضان خبر داده اند بیشتر است )ابن بابویه، محمد۱39۵، ج 2: ۶۵۰ و نعمانی ،
 محمد۱397: 2۵۴ و 2۵۵ و 299و ابن طاووس، علی ۱۴۱۶: ۱۰۱ و حرعاملی، محمد۱۴2۵،  ج ۵: 3۴9 و مجلسی،محمدباقر۱۴۰3، ج ۵2: 23۰ ( اما

 ممکن است که عالوه بر صیحه آسمانی در ماه رمضان، صیحه دومی هم در محرم و در زمان قیام داده شود. ظهور و قیام امام
در محرم و روز شنبه ای که مصادف با عاشورای حسینی است معرفی شده است

 ابی بصیر از امام صادق)ع( نقل نمود که فرمود: قائم در روز شنبه روز عاشورا که )امام (حسین )ع( کشته شد، خروج می نماید.
)ابن بابویه، محمد ۱39۵، ج 2: ۶۵۴(ب

 روایتی از امیر المومنین موید این مطلب است که در لحظه ظهور، جبرئیل بر فراز صخره ای در بیت المقدس ندا می دهد :ای
بندگان خدا! گوش فرا دهید آنچه را که می گویم: این مهدی آل محّمد است که از سرزمین مّکه خروج کرده او را اجابت کنید.

)حائری یزدی ، علی ،۱۴22، ج2: ۱۶۴(ب
روایات دیگری نیز ندای آسمانی را در هنگام قیام حضرت حجت  معرفی می کند

 ترجمه:عمار یاسر گفت:در آن موقع مهدی قیام مي کند. امیر لشکر او مردی بنام شعیب بن صالح است وقتی اهل شام دیدند
 مردم شام با پسر ابو سفیان بیعت کردند؛ همه با او به مکه مي روند در آن وقت مرد پاکدلی از )بنی هاشم( به قتل مي رسد،
 برادر وی نیز در مکه است ولی دسترسی به او پیدا نمي کنند. آنگاه صدائی از آسمان شنیده می شود که مي گوید ای مردم

 امیر شما فالنی است و این همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد مي کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد.
)طوسی ، محمد،۱۴۱۱ :۴۶۴(ب

فضیلت و اعمال ماه شعبان/ چرا ماه شعبان پراهمیت است؟



ب2.محتوای صیحه آسمانی

در مورد محتوای ندا چند روایت است که از هم چندان دور نیستند
 الف( بنابر روایت اول در اول روز  ندا داده می شود که علی و پیروانش رستگارند و در پی آن منادی دیگری ندا می دهد که

عثمان وپیروانش رستگارند
 محمدبن یحیی از احمدبن محمد از ابن فضال از امام صادق)ع(نقل کرد که اختالف فرزندان عباس حتمی است و ندای آسمانی

 و خروج امام مهدی )ع( حتمی است.پرسیدم که ندا چگونه است؟ فرمود: اول روز منادی ندا می دهد که علی و شیعه اش
رستگارند و آخر روز منادی ندا می دهد که عثمان و پیروانش رستگارند. )کلینی ، محمد۱۴29، ج ۱۵: ۶9۵(سش

 ب(در حدیث دیگری اول روز ندا می آید که حق با آل محمد است و در آخر روز منادی ندا می دهد که حق با فرزندان)پیروان(
عیسی است و ندای دوم، نخوت و تکبری از شیطان است

 امام علی )ع( فرمود: بعد از فرورفتن زمین منادی در اول روز از آسمان ندا می دهد که حق با آل محمد است.سپس منادی
 دیگری در آخر روز ندا می دهد که حق در فرزند عیسی است و این )ندای دوم( حاصل نخوت)تکبر (شیطان است.)ابن طاووس،

علی ۱۴۱۶: ۱33(ی
ج(در حدیث دیگری در ندای دوم، سفیانی حق معرفی شده است

 ابوحمزه ثمالی نقل کرد که از امام صادق )ع( پرسیدم که این ندا چگونه خواهد بود؟ فرمود: منادی در اول روز ندا می دهد که
 حق با علی و پیروان اوست. سپس شیطان که لعنت خدا بر او باد در آخر روز ندا می دهد که حق با سفیانی و پیروان اوست

پس اهل باطل از ندای اول روبرمی گردانند.  )ابن بابویه، محمد۱39۵، ج 2: ۶۵2(ی
 محتمل است که ندای دوم از سوی انسان های شیطان صفت باشد که با تجهیزات صوتی قوی یا از طریق ماهواره صدا را به

 گوش جهانیان می رسانند؟ زیرا در احادیث، ندای اول از جانب آسمان معرفی شده ولی ندای دوم را صرفا مربوط به آخر روز و
نخوت و تکبر شیطان دانسته

ب3.معیار تشخیص ندای حق از باطل

 دو ندا در یک روز داده می شود و هرکدام حق را به  جبهه ای می دهد. اما حق با کدام نداست؟ زرارة بن اعین از حضرت
 صادق )ع( پرسید که مردم از کجا بدانند که حق با کدام نداست؟  امام در پاسخ فرمودند: شیعیان که  پیشگویی ما را

 شنیده اند؛ می دانند که حق با ندای اول است  ترجمه : عرض کردم:چگونه راستگو از دروغگو تمیز داده می شود؟ )بین این دو
 ندا چگونه می توان حق را شناخت؟(.فرمودند:آنهایی که احادیث ما خاندان رسالت را خوانده اند، می دانند و می گویند از پیش به

ما گفته شده که حق با آنی است که قبل از دیگری است و ایشان حق و صادق هستند)نعمانی، محمد۱397 :2۶۴(ل
ب۴. زبان صیحه آسمانی

 زراره نقل کرد که از امام صادق علیه الّسالم پرسیدم آیا صیحه ی آسمانی حق است ؟ آن حضرت فرمودند: آری، به خدا سوگند
حق است و تمام مردم به زبان مخصوص خودشان این صدا را می شنوند. )نعمانی ، محمد۱397: 27۴(ب

ب۵.ضرورت صیحه آسمانی

 امام صادق )ع( فرمود:... ندای آسمانی از حتمیات است.پرسیدم ندا به چه چیزی است؟ فرمود: منادی به اسم قائم و پدرش ندا
می دهد.)نعمانی ، محمد۱397: 2۵7(ب

ق۶.عالمت تصویری صیحه آسمانی

عالمت دیگری که همراه این نداست آن است که کف دستی از آسمان پیدا می شود و اشاره می کند
 ابن مسیب نقل می کند که ...امر مردم مستقیم نمی شود)سامان نمی یابد( و برایشان اجتماع حاصل نمی شود تا اینکه منادی

 از آسمان ندا می دهد که بر شما باد به فالنی)امام مهدی( و کف دستی که اشاره می کند، آشکار می شود. )ابن طاووس،
علی۱۴۱۶: ۱3۱(ق

س7.  همزمانی صیحه آسمانی با مرگ فراوان مردم

 صیحه آسمانی زمانی رخ می دهد که در روایتی نه دهم مردم و در روایت دیگری یک سوم مردم از بین رفته اند روایت اول(
 زاره گفت به امام صادق)ع( عرض کردم: آیا آن ندا حقیقت دارد؟ فرمود: آری بخدا قسم. تا آنجا که هر قومی به زبان خودشان

آن را مي شنوند، و فرمود: این کار صورت نخواهد گرفت تا آنکه نه  دهم  از مردم  از میان بروند. )نعمانی ، محمد۱397: 27۴(ش
در حدیث دیگری ظهور امام مهدی زمانی رخ می دهد که یک سوم مردم زنده اند

وظيفه نفس زکيه
 بنابر آنچه از روایات و اخبار به دست می آید وظيفه
 نفس زکيه پيام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی این ظهور توسط صيحه
 آسمانی، ایشان به یارانشان می گوید مردم مکه مرا

 نمی خواهند در حاليکه برای هدایت فرستاده شده ام،
 شایسته است شخصی همچون من این مطالب را برای

 ایشان بگوید تا برای آنها حجت تمام شود. سپس یکی
 از یارانش را می طلبد و به ایشان می فرماید: نزد اهل مکه
 برو و به ایشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شما

 می گوید: ما اهل بيت رحمت و معدن رسالت و خالفت
 هستيم و از ذریه محمد)ص( و سالله پيامبرانيم. ما مظلوم

 واقع شده ایم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره
 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شما چشم یاری داریم و از
 شما یاری می طلبيم. پس ما را یاری کنيد. وقتی او شروع
 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را سر

می برند
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 روایت دوم ( از امام علی علیه السالم شنیدم که می فرماید: مهدی خروج نمی کند تا یک سوم مردم کشته و یک سوم بمیرند و
یک سوم باقی بمانند. ) ابن طاووس، علی۱۴۱۶: ۱28(ی

نعمانی از میان نه دهم و یک سوم، یک سوم را ترجیح داده است:»و ذهاب ثلثي الّناس بالقتل و الموت« )نعمانی ، محمد۱397: ۱۰(ی
اما دلیل مرگ فراوان در میان مردم در عصر عسرت)قبل از عصر طالئی ظهور( چیست؟

 در حدیثی دلیل مرگ مردم ، طاعون سفید و سرخ معرفی شده است که در آن  طاعون سفید مرگ فراگیر و طاعون سرخ، جنگ
و خونریزی معرفی شده است

 ابی بصیر از امام صادق)ع( نقل کرد که فرمود:..ای ابا محمد چاره ای نیست مگر آنکه قبل از این امر)ظهور( دو طاعون
 باشد:طاعون سفید و طاعون سرخ. پرسیدم :فدایت شوم این دو طاعون چیست؟ فرمود: طاعون سفید مرگ فراگیر و طاعون سرخ

شمشیر است. )نعمانی ، محمد ۱397: 289-29۰(ی
 محتمل است بیماری واگیرداری که در روایات طاعون سفید و باعث مرگ و میر فراوان معرفی شده، ویروس کرونا  باشد. تاکنون

این ویروس، باعث مرگ 2.7۰3.78۰ نفر از جمعیت جهان شده است. )سایت رسمی سازمان بهداشت جهانی()آخرین دسترسي (س

 س۱ بر اساس مکاشفات یوحنا در عهد جدید)باب ۶ : آیات ۱ تا 8( چهار سوار آخرالزمان بر چهار اسب به رنگ سفید،قرمز ، سیاه و رنگ پریده سوار ند. که نماد مریضی ، جنگ
،قحطی و مرگ هستند. و این موضوع نقاشی های هنرمندان مسیحی شده است

نویسنده : نفیسه مصطفوی
منابع

.ابن بابویه، محمد بن علی .۱39۵ ق کمال الدین و تمام النعمة  ، محقق / مصحح: علی اکبر غفاری ،تهران:اسالمیه، دوم  
.ابن طاووس، علی بن موسی.. ۱۴۰۶ ق. فالح السائل و نجاح المسائل .قم: بوستان کتاب  

.حر عاملی، محمد بن حسن. ۱۴2۵ ق. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ، بیروت: اعلمی  
.طوسی، محمد بن الحسن .۱۴۱۱ ق . الغیبة. للطوسي. محقق / مصحح: تهرانی، عباد الل و ناصح، علی احمد. قم: دار المعارف اإلسالمیة  

.کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. ۱۴29ق. الکافي. ط- دارالحدیث. قم: دار الحدیث  
.  نعمانی، محمد بن ابراهیم.۱397 ق  . الغیبة .محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر. تهران: نشر صدوق  

.مجلسی،  محمد باقر .۱۴۰3 ق. بحار األنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربي  
.
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نرگس، گلی که بوی مهدی می دهد
 صفات پسندیده و کماالت انسانی به دو صورت در انسان پدید می آید: یکی از راه تالش و کوشش و جدیت خود انسان و

 دیگری از طریق وراثت و کماالتی که در پدر و مادر و اجداد انسان وجود دارد. از این رهگذر است که نقش مادر و کماالت
وجودی او در پدید آوردن فرزندی با کمال و شایسته کاماًل آشکار می گردد

 پیشوایان معصوم علیه السالم چون دارای رسالتی بس مهم و جهانی بودند، از پدران و مادران باکمال و برجسته که دارای ویژگی
 های خاصی بودند، چشم به جهان گشودند. آنان سعی می کردند زنان شایسته ای را برای خود انتخاب کنند تا شایستگی

پرورش و تربیت امامان معصوم را داشته باشند
پيوندی مبارک

 نرجس خاتون مادر امام دوازدهم، از نوادگان شمعون، وصی حضرت عیسی علیه السالم که از جمال ظاهری برخوردار بود از
 کودکی تحت تعلیم جّدش، قیصر روم قرار گرفت و با بهره گیری از اساتید چیره دست آن روزگار علوم و کماالت فراوان کسب
 کرد و با زبان های مختلف آشنا گشت. او خود در پاسخ کسی که از او سؤال می کند: تو که رومی هستی چگونه با زبان عربی

 این چنین آشنایی داری؟ می گوید: جدم به تربیت من اهمیت زیادی می داد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرد و در
 همین راستا زنی را که به چند زبان تسلط داشت برگزید تا صبح و شام عربی را به من بیاموزد و من از این راه زبان عربی را به

خوبی فرا گرفتم
 او در آغاز، مسیحی بود که در عالم رؤیا پیامبر گرامی اسالم صلی الل علیه و آله و علی علیه السالم و سایر پیشوایان معصوم برای

 خواستگاری وی به منزل جدش می روند و حضرت عیسی علیه السالم از آنان استقبال می کند. در این هنگام رسول گرامی
 اسالم صلی الل علیه و آله در حالی که به امام حسن عسگری علیه السالم اشاره می کند می فرماید: ای روح خدا! من به خواستگاری
 دختر وصی تو شمعون برای فرزندم آمده ام، که حضرت عیسی نگاهی به شمعون کرده و می گوید: چه شرافتی نصیب تو شده. با
 این پیوند مبارک شما موافقت کن، شمعون هم موافقت می نماید. سپس رسول خدا باالی منبر قرار می گیرد و خطبه می خواند

و نرجس را به عقد امام حسن عسگری علیه السالم در می آورد و حاضرین را بر این امر گواه می گیرد
 و این چنین اراده حق برای به وجود آوردن دادگستر و مصلح بزرگ عالم و تحقق عدالت و مساوات کامل در جهان تبلور

.می یابد
عشق مقدس

 پس از انجام مراسم عقد، نرجس عالقه و محبت وصف ناپذیری نسبت به امام حسن عسگری علیه السالم پیدا می کند. این عشق
 آن چنان در وجود وی شعله ور می گردد که تمام وجود او را فرا می گیرد و او را از خواب و خوراک بازداشته بیمار و رنجور

 می نماید. پزشکان حاذق را برای مداوای او می آورند. آنان هر چه در توان داشته به کار می گیرند ولی نتیجه ای حاصل نمی شود.
 جد نرجس که از این وضع بسیار افسرده و ناراحت است به او می گوید: دخترم هر آرزویی که داری بگو تا برآورده نمایم. او
 که به خاطر پاکی و صداقت و صفات برجسته انسانی و کماالت و این پیوند مبارک در خواب، به اسالم عالقه مند شده بود،
 می فرماید: اسیران مسلمان را از زندان آزاد کن، امید است به برکت آنان، حضرت عیسی و مادرش مرا شفا دهند. جدش نیز

چنین می کند، و او به ظاهر اظهار بهبودی می کند تا باز هم حاکمان روم به مسلمین ادای احترام بیشتری کنند
 بعد از سپری شدن چهارده شب از ماجرای رؤیا، نرجس خاتون، حضرت فاطمه علیهاالسالم و مریم علیهاالسالم و حوریان

بهشتی را در عالم خواب مشاهده می کند. حضرت مریم در
حالی که به حضرت فاطمه علیهاالسالم اشاره می کند 

می فرماید: ایشان بانوی بانوان جهان و مادرشوهر تو است 
نرجس دامن فاطمه علیهاالسالم را گرفته و گریه می کند و
از اینکه تا کنون به خدمت امام حسن عسگری علیه السالم 

.نرسیده اظهار ناراحتی و نگرانی می نماید 
او در عالم رؤیا به وسیله حضرت فاطمه علیهاالسالم اسالم

می آورد. سپس در عالم خواب امام حسن عسگری علیه السالم 
را مالقات می کند و به این طریق فراق، مبدل به وصال می شود 

وظيفه نفس زکيه
 بنابر آنچه از روایات و اخبار به دست می آید وظيفه
 نفس زکيه پيام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی این ظهور توسط صيحه
 آسمانی، ایشان به یارانشان می گوید مردم مکه مرا

 نمی خواهند در حاليکه برای هدایت فرستاده شده ام،
 شایسته است شخصی همچون من این مطالب را برای

 ایشان بگوید تا برای آنها حجت تمام شود. سپس یکی
 از یارانش را می طلبد و به ایشان می فرماید: نزد اهل مکه
 برو و به ایشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شما

 می گوید: ما اهل بيت رحمت و معدن رسالت و خالفت
 هستيم و از ذریه محمد)ص( و سالله پيامبرانيم. ما مظلوم

 واقع شده ایم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره
 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شما چشم یاری داریم و از
 شما یاری می طلبيم. پس ما را یاری کنيد. وقتی او شروع
 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را سر

می برند

در بيت امامت
 بشیر بن سلیمان از همسایگان امام دهم، حضرت هادی علیه السالم و از شیعیان مخلص و از نوادگان ابوایوب انصاری است. او

 نقل می کند: روزی امام علی نقی علیه السالم مرا احضار کرد و فرمود: می خواهم تو را به فضیلتی برسانم که بدان وسیله بر سایر
 شیعیان برتری یابی. آنگاه نامه ای که به خط رومی نوشته بود به من داد و فرمود: به بغداد برو و از میان کسانی که با کشتی از

 روم به آنجا آورده می شوند کنیزی را با این خصوصیات برای من خریداری نما و من بر اساس دستور آن حضرت روانه بغداد شدم
 و با همان خصوصیاتی که حضرت فرموده بود، بانوی مورد نظر را پیدا کرده، نامه امام را به وی دادم. او با دیدن دستخط مبارک

امام هادی علیه السالم از شوق وصال سخت گریست. و از صاحب خود درخواست کرد که باید مرا به این فرد تحویل دهی
 بعد از بحث های طوالنی سرانجام فرد موردنظر را به همان مبلغی که امام فرموده بود خریداری نمودم و نرجس نامه آن حضرت

را بر دیده می نهاد و آن را می بوسید
 بشیر می گوید: چگونه نامه ای را می بوسی که نویسنده آن را نمی شناسی. نرجس ماجرای رؤیای خود را مفصل بیان نموده آنگاه او
 را به سامره خدمت امام هادی علیه السالم آوردند. امام هادی علیه السالم در اولین مالقات به وی فرمود: »تو را به فرزندی بشارت

می دهم که شرق و غرب عالم را مالک شود و جهان را از عدل و داد پر کند در آن هنگام که از ظلم و ستم پر شده باشد.«ی
 نرجس عرض می کند: »این فرزند از کیست؟« »امام هادی علیه السالم می فرماید: از همان کسی که در عالم رؤیا تو را به عقد او

 در آوردند. آیا اگر او را ببینی می شناسی؟ پاسخ داد: »از آن شبی که به محضر حضرت زهرا علیهاالسالم رسیدم تا کنون شبی
نیست که او را در عالم رؤیا مالقات نکنم.«س

 آنگاه حضرت دستور داد تا خواهرش حکیمه خاتون را حاضر کنند و به وی فرمود: خواهرم، این بانو، همان است که گفته بودم.
 حکیمه خاتون، نرجس را در آغوش گرفته، و از مالقات با او بسیار شادمان می شود. سپس امام هادی علیه السالم به حکیمه

 خاتون می فرماید: او را به خانه خود ببر و واجبات و مستحبات دینی را به او بیاموز. همانا او همسر فرزندم حسن و مادر قائم آل
محمد است.)۱(س

 از این پیوند الهی و مبارک، حضرت مهدی علیه السالم به صورتی معجزه آسا بدون آنکه آثار حملی در مادرش آشکار باشد یا
کسی از آن آگاهی داشته باشد، متولد شد. در اینجا چگونگی تولد آن حضرت بر اساس نقل حکیمه خاتون ذکر می شود

ميالد آفتاب
 حکیمه خاتون می گوید: امام حسن عسگری علیه السالم کسی را دنبال من فرستاد که امشب )نیمه شعبان( برای افطار نزد ما بیا؛

چون خداوند در چنین شبی حّجت خود را آشکار می کند
پرسیدم: این مولود از چه کسی است؟

فرمود: از نرجس. عرض کردم: من در نرجس خاتون هیچ گونه اثر حملی مشاهده نمی کنم
 امام حسن علیه السالم فرمود: موضوع همان است که گفتم. من در حالی که نشسته بودم نرجس آمد و کفش مرا از پایم بیرون

 آورد و فرمود: بانوی من! حالتان چطور است؟ گفتم تو بانوی من و خانواده ام هستی. او در حالی که از این سخن شگفت زده
شده بود با حالت ناراحتی فرمود: این چه سخنی است که می گویی؟

 گفتم: خداوند در این شب به تو فرزندی عطا می کند که سرور و آقای دنیا و آخرت خواهد شد. نرجس از این سخن بس خجالت
 کشید. آنگاه افطار کرده بعد از نماز عشا به بستر رفتم. چون پاسی از نیمه شب گذشت برخاستم و نماز شب خواندم و مجددا

 به خواب رفتم. سپس بیدار شدم و از اتاق بیرون رفتم تا از طلوع فجر بااطالع شوم. در این حال این سخن به ذهنم آمد که
 چرا حجت خدا تا حال آشکار نشده است! نزدیک بود از این جهت شبهه ایی در دلم ایجاد شود که ناگهان امام حسن عسگری

 علیه السالم از اتاق مجاور صدا زد: ای عمه! شتاب مکن که موعد نزدیک است. بعد از شنیدن این سخن نشستم و مشغول تالوت
 قرآن شدم که نرجس خاتون از خواب پرید. با شتاب خود را به او رساندم و پرسیدم چیزی احساس می کنی؟ پاسخ داد: آری.

گفتم: نام خدا را بر زبان جاری کن. این همان مطلبی است که گفتم دل را آرام گردان و مضطرب مباش
 در این حال پرده نوری میان من و او کشیده شد. ناگاه متوجه شدم که کودک والدت یافته است. چون جامه را از روی نرجس

 برداشتم، آن مولود سر به سجده گذاشته مشغول ذکر خدا بود. هنگامی که او را برگرفتم، دیدم پاک و پاکیزه است. در این هنگام
امام حسن عسگری علیه السالم صدا زد: عمه! فرزندم را نزد من بیاور

 وقتی که نوزاد را خدمت آن حضرت بردم، او را در آغوش گرفت و بر دست و چشم و پاهای کودک دست می کشید. آنگاه در
گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت
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 مسأله مهدویت و اعتقاد به منجی از موضوعات مطرح در میان همه ملت ها و مکتب های الهی و مادی است و در اسالم تمام فرقه ها و مذاهب 
 اسالمی در انتظار یک مصلح جهانی از دودمان رسول خدا)ص( به سر می  برند و به عنوان یک اعتقاد عمومی امت اسالمی مورد توجه بوده است،
 هر چند که اهل سنت آن را به عنوان یک مسأله فرعی مسلم پذیرفتند، اما شیعیان با اتصال به معارف الهی نورانی اهل بیت)ع( و ارائه صفات و

 ویژگی ها و فلسفه و اهداف روشن در اعتقاد به مهدویت، چشمه امید به آینده را در دل ستمدیگان و ملت های محروم باز کرده است، یکی از سؤاالتی
 که در حوزه مهدویت مطرح می شود این است که چگونه روز جمعه متعلق به حضرت ولی عصر)عج( هست؟ آیا ظهور حضرت در روز جمعه است یا

 روز نوروز؟ این مطلب با روایات عدم جواز تعیین زمان ظهور منافات ندارد؟ حجت االسالم مبارک ربانی از کارشناسان مرکز مطالعات و پاسخگویی به
شبهات حوزه علمیه قم در این رابطه می نویسد

 ی-۱در روایت داریم که فرشتگان، هر جمعه در بیت المعمور )خانه ای در آسمان( جمع می شوند و عهد و والیت امامان را تجدید می کنند، روز جمعه
 روزی است که خداوند بر والیت آنان از جهانیان پیمان گرفته است و نیز در برخی، از نوروز به عنوان روز آغاز قیام یاد شده است)۱( و جالب اینکه

اَلُم َعلَی َربِیِع األْنَاِم َو نَْضَرِة  یکی از القاب زیبا و نورانی امام زمان)عج( بهار و نوروز است. چنانچه در برخی روایات و ادعیه به آن اشاره شده است: »السَّ
األْیَّام«؛ یعنی سالم بر بهار انسانیت و سر سبزی روزها.)فصل شکفتن و شکوفه ها(.ی

 روز جمعه از جهات مختلفی اختصاص به امام زمان)عج( دارد، والدت با سعادت حضرت، انتقال مقام امامت به او، مختص شدن لقب قائم به وی در
 روز جمعه بوده و نیز بر اساس برخی روایات ظهور و فرج او و پیروانش در روز نوروز و جمعه خواهد بود

 ی-2 پس از وفات جناب ابوالحسن علی بن محمد سمری، چهارمین نائب خاص امام زمان)عج( دوره غیبت کبری آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، ظهور
 و قیام امام)عج( در پایان این دوره و به فرمان خدای متعال خواهد بود، پیشوایان معصوم ما در روایات بسیار تصریح فرموده اند که نمی توان وقت
.خاصی را برای ظهور تعیین کرد و فقط خدا به آن آگاه است، ناگهان و به فرمان خدا واقع خواهد شد و هر کس تعیین وقت کند دروغگو است
ی»فضیل« از امام باقر)ع( پرسید: آیا برای این امر وقتی تعیین می شود؟ امام سه بار فرمود: »کذب الوقاتون«؛ تعیین کنندگان وقت دروغگویندی

 اسحاق بن یعقوب« نامه ای توسط محمد بن عثمان عمری خدمت امام زمان)عج( فرستاد و سؤاالتی کرد و امام در فرازی از پاسخ، در مورد وقت«
 ظهور فرمود: »و اما ظهور الفرج فانه الی اللَّ تعالی ذکره و کذب الوقاتون«؛ و اما ظهور فرج به فرمان خدای متعال وابسته است و تعیین کنندگان وقت

دروغگویندی
 البته منظور از تعیین وقت، تعیین دقیق وقت ظهور است و این گونه تعیین وقت را پیشوایان معصوم)ع( به هیچ وجه جایز نشمرده اند و آن را از

اسرار الهی دانسته اند، ولی عالماتی را ذکر فرموده اند که چون آن ها واقع شوند نزدیک بودن ظهور را نوید می دهند
 و افزون بر ذکر نشانه های حتمی و غیرحتمی برای ظهور، زمان ظهور و وقت آن به شکل کلی و غیرمعین)مانند: روز و سال( نیز در روایات ذکر شده

است که هرگز به معنای تعیین دقیق زمان ظهور که در روایات از آن نهی شده نیست
روایات مختلفی درباره زمان قیام حضرت مهدی)عج( به شکل کلی و غیرمعین وجود دارد، در برخی، از نوروز به عنوان روز آغاز قیام یاد شده است.

 برخی احادیث دیگری روز عاشورا را و روز شنبه را آغاز قیام آن حضرت ذکر کرده است و در تعداد دیگر روز جمعه، روز ظهور و آغاز قیام آن بزرگوار
بیان شده است

 در همزمانی نوروز با عاشورا اشکالی به نظر نمی رسد، زیرا نوروز طبق سال شمسی و عاشورا بر اساس سال قمری محاسبه می شود و یکی شدن این
 دو روز امکان پذیر است و نیز همزمانی این دو روز با جمعه یا شنبه نیز ممکن است، چه آنکه ممکن است عاشورا و نوروز هر دو یا روز جمعه و یا
 شنبه باشد، آنچه مشکل و متنافی به نظر می رسد، ذکر دو روز شنبه و جمعه از هفته به عنوان روز قیام است، ولی می توان این دسته از روایات را

 نیز توجیه کرد و به نحوی میان آن جمع کرد، زیرا اگر سند این روایات صحیح باشد، در این صورت احادیثی که جمعه را روز ظهور حضرت، تعیین
 کرده است بر روز قیام و ظهور حمل می شود و روایاتی که شنبه را روز قیام می داند، بر روز استقرار و تثبیت نظام الهی مهدوی و نابودی مخالفان

تفسیر می شود
 به هر حال ظهور امام زمان)عج( ابتدا به وسیله منادی آسمانی اعالم می شود، آن حضرت در حالی که پشت به کعبه داده است، با دعوت به حق،

ظهور خود را اعالم می دارد
 از امام باقر)ع( نقل شده است که فرمود: »حضرت مهدی)عج( در مکه به هنگام نماز عشاء ظهور می کند، در حالی که پرچم و پیراهن و شمشیر

 پیامبر)ص( را همراه دارد و چون نماز عشا را خواند، فریاد بر می آورد: ای مردم! شما را به یاد خدا و به حضورتان در برابر خدا )در روز قیامت( متذکر
 می شوم، در حالی که حجتش را )در دنیا( بر شما تمام کرده است و پیامبران را مبعوث کرده و قرآن را فرو فرستاده است. خداوند به شما فرمان
 می دهد که به او شرک نورزید و فرمانبر او و پیامبرانش باشید، آنچه را قرآن امر به احیای آن کرده است، احیاء و زنده کنید و آنچه را که امر به

 نابودی آن کرده است، نابود سازید و یاوران راه هدایت باشید و بر تقوا و پرهیزکاری همکاری کنید، زیرا دنیا، فنا و زوالش فرا رسیده و نفخه وداع سر
 داده است، من شما را به سوی خدا و رسولش و عمل به کتاب او و نابودی باطل و احیاء و زنده ساختن سیره پیامبر اعظم)ص( دعوت می کنم، آنگاه

در میان سیصد و سیزده نفر از یارانش ظهور می کند«س
 بنابراین با توجه به روایات وارده در این باب می توان گفت که ظهور آن منجی الهی در شبانگاه روز شنبه و یا جمعه خواهد بود که مصادف است با

نوروز و عاشورا، هنگام نماز عشاء. البته حقیقت امر نزد خداوند متعال است و او بهتر می داند
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پيام اميد و نوید
آنگاه امام حسن عسگری علیه السالم خطاب به کودک کرده فرمود: فرزندم سخن بگو. که ناگهان مولود گفت

اشهد ان ال اله اال الّل و اشهد ان محمدا رسول الّل
 پس از آن به امامت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السالم و سایر ائمه معصومین علیهم السالم شهادت داد و چون به نام خود

رسید گفت
الّلُهَم اَنِْجْزلی وعدی َو اَتِْمْم لی اَْمری َو ثَبَّْت َوْطأتی و اْمأل االرَض بی َعْدالً و قِْسطاً.)2(س

.پروردگارا! وعده مرا قطعی گردان و امر مرا به اتمام رسان و مرا ثابت قدم بدار و زمین را به وسیله من از عدل و داد پر کن
 و در بعضی روایات وارد شده که آن حضرت هنگام والدت این آیه را تالوت فرمود: َو نُریُد اَْن نَُمنَّ َعلی الذیَن اسُتْضِعُفوا فِی

االرِض و نَْجَعلَُهْم الوارثیَن.)3(س
و بدین سان وعده الهی محقق گردید و حضرت بقیة الّل عجل الل فرجه از نرجس متولد شد

 البته برخی نام مادر آن حضرت را سوسن، ریحانه و صیقل ذکر کرده اند. ولی بر اساس بعضی روایات این اسامی همه مربوط
 به یک نفر بوده که نرجس باشد، و او را صیقل گفته اند چون هنگامی که آن حضرت باردار شده بود دارای نورانیت و جالی

مخصوص بوده است.)۴(س
برداشت ها

از این حادثه مهم و شگفت انگیز می توان استفاده هایی نمود که به برخی از آنها اشاره می شود
 ی۱ـ نقش زن در این امر مهم که تحولی همه جانبه و بی نظیر توسط حضرت بقیة الّل االعظم عجل الل فرجه در زمان ظهور
 پدید می آید قابل توجه است. تحول و دگرگونی بسیار سازنده که برای ما چگونگی آن قابل تصور نمی باشد. خداوند متعال

 برای به وجود آوردن مولودی که منشاء این تحول است، بانوی باکمال و شایسته ای برگزید که در منطقه ای قرار داشت که
 با جهان اسالم فاصله زیادی دارد. اما خداوند که چنین اراده کرده تمام مقدمات الزم جهت رسیدن این بانو به بیت امامت را
 فراهم می نماید. زیرا تنها او است که شایستگی دارد مادر امام زمان گردد، و نه غیر او. اهمیت و مقام واالی این بانوی بزرگ
 را می توان از جمله ای که امام هادی علیه السالم به بشیر بن سلیمان فرمود درک کرد. آن حضرت هنگامی که تصمیم گرفت

 او را برای آوردن آن بانوی بزرگ به بغداد بفرستد به وی فرمود: می خواهم تو را به فضیلتی برسانم که بدان وسیله بر سایر
شیعیان برتری یابی.)۵(س

 ی2ـ نقش حضرت عیسی علیه السالم و وصی او شمعون که این امر می تواند در گرایش مسیحیت به حضرت مهدی
 عجل الل فرجه و حمایت از آن حضرت و پذیرفتن دعوتش مؤثر باشد. چون آنان با اعتبار اینکه حضرت نرجس از روم و غرب

بوده و از نوادگان شمعون محسوب می شود، برای همکاری و یاری مصلح جهانی دارای انگیزه های بیشتری هستند
 ی3ـ آنچه اراده خداست محقق خواهد شد، زیرا خداوند با مخفی نگه داشتن جریان بارداری مادر حضرت مهدی، او را از گزند

.دشمنان که در صدد جلوگیری از تولدش بودند حفظ نمود
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پی نوشت ها:س
 ب۱ـ معجم احادیث االمام المهدی، ج۴، ص2۰۰ ـ ۱9۶؛ کمال الدین ج2، ص۴23 ـ ۴۱8؛ بحاراالنوار ج۵۱، ص۱۰ ـ ۶؛ اثبات الهداة ج3، ص393؛ غیبت شیخ طوسی ص۱2۴؛ مناقب ابن شهر آشوب،

.ج۴، ص۴۴۰
.ی2ـ بحاراالنوار، ج۵۱، ص۱3؛ کمال الدین، ج2، ص۴28؛ معجم احادیث المهدی علیه السالم، ج۴، ص3۵2؛ اعالم الوری، ص39۴؛ ینابیع الموده، ص۴۵۰، باب 79 با مختصر تفاوتی

.یییث3ـ قصص، آیه  ۵./// ی۴ـ کمال الدین، ج2، ص۴32/// ق۵ـ همان، ص۴۱7 ـ ۴۱8
.

ارتباط نوروز با ظهور امام زمان)عج(ن
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گاه با خود می گویم : ما را چه شده است ؟!غ
چه شده که از دردانه خود دور افتاده ایم ؟! غ

چه شده که با آشنای خود نا آشنایيم؟!غ
مگر نگارگر هستی نگاری زیبارو تر از تو آفریده که اینگونه مسخ دنيا گشته ایم؟!غ

چرا ظهور را به حضورت ترجيح داده ایم ؟!غ
آیا ارزش طلوع خورشيد را درک نکرده ایم؟!غ
سوال ها و جواب هایم در هم آميخته شده

دیگر نمی دانم به چه شوق می خندم و به چه سوگ می گریم 
شاید باید خود را به باد روزگار بسپرم تا مرا هرجا که می خواهد ببرد

اما نه ! اینبار نه !غ
من منتظرم ! منتظر طلوع خورشيد !غ

منتظر نوای )) هل ِمن ناِصٍر یَنُصرنِی (( !غ
منتظر اذان حجازی سحرگاه محشر !غ

کاش از خود بی خود می شدیم و در روح مقدست غرق می شدیم
کاش لحظه ای به حال پر دردت می نگریستيم و درد های بی ریشه خود را فراموش می کردیم

کاش مرگ را همراه تو به سخره بگيریم و شهادت را در رکاب تو برای تو ودر راه تو بيابيم
کاش آغوش بگشایی و ما را در بَرت بگيری که بسيار محتاج آغوش پدری دلسوز چون تو هستيم

ای پدر مهربان !ل
به ما بگو !ص

ما را چه شده است؟!ث

ادبيات مهدوي

نویسنده : مجيد دانش پژوه

 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفاری

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پيش از آنکه نمودی بيرونی باشد، یک
 تحّول سترگ درونی استحاصل یک کيمياگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقيتی در بيرون، الزمه اش موفقيت درونی است
 لذا عاشقان و منتظران راستين ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و شرکی پاک نموده و سراپا تسليم حق اند

 آنان که به تزکيه خود همت نگمارده و ُحّب دنيا را از دل بيرون
نينداخته اند، بدون شک از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جریانی نجات بخش است که از باطِن هستی سرچشمه
 گرفته و آنگاه تمامی ظاهر را در بر می گيرد و این چنين جهان غفلت

زده و ظلمانی را به نور حيات و آگاهی منّور می کند
چنين واقعه شکوهمندی برای سالکان حق یک فوز عظيم است

ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست
تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز

آقا جان سالم
 خيلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شما بنویسم اما دیدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شما هيچ غصه و غمی ندارد، با اعمالی که هيچ
 شباهتی به اعمال شما ندارد و سيرتی که هيچ سنخيتی با سيرت پاک شما

ندارد دل نوشته ای بنویسم چيزی جز خطا نخواهد بود
 اما چون ميدانم بر اساس فرمایش خودتان خدا ما را از باقيمانده ِگل شما

 خلق کرده است و به واسطه حضور شما به ما روزی می دهد جرات ميکنم
و این چند خط را می نویسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای سرور من
ميدانم که من خيلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به واهلل شما را دوست دارم، و آرزو دارم شرمنده شما امام زمانم نباشم
 آقاجان دست ما را بگيرید ؛ برایمان دعا کنيد و از خدا بخواهيد چون
 کوفيان نباشيم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند
 ای موال و صاحب ما به فریادمان برسيد ما را دریابيد همين لحظه و همين

ساعت در این امر تعجيل کنيد
آمين یا رب العالمين
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 نُّواب اَربَعه، به چهار نماینده یا نایب خاص امام مهدی )عج( در دوران غیبت صغری گفته می شود که رابط میان شیعیان و امام بودند:
 عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و علی بن محمد َسُمری. نواب اربعه از اصحاب باسابقه و مورد اعتماد امامان بودند

 که یکی پس از دیگری از طرف امام زمان و با معرفی نایب پیش از خود شناخته می شدند. این چهار نفر به مدت هفتاد سال، نیابت
 امام را عهده دار بودند و با داشتن وکالیی در دورترین شهرهای اسالمی، پیام ها و خواسته  های شیعیان را به امام و پاسخ های امام

 را به آنان می رساندند. از دیگر وظایف نایبان خاص، این بود که تردیدها را درباره حضرت مهدی از بین ببرند و محل زندگی امام و
مشخصات او را پنهان دارند

 در این شماره و سه شماره اینده قصد داریم به زندگی هر یک از این بزرگان بپردازیم در این شماه به زندگی نامه ُعثمان بن سعید
 َعْمری می پردازیم

 ُعثمان بن سعید َعْمری )متوفای قبل از 2۶7ق( مشهور به اَبوَعمرو، اولین نایب خاص از نواب اربعه امام زمان)عج( در دوره غیبت
 صغری است. او از اصحاب امام هادی )ع(، امام حسن عسکری )ع( و امام مهدی)عج( دانسته شده، اما درباره اینکه از یاران امام جواد
 بوده، تردیدهایی وجود دارد. عثمان بن سعید پس از شروع امامت امام مهدی)ع( )سال 2۶۰ق(، تا پایان عمرش )حدود ۶ یا 7 سال(

 نائب خاص امام بود  و پس از او، پسرش محمد بن عثمان عهده دار نیابت شد. عثمان در زمان نیابت به بغداد رفت و دوران وکالت خود
 را در آن جا گذراند. او در بغداد و سایر شهرهای عراق وکالیی داشته که وجوهات را از مردم اخذ کرده و سپس برای او می فرستادند.
 حضرت مهدی به هنگام وفات او، نامه تسلیتی برای فرزندش فرستاد. در متون روایی، از عثمان بن سعید با القاب متعددی همچون

َزیّات و َعْمری یاد شده است
زندگی نامه

 درباره تاریخ تولد عثمان، اطالع دقیقی در دست نیست، گفته شده که از ۱۱ سالگی، خادم امام جواد)ع( بوده]۱[ اما بنابر نقل شیخ
 طوسی او از ۱۱ سالگی، خادم امام هادی)ع( بوده است.]2[ وی وکیل امام هادی و امام حسن عسکری)ع( و امام زمان)عج(، و همواره

 مورد اعتماد آنان بود. عثمان بن سعید ابتدا در سامرا زندگی می کرد و بعد از شهادت امام یازدهم، به بغداد رفت. در آن زمان سامرا
 پایتخت و مقر لشکریان سلسله عباسی بود که از آغاز با امامان شیعه میانه خوبی نداشتند. برخی گفته اند احتماال به همین دلیل

عثمان بن سعید به بغداد مهاجرت کرد و در آن جا منطقه کرخ را که محل سکونت شیعیان بود، مرکز رهبری امامیه قرار داد.]3[س
اسامی و القاب

 نام عثمان در منابع رجالی، »عثمان بن سعید« آمده، اما در رجال کشی با نام »حفص بن عمرو« نیز یاد شده که شاید اسم مستعار وی
 در دیدارهای پنهانی با سایر وکال باشد.]۴[ کنیه اش در همه کتاب ها به اعتبار جد پدری، »ابوعمرو« ذکر شده، اما در کتاب بحاراالنوار

و سفینة البحار، ابومحمد نیز گفته شده، چون پسری به نام محمد داشت.]۵[]۶[س
 مهم ترین شهرت او َعْمری است و گفته شده او را به دو جهت به این لقب می خوانند؛ یکی اینکه امام عسکری اجازه نداد نام خلیفه

 سوم )عثمان( و لقب او )ابوعمرو( در عثمان بن سعید جمع شود و از آن پس او را َعمری خواندند. دیگر آنکه به »عمرو« جد پدری اش
 انتساب داشته و عمری خوانده  شده است.]7[ محدث قمی هم علت َعْمری خواندن او را، انتساب وی از طرف مادر به ُعَمر بْن اَْطَرف

اَْعلی دانسته است.]8[ص
 لقب عثمان را »َسّمان« و »َزیّات« گفته اند.]9[همچنین او را به دلیل انتساب به قبیله بنی اسد، اسدی نیز خوانده اند و عسکری هم

گفته اند؛ چون ساکن محله »عسکر« در سامرا بوده است.]۱۰[ص
فرزندان

برای عثمان بن سعید دو فرزند پسر نام برده اند
.محمد بن عثمان که پس از وفات پدر دومین نائب امام زمان شد

 احمد بن عثمان که نامی از او در کتب و منابع نیامده است. اما در زمره مدعیان دروغین نیابت، اسم فردی به نام »ابوبکر محمد بن
احمد بن عثمان« آمده که تصریح شده برادرزاده محمد بن عثمان است.]۱۱[ی

وفات
:زمان وفات عمری، مانند والدتش مشخص نیست، اما دو قول در این باره نقل شده است

.قبل از سال 2۶7ق: مورد اتفاق اکثر مورخان و عالمان رجال است
 پس از سال 28۰ق: استناد این قول به توقیعی است که در سال 28۰ق نقل شده است. به تصریح شیخ طوسی، راوی این حدیث،

روایت را در سال 28۰ق شنیده و این، نمی تواند زمان وفات عثمان را روشن کند.]۱2[س
 پس از درگذشت عثمان بن سعید، فرزندش محّمد او را غسل داد و در غرب مدینة السالم، در محله معروفی به نام الدرب در بغداد دفن

 نمود. شیخ طوسی گفته که از زمان ورودش به بغداد در سال ۴۰8ق تا پس از ۴3۰ق، قبر عثمان بن سعید را در محل مذکور زیارت
می کرده است.]۱3[ امروزه آرامگاه او در محله »رّصافه« واقع در شرق بغداد و در منطقه ای به نام »بازار شورجه« معروف است.]۱۴[س

وکالت امامان
 بنا بر آنچه در کتب و منابع رجالی آمده، عثمان بن سعید، وکیل سه امام معصوم )امام هادی)ع(، امام عسکری)ع( و امام زمان)عج(( بوده است.

 با این حال برخی از متون دیگر او را در ۱۱ سالگی خدمتگزار امام جواد هم دانسته اند که از اعتماد امام برخوردار بود و برخی مأموریت های مهم
 به او سپرده می شد.]۱۵[ ابن شهرآشوب نیز او را باب امام جواد دانسته است.]۱۶[ بعضی از عالمان شیعه، قول اخیر را نپذیرفته و با تکیه بر سن

عثمان، غیرقابل قبول دانسته اند که از اصحاب امام جواد بوده باشد و این نظر را اشتباه عنوان کرده اند.]۱7[ص
وکالت امام هادی

 عثمان بن سعید در شمار اصحاب امام هادی بوده و به وکالت او از سوی امام هم تصریح شده است.]۱8[ در روایتی که احمد بن اسحاق قمی از
 امام هادی نقل کرده، عثمان بن سعید مردی موثق و امین معرفی شده که آنچه به امام نسبت می دهد و به مردم می رساند، همگی از جانب امام

هادی)ع( است.]۱9[س
وکالت امام عسکری

 عثمان، عالوه بر امام هادی، از اعتماد امام حسن عسکری)ع( هم برخوردار بود.]2۰[ شیخ طوسی در رجال خود، عثمان بن سعید را وکیل امام
 عسکری معرفی کرده است.]2۱[ در روایات مختلفی نقل شده که امام عسکری عثمان را خطاب قرار داده و وکیل خود دانسته، و در جای دیگر،

 اطرافیان را شاهد می گیرد که عثمان بن سعید وکیل من است. امام او را به عنوان رئیس وکال معرفی کرد؛ به این معنا که تمام وجوهاتی که
شیعیان، توسط وکال می فرستادند، به عثمان می رسید و او آن ها را به امام می رساند.]22[س

 پس از شهادت امام عسکری)ع(، عثمان بن سعید، عهده دار مراسم کفن و دفن امام شد. به اعتقاد امامیه، این نشانه ها بر نمایندگی او از امام زمان
)عج( گواهی می دهد.]23[س

نیابت امام زمان
 امام عسکری)ع( به نیابت عثمان بن سعید تصریح کرده است. او فرزندش را به چهل نفر از اصحاب خود نشان داد و به آن ها ابالغ کرد که در طول

 غیبت امام دوازدهم، از عثمان، اطاعت کنند.]2۴[ بنابر روایتی دیگر، حضرت مهدی در دیدار با اهل قم، به نیابت عثمان بن سعید اشاره کرد و
آنان را به او ارجاع داد.]2۵[س

 عثمان بن سعید، به علت سخت گیری های مأموران دولتی در سامرا و وجود دشمنان فراوان، به دستور حضرت مهدی به بغداد رفت. به گفته جاسم
 حسین در کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، با آنکه سامرا پایتخت بود، اما به دلیل وجود لشکریان سلسله عباسی که همواره مخالف ائمه

 بودند و او می خواست سازمان وکالت را به دور از چشم آنان رهبری کند، از این رو به بغداد رفت و محله شیعه نشین کرخ را محل سازماندهی
امامیه قرار داد.]2۶[ی

 عثمان در مدت نیابت، رهبری وکالی نواحی مختلف را بر عهده داشت و امانات، وجوهات و هدایای مردم را می گرفت و برای امام می فرستاد. او
 همچنین نامه های شیعیان به امام، دست نوشته ها و توقیعات حضرت مهدی در پاسخ به شیعیان را به صاحبان اصلی می رساند.]27[ وقتی جعفر
 برادر امام عسکری)ع( ادعای نیابت کرد، احمد بن اسحاق از اصحاب امام حسن عسکری برای اطالع از درستی یا نادرستی ادعای جعفر، نامه ای

نوشت و به وسیله عثمان بن سعید برای حضرت مهدی فرستاد. امام در پاسخ نامه، امامت جعفر را رد کرد و او را مفسد و ترک کننده نماز خواند.
]28[س

نامه تسلیت امام
 امام زمان هنگام وفات عثمان بن سعید به فرزندش محمد بن عثمان نامه ای نوشت و به او تسلیت گفت. امام دوازدهم در این نامه، رضایت کامل
 خویش را از عثمان بن سعید اعالم داشته و برای او طلب مغفرت کرده است. امام زمان همچنین از احساس غربت خود در نبود عثمان بن سعید

سخن گفته و فرزندش محمد بن عثمان را به جای او منصوب کرده است.]29[ی
بخشی از نامه تسلیت امام

 پدر تو به سعادت و نیک بختی زندگی کرد و وفات نمود در حالتی که محمود و پسندیده بود. خدا او را رحمت کند و او را به اولیا و سادات و«
 موالیان او ... ملحق نماید. خداوند روی او را  تر و تازه نماید و لغزش های او را ببخشد و جزا و اجر تو را زیاد کند و صبر نیکو در مصیبت او به تو
 عطا فرماید، تو مصیبت زده شدی و ما نیز مصیبت زده شدیم، و مفارقت پدرت، تو را و ما را به وحشت انداخت. پس خداوند او را به رحمت خود

مسرور فرماید، در منقلب و مثوای او که آرامگاه او است.«ی
شيوه فعاليت

 او به خرید و فروش روغن و زیتون می پرداخت و این تجارت، پوششی برای کار اصلی اش بود؛ چرا که وی مسئولیت های وکالت و نیابت از جانب
 امام را مخفی می کرد تا از گزند حکومت محفوظ بماند. عثمان، اموال و نامه های شیعیان را در ظرف های روغن می گذاشت و نزد امام می برد تا

کسی از وجود و محتوای آن باخبر نشود. از این رو لقب او را »سّمان« و »َزیّات« نیز گفته اند.]3۰[ی
دستياران

 در دوره نیابت خاص عثمان بن سعید، سه تن از وکالی سرشناس به نام های احمد بن اسحاق، محمد قطان و حاجز بن یزید وّشاء، از دستیاران
عثمان به شمار می آمدند و کار ارتباط و نظارت بر سایر وکالی بالد، از جمله وکالی کوفه را بر عهده داشتند.]3۱[س

زیارت نامه
 عالمه مجلسی در بحاراالنوار، زیارتنامه ای برای عثمان بن سعید نقل و تصریح کرده که آن را در نسخه ای قدیمی از یک عالم شیعه دیده است.

مجلسی هیچ اشاره ای به نام کتاب و نویسنده آن نکرده است.]32[ ]یادداشت ۱[بی
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دل را ز بی خودی سر از خود رميدن است
جان را هوای از قفس تن پریدن است 

از بيم مرگ نيست که سر داده ام فغان
بانگ جرس به شوق به منزل رسيدن است 

دستم نمی رسد که دل از سينه برکنم
باری عالج شوق ، گریبان دریدن است 

شامم سيه تر است ز گيسوی سرکشت 
خورشيد من برآی که وقت دميدن است

سوی تو ای خالصه گلزار زندگی
مرغ نگه در آرزوی پر کشيدن است

بگرفته آب و رنگ ز فيض حضور تو
هر گل در این چمن که سزاوار دیدن است

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم
تقدیر قصه دل من ناشنيدن است

آن را که لب به جام هوس گشت آشنا
روزی » امين « سزا لب حسرت گزیدن است

سروده مقام معظم رهبری

مژده یزدگرد به ظهورمنجی

 ابن عّیاش در کتاب »مقتضب االثر«از »نوشجان بن بود مردان«
 نقل کرده که چون ایرانیان در جنگ »قادسیه« شکست

 خوردند، و یزدگرد از کشته شدن »رستم فّرخ زاد« سردار
 لشکرش و عدالت عرب مطلع گشت و دانست که پنجاه هزار

تن از سپاهش در نبرد با مسلمین کشته شده  اند
 در حالی که با کسانش عزم فرار داشت در ایوان کاخ خود

ایستاد و گفت
 هان ای ایوان! درود من بر تو باد! آگاه باش! هم اکنون از تو

 روی بر میتابم تا وقتی که من یا مردی از فرزندان من که
 هنوز زمان وی نزدیک نشده و موقع آمدن او فرا نرسیده است،

برگردیم
 سلیمان دیلمی میگوید: خدمت امام جعفر صادق علیه الّسالم

 رسیدم و عرض کردم:قربانت گردم مقصود یزدگرد از »یا مردی
از فرزندان من« چیست؟

حضرت  فرمود
 او مهدی صاحب الزمان است که بفرمان خدا قیام خواهد کرد.

 و او ششمین فرزند من و اوالد دختری یزدگرد است. او از
فرزندان یزدگرد است و یزدگرد نیز پدر وی میباشد

 س » میدانیم که شاه زنان دختر یزدگرد معروف به» شهربانو«
مادر امام زین العابدین) ع( است«.ف

دیدار امام زمان)عج( با آهنگر
 شخصی که مسلط به علوم غریبه بود، توانست در زمان خاصی، مکان

 حضور امام زمان)عج( را در بازار آهنگران شناسایی کند، و پس از
 آن به سرعت برای دیدار ایشان راهی محل شد و مشاهده کرد که

 حضرت در کنار دکانی نشسته است که صاحب آن بی توجه به ایشان
 مشغول نرم کردن آهن است، اما پس از مدتی مشاهده کرد که

 پیرمرد صاحب دکان به امام زمان)عج( گفت: »یابن رسول الل، اینجا
 مکان گرمی است اجازه دهید برای شما آب خنک بیاورم« اینگونه
 بود که استنباط شخص سوم، مبنی بر اینکه فقط خودش متوجه

حضور حضرت است، غلط از آب درآمد
 پس از مدتی پیرزنی به دکان مرد آهنگر مراجعه کرد و گفت: 

 »فرزندم بیمار است و خرج مداوای او هفت درهم است، تنها دارایی
 من هم همین قفل است که هیچ کس در این بازار بیش از شش

 درهم برای آن نمی پردازد، به خاطر خدا آن را به قیمت هفت درهم
 از من بخر«، مرد آهنگر با دیدن قفل بدون کلید، به پیرزن گفت:

 »که متاع او با این شرایط ۱۰ درهم ارزش دارد و در صورت ساخته
 شدن کلید برای آن دوازده درهم در بازار به فروش می رسد، حال

 هر یک از این دو کار را که بخواهی، برای تو انجام می دهم«، سپس
 در برابر دیدگان متعجب پیرزن، ۱۰درهم در ازای خرید قفل به او
 پرداخت کرد، آن گاه بقیة الل)عج( رو به شاهد کرد و فرمود: »برای

 پیدا کردن ما رمل نیندازید، اگر همه مثل این مرد، مسلمان باشید،
ما به سراغ شما می آییم«. ی

دجال در کعبه
ابوالفرج می گوید

 سالی که حضرت صادق )علیه السالم( به مکه به قصد حج تشریف
 آورده بود، ایشان را دیدم که زیر ناودان کعبه ایستاده ومشغول دعا بود،

 وسه تن از فرزندان حسن بن حسن بن علی یعنی عبدالل بن حسن
 وحسن بن حسن وجعفربن حسن به ترتیب سمت چپ وراست وپشت

 سر حضرت )علیه السالم( ایستاده بودند. در این حال عباد بن کثیر
 بصری - که از عباد وزهاد مشهور زمان امام جعفر صادق بود - آمده

وگفت: یا اباعبدالل
 حضرت )علیه السالم( سکوت فرمود، تا عباد سه بار بدین ترتیب

حضرت )علیه السالم( را فراخواند
!سپس گفت: ای جعفر

حضرت )علیه السالم( فرمود: بگو، چه می خواهی؟
 عباد گفت: من کتابی دارم که در آن نوشته است که این بنا را مردی

سنگ به سنگ متالشی خواهد کرد
 حضرت )علیه السالم( فرمود: کتابت دروغ می گوید؛ به خدا قسم! من

 او را می شناسم، پاهایش زرد است وساق پاهایش زخمی، شکمش
 بزرگ وگردنش نازک وبزرگ سر است. کنار همین رکن می ایستد -
 حضرت با دست به رکن یمانی اشاره فرمود - ومردم را از طواف کعبه

.منع می کند آن چنان که مردم از دیدن او وحشت می کنند
 آنگاه امام )علیه السالم( فرمود: سپس خداوند مردی از نسل من بر می

 انگیزد - حضرت با دست به سینه خود اشاره فرمود - وهمچنان که
.قوم عاد، ثمود وفرعون، ذی االوتاد را کشت، او را می کشد

 در این حال، عبدالل بن حسن عرض کرد: قسم به خدا! که امام )علیه
 السالم( راست می گوید، وبدین ترتیب هر سه نفرشان امام )علیه

السالم( را تصدیق کردند

حيرت وغيبت
اصبغ بن نباته می گوید

 روزی به حضور امیرالمؤمنین )علیه السالم( شرفیاب شدم، حضرت در
 فکر فرو رفته وزمین را با تکه چوبی می کاوید. عرض کردم: یا امیر

 المؤمنین! می بینم که در فکر فرو رفته وزمین را بررسی می کنید آیا
رغبتی به آن یافته اید؟

 فرمود: نه، قسم به خدا! هیچ رغبتی به آن وبه دنیا حتی برای یک روز
 نداشته وندارم. به مولودی فکر می کنم که یازده پشت بعد از نسل من
 آشکار خواهد شد، ونامش مهدی است، وزمین را بعد از آن که از ظلم
 وجور انباشته شده باشد پر از عدل وداد می کند. امر او اعجاب انگیز
 است، ومدتها غیبت خواهد نمود، به همین دلیل گروهی درباره او به

گمراهی می روند وعده ای دیگر هدایت می یابند
عرض کردم: یا امیر المؤمنین! آیا واقعاً این اتفاق روی خواهد داد؟

 حضرت )علیه السالم( فرمود: آری! همان گونه که او خلق شده، این
 اتفاق هم روی خواهد داد، تو چه می دانی ای اصبغ! آنان برگزیدگان

این امت ونیکان عترت طاهره اند
عرض کردم: بعد از آن چه می شود؟

 فرمود: خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد، زیرا حق تعالی در هر
.چیزی اراده وقصد وهدفی دارد
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معرفی کتاب:اسرار ماه شعبان؛ ادب حضور )دفتر دوم(ض معرفی کتاب: پسران آب و آتش ض

در بخشی از کتاب آمده است
 در کتب ادعيه، اوقات فراوانی برای ذکر صلوات توصيه شده که به جرأت می توان گفت که اغلب اوقات را دربر می گيرد.«

 از آنجا که صلوات از اهّم اذکار است، بهتر است که بيشتر اوقات سالک را پوشش دهد. در بيانات اهل بيت )ع(، اوقات
خوشی برای صلوات معين شده که به برخی از آنها اشاره می کنيم

ص-1 هنگام شنيدن نام مبارک رسول خدا )ص(س

ص-۲ در تعقيب نمازهای فریضه؛

س-۳ قبل و بعد از هر دعا که آن را قرین به اجابت قرار می دهد؛

س-4 هر شب قبل از خواب؛

س-۵ عصر پنج شنبه و شب جمعه، یکصد صلوات توصيه شده است؛

 س-۶ روز جمعه برترین روز هفته است و برترین اعمال در این روز ذکر صلوات است و بهترین وقت صلوات در روز جمعه،
بعد از نماز عصر است؛ چنان که امام باقر )ع( فرمودند

ٍد، الْْوِصياِء الَْمْرِضييَن بَِأْفَضِل َصَلَواتِک« ٍد َو آِل ُمَحَمّ  آن گاه که در روز جمعه نماز عصر را گزاردی، بگو: الَلُّهَمّ َصِلّ َعَلی ُمَحَمّ
اَلُم َعَليِهْم َو َعَلی أَْرَواِحِهْم َو أَْجَساِدِهْم َو َرْحَمُة اهلَلّ َو بََرکاتُُه: خدایا، درود فرست بر  َو بَاِرک َعَليِهْم بَِأْفَضِل بََرکاتِک َو الَسّ

 محّمد و خاندان محّمد، آن جانشينان پسندیده ی او، برترین درودهایت را؛ و از بهترین برکاتت به آنان ارزانی کن؛ و سالم
».بر ایشان و بر جان ها و بدن هایشان و رحمت و برکات خدا بر آنان باد

 افسانه سه برادر، داستان به قدرت رسيدن پسران ماهيگيری فقير، ماجرایی در دل تاریخ ، پسرانی از جنس
 آب و آتش که  آبادانی و روشنگری به ارمغان می آوردند سه دالور که در طالعشان امارت و فرمانروایی است، از
 دیلمان راهی سرزمين های دور می شوند. با کوله باری از دعای خير پدر، با  یکدیگر پيمان بسته اند تا آرامش و
 عدالت را برقرار سازند و این پيمان می شود سرآغاز تشکيل سلسله قدرتمندی از جنس آب و آتش که حتی

... خلفای عباسی را مجبور به اطاعت می کند و

 ماجرا از تعبير یک خواب شروع می شود، پيرمرد نگاهی به پسران  ژنده پوش ماهيگير می کند. شعله های آتش
 را در چشمانشان می بيند و خبر از قدرتی عظيم می دهد. طالعی درخشان و آینده ای رویایی که در انتظار پسران
 بویه است. باید سرزمينشان را به زودی ترک کنند و به دنبال سرنوشت بروند، سرنوشتی پيچيده شده در جنگ

و نبرد بر سر قدرت.ب
 

 دفتر دوم از مجموعه ادب حضور اثر استاد محمدتقی
 فياض بخش، »اسرار ماه شعبان و مراقبات و مناسک آن«

 را همراه با شرحی درباره صلوات دربردارد. در کتب ادعيه،
 اوقات فراوانی برای ذکر صلوات توصيه شده؛ که به جرئت

 می توان گفت که اغلب اوقات را دربر می گيرد. از آنجا
 که صلوات از اهّم اذکار است، بهتر است که بيشتر اوقات

 سالک را پوشش دهد. در بيانات اهل بيت )ع(، اوقات
 خوشی برای صلوات معين شده که به برخی از اهّم آن ها
 اشاره می کنيم: -1 هنگام شنيدن نام مبارک رسول خدا
 )ص(؛ که در این صورت، ذکر صلوات واجب است. -۲ در
 تعقيب نمازهای فریضه. -۳ قبل و بعد از هر دعا، که آن

 را قرین به اجابت قرار می دهد. -4هر شب قبل از خواب.
 -۵ عصر پنجشنبه و شب جمعه، یکصد صلوات توصيه
 شده است. -۶ روز جمعه افضل ایام هفته است و افضل

 اعمال در این روز ذکر صلوات است111 و بهترین وقت
 صلوات در روز جمعه، بعد از نماز عصر است؛ چنان که امام

 باقر )ع( فرمودند: »آنگاه که در روز جمعه نماز عصر را
ٍد، الْْوِصياِء ٍد َو آِل ُمَحَمّ  گزاردی، بگو: »الَلُّهَمّ َصِلّ َعَلی ُمَحَمّ

 الَْمْرِضييَن بَِأْفَضِل َصَلَواتِک َو بَاِرک َعَليِهْم بَِأْفَضِل بََرکاتِک
اَلُم َعَليِهْم َو َعَلی أَْرَواِحِهْم َو أَْجَساِدِهْم َو َرْحَمُة اهلَلّ َو  َو الَسّ
 بََرکاتُُه.« خدایا! درود فرست بر محّمد و خاندان محّمد، آن
 جانشينان پسندیده او، برترین درودهایت را، و از بهترین
 برکاتت به آنان ارزانی کن، و سالم بر ایشان و بر جان ها و

بدن هاشان و رحمت و برکات خدا بر آنان باد.«ی

 س »پسران آب و آتش« به عنوان جدیدترین اثر انتشارات
 کتاب جمکران و به قلم »مسلم ناصری« روانه بازار نشر

شد
 پسران آب و آتش مستندی داستانی از به قدرت رسيدن ،
 سلسه آل بویه است که به قلم مسلم ناصری در انتشارات

کتاب جمکران به چاپ رسيده است
 آل بویه یکی از قدرتمندترین حکومت های شيعی در ایران
 بود. بنيانگذاران حکومت آل بویه سه برادر به نام های علی،

 حسن و احمد بودند که در نقاط مختلف ایراِن آن روز
حکومت می کردند

 خواندن کتاب های تاریخی برای خيلی ها، مخصوصا
 نوجوان ها کار سختی و حوصله سربری است.  مخصوصا

 اگر ماجرای تاریخی مربوط به 1000سال پيش باشد. وقتی
 همين کتاب های تاریخی خشک و خسته کننده به قلمی

 جذاب و با روایتی داستانی نوشته شود، باب طبع مخاطبان
 زیادی می شود، مثل کتاب پسران آب و آتش، جدیدترین
 اثر مسلم ناصری که با ماجراهای جذاب و خواندنی ما را با

سلسله آل بویه و وقایع تاریخی آن زمان آشنا می کند
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قيمت: 1۵ هزار تومان
قيمت: ۲4 هزار تومان
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