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ماه مبارک رمضان ماه قرآن است
اّوالًحلولماهمبارکرمضانراتبریکعرضمیکنیمبههمهیکسانیکهاینسخنرامیشنوندوهمهی

برادرانمسلماندرسرتاسرجهان؛وامیدواریمکهخداوندبهماتوفیقبدهدکهبتوانیمحّقاینماهرااداءکنیم.
َّذِیاُنِزَل ماه،ماهقرآناست؛کهدرآیهیکریمهیقرآنهموقتیکهنامماهرمضانآوردهشده،ذکرمیشود»اَل

فیِهالُقرءان«)۱(.اینیکخصوصّیتبسیارمهّماینماهعزیزوشریفاست.۱۳۹۹/۰۲/۰۶

نماز را برای ذکر خدا محفوظ بدارید
لوَةلِِذکری«؛اینیکی« لْوَةلِِذکری«)۱(؛حاالبهمناسبتماهرمضاناینراهمتوّجهبکنیمبه»َواَقِِمالصَّ اَقِِمالصَّ

ازدستوراتکاربردیاست.نمازبرایذکراست،براییاداست؛نمازرابرایذکرخدامحفوظبدارید.امروزمااگر
چنانچهاینرادرموردخودمانعملبکنیمکهاینراهمهیمامیتوانیمعملبکنیم؛نمازراباتوّجهبخوانیمو
درنمازدلمانرابهجایدیگرینسپریمونمازرابرایذکرخدایمتعالبخوانیم،اینیقیناًتأثیراتفراوانیدر

اعتالیروحیماخواهدداشت؛همچنین»یـاَیَُّهاالَّذیَنءاَمنواتوبوااِلَیاهللِتَوبًَةنَصوًحا«)۲(کهاینروزها،روزهای
توبهاست،روزهایاستغفاراست،روزهایرجوعبهپروردگاراست.امیدواریمانشاءاهللخدایمتعالبههمهی
آحادملّتماوبههمهیآحادمسلمانتوفیقبدهدکهبتوانندوظایفماهرمضانرا،وظایفاسالمیراانجام

بدهند.بهقرآنعملبکنیم؛ایندستوراتقرآنی،همهیاینهزاراندستورکاربردیقرآنی،عملّیاتیاستیعنی
قابلعملشدناست؛البّتهدولتهامسئولّیتبیشتریدارند،قدرتهایمسلّطبرکشورومدیرانجامعهمسئولّیت

بیشتریدارند.۱۳۹۹/۰۲/۰۶

ماه مبارک رمضان
ماهرمضانفرصتخیلیخوبیاستبرایشستوشویدلوجان،برایتقویترابطهیباخدا؛وبهاینتقویت

رابطهشمااحتیاجدارید؛همهیمااحتیاجداریم.ماهرمضانفرصتبسیارخوبیاست.اُنسباقرآن،اُنسبانماز،
اُنسبادعا،همینروزهایکهمیگیرید،نعمتهایخدااستبرایشما.مواّداینمهمانیالهی،کهدرروایاتوارد
شده]بهعنوان[»ضیافتالهی«،همینهااست؛یعنیروزهیکیازآنمائدههایآسمانیایاستکهخدایمتعال
دراینمهمانی،دراینضیافتبهشمامیدهد؛دعایکیدیگرازاینمائدههااست؛نمازهمینجور۱۳۹۸/۰۳/۰۱

قدردانی سحر ماه مبارک رمضان
مکّررعرضکردهایمکهاگرماهاازسحراستفادهنکنیم،درایندنیایشلوغ،وقتدیگرینداریمبرایخلوتبا
خودمان،بادلمان،باخدایخودمان؛واقعاًوقتیباقینمیماند.ماگرفتاریم؛دراین۲۴ساعت،چندساعتشکه

خوابیم،آنساعتهاییهمکهبیدارهستیم،گرفتاریم؛هرکسییکمشغولّیتیداردیامشغولّیتهایمختلفیدارد.
آنفراغتهاییکهوجودداشت،امروزوجودندارد-]البّته[نقصزمانهنیست،طبیعتزمانهاست-باالخرهامروز

وسایلیهستوزندگی،یکزندگیماشینیاست.امروزپدیدههاییوجودداردکهاینپدیدههادرگذشتهوجود
نداشته؛]لذا[گرفتاریزیاداست.نمیشوددرایّامروز-چرا،]البّته[اوحدّیازمردم،درحالحرکت،درحال

معامله،درحالکارفّنی،درحالکاربارایانه،درهمهیاوقاتباخدایمتعالمأنوسندومشغولذکرندوذکر
َّذیَنُهمَعلیَصالتِِهمدائِمون؛)۱(بعضیهااینجورهستندکهدائمدرنمازند؛حاالماکهدستمانبه دائمدارند:اَّل
دامنآنهانمیرسدوازآنهادوریم،ولیکسانیآنجورهستند-فرصتمافقطسحراست؛اگرچنانچهسحررااز

دستبدهیم،دیگرواقعاًفرصتیباقینمیماند.خداوندانشاءاهلّلهمهتانرامحفوظبدارد.۱۳۹۸/۰۲/۱۰
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گرچهذکرتمامفضائلماهمبارکرمضانازحوصلهاینمقالخارجاست؛ولیپرداختنوذکربرخیازفضائلآنازنظرقرآن
وروایاتاسالمیخالیازلطفنیست

ثيس

س1. برترین ماه سال

ماهمبارکرمضانبهجهتنزولقرآنکریمدرآنوویژگیهایمنحصریکهدارددرمیانماههایسالقمریبرتریناست؛
قرآنکریممیفرماید:»ماهرمضانماهیاستکهقرآنبرایهدایتانسانهادرآننازلشدهاست.«)۶(ص

پیامبرگرامی)ص(دربارهماهرمضانمیفرماید:»ایمردم!ماهخدابابرکتورحمتومغفرتبهشمارویآورد،ماهیکه
نزدخداازهمهماههابرتروروزهایشبرهمهروزهاوشبهایشبرهمهشبهاوساعاتشبرهمهساعاتبرتراست،ماهی
استکهشمادرآنبهمیهمانیخدادعوتشدهوموردلطفاوقرارگرفتهاید،نفسهایشمادرآنتسبیحوخوابتاندرآن
عبادت،عملتاندرآنمقبولودعایتاندرآنمستجاباست....بهترینساعاتیاستکهخداوندبهبندگانشنظررحمتمی

کند....«)7(ث
ی

ی2. نزول کتب آسمانی در این ماه

تمامکتببزرگآسمانیمانند:قرآنکریم،تورات،انجیل،زبور،صحفدراینماهنازلشدهاست.حضرتامامصادق)ع(
میفرماید:»کلقرآنکریمدرماهرمضانبهبیتالمعمورنازلشد،سپسدرمدتبیستسالبرپیامبراکرم)ص(وصحف

ابراهیمدرشباولماهرمضانوتوراتدرروزششمماهرمضان،انجیلدرروزسیزدهمماهرمضانوزبوردرروزهیجدهمماه
رمضاننازلشد.«)۸(س

ی

س3. توفيق روزه

درماهرمضانخداوندمتعالتوفیقروزهداریرابهبندگانشدادهاست؛»پسهرکهماه]رمضان[رادرککرد،بایدروزه
بگیرد.«)۹(ث

انسانافزونبرجنبهمادیوجسمی،دارایبُعدمعنویوروحیهمهستوهرکدامدررسیدنبهکمالمطلوبخود،برنامه
هایویژهرانیازدارند،یکیازبرنامههابرایتقویتورشدبُعدمعنوی،تقواوپرهیزگاریاست؛یعنیاگرانسانبخواهد

خودشراازجنبهمعنویرشدوپرورشدهدوبهطهارتوکمالمطلوببرسد،بایدهواینفسخودرامهارکندوموانع
رشدرایکیپسازدیگریبرداردوخودراسرگرملذتهاوشهواتجسمینکند.یکیازاعمالیکهدراینراستامؤثرو

مفیداستروزهداریاست،قرآنکریممیفرماید:»...ایافرادیکهایمانآوردهاید!روزهبرشمانوشتهشد،همانگونهکه
برپیشینیانازشمانوشتهشده،تاپرهیزگارشوید.«ث

ب

ش4. وجود شب قدر در این ماه

شبقدرازشبهاییکهبرترازهزارماهاستوفرشتگاندراینشببهاذنخدافرودمیآیندوجمیعمقدراتبندگانرا
درطولسالتعیینمیکنندووجوداینشبدراینماهمبارکنعمتوموهبتیالهیبرامتپیامبرگرامیاسالم)ص(است

ومقدراتیکسالانسانها)حیات،مرگ،رزقو...(براساسلیاقتهاوزمینههاییکهخودآنهابهوجودآوردهاندتعیین
میشودوانساندرچنینشبیباتفکروتدبرمیتواندبهخودآیدواعمالیکسالخودراارزیابیکندوبافراهمآوردن

زمینهمناسببهترینسرنوشترابرایخودرقمزند
حضرتامامصادق)ع(میفرماید:»تقدیرمقدراتدرشبنوزدهموتحکیمآندرشببیستویکموامضاءآندرشب

بیستوسوماست.«ی
ب

پ5. بهار قرآن

نظربهاینکهقرآنکریمدرماهمبارکرمضاننازلشدهوتالوتآیاتآندراینماهفضیلتبسیاریدارد،درروایات
اسالمی،ازماهرمضانبهعنوانبهارقرآنیادشدهاست؛چنانکهحضرتامامباقر)ع(میفرماید:»هرچیزیبهاریداردو

بهارقرآنماهرمضاناست.«ی

برخی از فواید و فضائل روزه
الف. تقویت تقوا، پرهيزگاری واخالص؛

امامصادق)ع(میفرماید:خداوندمتعالفرموده:»روزهازمناستوپاداشآنرامنمیدهم.«س
حضرتفاطمه)س(میفرماید:»خداوندروزهرابرایاستواریاخالص،واجبفرمود.«ل

ب. مانع عذاب های دنيوی و اخروی
امامعلی)ع(میفرماید:»روزهرودهراباریکمیکندگوشترامیریزدوازگرمایسوزاندوزخدورمیگرداند.«ی

پیامبراکرم)ص(میفرماید:»روزهسپریدربرابرآتشاست.«ی

ج. آرامش روان و جسم
روزهداریروحوروانوقلبودلونیزجسمراآرامشدادهوباعثسالمتیروحوتندرستیجسممیشودپیامبراکرم)ص(

میفرماید:»روزهبگیریدتاسالمبمانید.«ث
بازمیفرماید:»معدهخانهتمامدردهاوامساک]روزه]باالترینداروهاست.«ث

حضرتامامباقر)ع(میفرماید:»روزهوحجآرامبخشدلهاست.«ث
حضرتعلی)ع(میفرماید:»خداوندبندگانمؤمنخودرابهوسیلهنمازهاوزکاتوحدیثدرروزهداریروزههایواجب

]رمضانبرایآرامکردناعضاوجوارحآنان،خشوعدیدگانشوفروتنیجانهایشانوخضوعدلهایشانحفظمیکنند.«ب
امروزهدرعلمپزشکیوازنظربهداشتوتندرستینیزدرجایخودثابتشدهکهروزهداریتأثیرهایفراوانیبرآرامشروح

وروانوسالمتیجسموبدندارد،دفعچربیهایمزاحم،تنظیمفشار،قندخون،و...نمونهآناست

د. مانع نفوذ شيطان
امامعلی)ع(بهپیامبراکرم)ص(عرضکرد:یارسولاهلل!چهچیزیشیطانراازمادورمیکند؟پیامبرگرامی)ص(فرمود:

روزهچهرهاوراسیاهمیکندوصدقهپشتاورامیشکند.«ثی
بنابراین،روزهمانعنفوذشیطانهایجنیوانسیشدهووسوسههایآنانراخنثیمیکند

ه . مساوات بين غنی و فقير
انسانروزهداردرهنگامگرسنگیوتشنگی،فقراوبینوایانرایادمیکندودرنتیجهبهکمکآنهامیشتابد.حضرتامام

حسنعسگری)ع(دربارهعلتوجوبروزهمیفرماید:»تاتوانگردردگرسنگیرابچشدودرنتیجهبهنیازمندکمککند.«)۲۱(ث

و. احياء فضائل اخالقی
حضرتامامرضا)ع(دربارهعلتوجوبروزهمیفرماید:»تامردمرنجگرسنگیوتشنگیرابچشندوبهنیازمندیخوددر
آخرتپیببرندوروزهداربراثرگرسنگیوتشنگیخاشع،متواضعوفروتن،مأجور،طالبرضاوثوابخداوعارفوصابر
باشدوبدینسببمستحقثوابشود،...روزهموجبخودداریازشهواتاست،نیزتاروزهدردنیانصیحتگرآنانباشد
وایشانرادرراهانجامتکالیفشانراموورزیدهکندوراهنمایآناندررسیدنبهاجرباشدوبهاندازهسختی،تشنگیو
گرسنگیکهنیازمندانومستمنداندردنیامیچشندپیببرندودرنتیجه،حقوقیکهخداونددرداراییهایشانواجب

فرمودهاست،بهایشانبپردازند....«)۲۲(ث
روایاتدیگرینیزندایآسمانیرادرهنگامقیامحضرتحجتمعرفیمیکند

ترجمه:عماریاسرگفت:درآنموقعمهدیقیامميکند.امیرلشکراومردیبنامشعیببنصالحاستوقتیاهلشامدیدند
مردمشامباپسرابوسفیانبیعتکردند؛همهبااوبهمکهميرونددرآنوقتمردپاکدلیاز)بنیهاشم(بهقتلميرسد،
برادروینیزدرمکهاستولیدسترسیبهاوپیدانميکنند.آنگاهصدائیازآسمانشنیدهمیشودکهميگویدایمردم
امیرشمافالنیاستواینهمانمهدیاستکهزمینراپرازعدلودادميکندچنانکهپرازظلموستمشدهباشد.

)طوسی،محمد،۴۶۴:۱۴۱۱(ب
منبع:پایگاهاطالعرسانیحوزه

فضائل ماه رمضان



آشناییباسیرهامامحسنعلیهالسال

آشنایی با سیره امام حسن علیه السالم
آشنایی با شخصيت واالی امام حسن )ع(:س

 حضرت امام حسن مجتبی فرزند امام علی اولين امام شيعيان و حضرت فاطمه دختر گرامی پيامبر اسالم می باشد.
امام حسن )ع( دومين امام شيعيان اند که در  نيمه ماه رمضان سال سوم هجری در مدینه دیده به جهان گشودند

نيمه ماه رمضان بود که خانه علی )ع( و فاطمه )س( به برکت تولد کودکی با فضيلت عطرآگين شد
 حضرت فاطمه)س( در هنگام تولد اولين کودک خود دوازدهمين بهار زندگيش را سپری می کرد و این اولين

کودک پر برکت آنها بود
رسول خدا)ص( به واسطه وحی که از جانب خداوند دریافت کرده بود نام کودک را حسن نهاد

 امام حسن )ع( 7 سال از زندگی خود را در آغوش پر از مهر و محبت رسول خدا )ص( گذرانده و بعد از رحلت
رسول خدا و مادر بزرگوارش تحت تربيت امام علی )ع( قرار گرفت

در رابطه با اخالق امام حسن )ع( او را مانند جد بزرگوارش توصيف کرده اند
از لحاظ کماالت انسانی این امام به مانند پدر و جد بزرگوارش نمونه بود

 در سرشت امام نشانه های بزرگی و انسانيت موج می زد. با تمام شان و منزلتی که برای ایشان نقل شده نهایت
تواضع را نيز داشتند

ایشان شبيه ترین مردم به رسول خدا)ص( در خلق و خوی بود
 حدیثی از پيامبر )ص( نقل شده است که خطاب به امام حسن )ع( فرموده اند: ای حسن، تو از جهت آفرینش

)صورت( و اخالق )سيرت و رفتار( شبيه من هستی.)مجلسی،بحاراالنوار،ج 43،ص 294(ی
 ایشان یکی از اصحاب کساء می باشند که آیه تطهير در شان شان نازل شده است. در واقع این آیه فضيلتی

 بزرگ برای امام حسن )ع( و سایر اهل بيت)ع( می باشد با توجه به روایات متعدد ایشان بسيار بخشنده و
 باگذشت بودند. امام حسن )ع( را کریم اهل بيت نام نهاده اند بنابر حدیثی امام حسن )ع( از زبان اهل بيت

عابدترین،زاهدترین و با فضيلت ترین مردم زمان خود بودند.)امالی صدوق،ص 244:عده الداعی،ص 139(س

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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زندگی امام حسن )ع( از کودکی تا شهادت
امامحسن)ع(7سالاززندگیخودرادرآغوشپرازمهرومحبترسولخدا)ص(گذراندهوبعدازرحلترسولخداومادر

بزرگوارشکودکیاشراتحتتربیتامامعلی)ع(قرارگرفت.امامحسن)ع(بعدازپیامبر)ص(شاهدحوادثورخدادهایی
درزمانسهخلیفهنخستوشاهدیکتنازعهایسردوپنهانبیناهلبیتوخلفابودودراینبینتالشهایزیادیبرای

توسعهوآموزشآموزههایدینیداشتند
.امامحسن)ع(درسن۲7سالگیبعدازبهشهادترسیدنپدربزرگوارشبهامرخداوبنابروصیتپدربهامامترسید

وادارهامورمسلمانانرابرعهدهگرفت.ایشاننیزمانندپدربزرگوارشعدالتراسرلوحهکارهایخودقراردادهبودودفاعاز
.مظلومانازاهدافایشانبود

بعدازشهادتامامعلی)ع(مردمبرایبیعتباامامحسن)ع(رویآوردند.امامدتینگذشتکهدستهدستهازهمینافراد
.فریبخوردندووبهبیعتخودپشتپازدند

درهمینزمانبودکهدشمنیمعاویهآشکاراخودرانشانداد.معاویهدرآغازبهنیتخونخواهیازعثماندشمنیخودراشروع
کردامامدتیبعدبهدشمنیآشکارباامامبرخواست

براساسگزارشاتثبتشدهامامحسن)ع(تاچندینروزبعدازشهادتپدرگرامیاشوبیعتمردمنسبتبهصلحویاجنگ
هیچگونهاقدامیانجامندادند

باتوجهبهشرایطپیشآمدهوبرانگیختهشدنمردمعلیهامامتوسطمعاویهوگماشتنجاسوسانوهمچنینمتفرقشدن
افرادیکهدربیعتامامبودندباعثتنهاییاماموهمراهینکردنمردمباایشانازدالیلمهمیشدتاامامصالحرابراین

بدانندکهصلحکنند
معاویهنمایندههاییرابرایصلحبهسویامامروانهکردوایشانرابهصلحدعوتنمودمعاویهازامامخواستهبودتاشروط

خودراقیدکندامامنیزپذیرفتکهوالیتمسلمینبامعاویهباشداماباعملکردنبهچندشرط
ی۱.پایبندبودنبهکتابخدا،وسنتپیامبروسیرهخلفایصالح

ی۲.بعدخودحقانتخابجانشیننداردبلکهبایدخالفتباشورایمسلمانانصورتپذیرد

ل۳.مردمدرهرنقطهایباشدتحتحکومتاوهستندوبایدجانومالشانایمنباشد

ل۴.معاویهحقنداردبهحضرتعلی)ع(آشکارادشنامدهد

ل5.نبایدبههیچیکازخاندانرسولخداظلمویابیاحترامیشود

جانشینیامامبعدازمرگمعاویه،یکیازاساسیترینومهمترینبندهایصلحنامهبهشمارمیرفت
امامبااضافهکردناینشرطدرصلحنامه،معاویهراازحقتعیینجانشینبعدازخودخلعکرد.درواقعمعاویهتازمانیکه

امامحسن)ع(زندهبودند،بههیچوجهزمینهرابرایطرحولیعهدییزیدمساعدنمیدید
.امامبعدازصلحبهسمتمدینهرفتندودرآنجامرجعیتدینیسیاسیرابرعهدهگرفتند

امامحسن)ع(دراینمدتعلیرغمگوشهگیریظاهریکهداشتندیکیازدورههایتاثیرگذاررانیزپشتسرمی
گذاشتندزیراامامتشیعیاندراینمدتبرعهدهایشانبود

معاویهپسازصلحبهکوفهواردشدوعمالگفتکهبههیچکدامازشرایطامامپایبندنخواهدماندوعهدرازیرپاگذاشتوبه
امامعلی)ع(ناسزاگفت.بایداشارهکردتحمیلصلحبهامامرامیتوانازدرناکترینحوادثتاریخبهشمارآورد

درمدتحکومتمعاویهسختگیریهایزیادینسبتبهشیعیانشد
دراینزمانامامحسن)ع(دلسوزیومحبترابرشیعیانداشتند.امامعاویهوجودامامرابرایخودتهدیدمیدانستواز

رسیدنبهاهدافخودعاجزبودبههمیندلیلتمامتالشخودرامیکردتابتواندبابهشهادترساندنامامحسن)ع(آزادانه
بهحکومتخودادامهدهد

بغضمعاویهنسبتبهامامباعثشدتاهمسرشجعدهدختراشعثبنقیسکندیراباوعدهازدواجبافرزندشیزیدودادن
اموالفراوانتحریککندتابهامامزهردهد

سرانجامامامبنابرقولمشهوردر۲۸صفرسال5۰قمریتوسطزهریکههمسرشبهایشاندادبهشهادترسیدند
بنابروصیتآنحضرتقراربودامامراکنارقبرپیامبربهخاکبسپارنداماکینهدشمنانباهمراهیبرخیزناناماممانعاین

منبع:پایگاهاطالعرسانیرجانیوزکارشدند.ودرآخرامامرادرقبرستانبقیعبهخاکسپردند
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حضرت خدیجه کبری سالم اهلل عليها
زندگینامه

خدیجه)س(ازپدریبهنامخویلدبنأسدبنعبدالعزیبنقصی،ازخاندانقریشومادریبهنامفاطمهبنتزائدهمتولد
شد.سالتولداوراپانزدهسالقبلازعامالفیلگفتهاند

منابعتاریخی،گزارشچندانیدربارهشخصیتخدیجه)س(،دردورانپیشازاسالمارائهنکردهاند.اوثروتمندبود،تجارت
.میکردوسرمایهخودرابهصورتمضاربهواستخدامافرادبرایتجارت،بهکارمیگرفت

درگزارشاتتاریخیبهجایگاهباالیاجتماعیوُحسنشهرتاودرشرفونسباشارهشدهاست؛ابنسیدالناسدراینباره
آوردهاست:»اوزنیشریفوبادرایتبودکهخداوندخیروکرامتبرایاودرنظرگرفتهبود.بهلحاظنسبدرطبقهمتوسط

ازانسابعربجایداشت،امادارایشرافتیعظیموثروتیزیادبود«.بالذرینیزازقولواقدیدراسنادشگفتهاست:
»خدیجه)س(بنتخویلد،زنیبااصلونسبوتاجریثروتمندبود.«ی

ازدواجباپیامبر)ص(ی
همهمنابعتاریخی،خدیجهرااولینهمسرپیامبر)ص(معرفیکردهاند.بااینحال،زماندقیقازدواجایندوروشننیست.

سنپیامبر)ص(درهنگامازدواجباخدیجه)س(،۲۱تا۳7سالذکرشدهاست.ولیآنچهمورداعتمادمورخیناست۲5سال
میباشد.چنانکهدرمنابعآمدهاست،خدیجه)س(،پیشنهادازدواجباپیامبر)ص(رامطرحکردهاست.اینپیشنهادپساز

آنرویدادکهبادرستکاریودرستگفتاریوامانتداریوکرامتاخالقیمحمد)ص(آشناشد،واوراامینبرمالشقرار
دادوپسازبرگشتنپیامبر)ص(ازسفرتجاریشام،توسطمیسره،غالمش،باویژگیهایمحمد)ص(آشناشد.]۹[برخیاز
مورخانبراینباورندکهخدیجه،بهدلیلصداقت،امانتوحسنخلقودرستکاریپیامبر)ص(،پیشنهادازدواجرامطرح

ساختهاستابناثیردرکتاباسدالغابه،همینعواملرابیانکردهاست

درمنابعتاریخیاهلسنتازازدواجخدیجه)س(پیشازازدواجباپیامبر)ص(وداشتنفرزندانیگزارششدهاست؛در
اینمنابعازدوشخصبهنامهای»ابوهالههندبننباش«و»عتیقبنعابد«باعنوانهمسرخدیجهپیشازازدواجبا

پیامبر)ص(یادکردهاند.درمقابلبرخیعالمانشیعهبراینباورندکهخدیجه)س(پیشازازدواجباپیامبر،ازدواجنکرده
است.ابنشهرآشوبازقولسیدمرتضیدر»شافی«وشیخطوسیدرالتلخیص،بهدوشیزهبودنخدیجه)س(هنگامازدواج
باپیامبر)ص(اشارهکردهاست.برخیازمحققان،براینباورندکهباتوجهبهتعصباتقبیلهایدرحجاز،ازدواجخدیجهکهاز
بزرگانقریشبود،بادواعرابیازقبایلتمیمومخزوم،پذیرفتنینخواهدبودوفرزندانیکهبرایخدیجهبرشمردهشده،در

حقیقتفرزندانخواهرشهالهبودهاندکهپسازمرگاوبهسرپرستیخدیجهدرآمدهاند

فرزندانخدیجهازپیامبر
همهفرزندانپیامبر)ص(بهجزابراهیمازخدیجههستندطبقنقلمشهور

تعدادفرزندانپیامبروخدیجهششفرزندبودهاست،دوپسربهنامهایقاسم
وعبداهللوچهاردختربهنامهایزینب،رقیه،امکلثوموفاطمه)س(ث

برخینیزبیانکردهاندکهفاطمه)س(تنهادخترخدیجه)س(وپیامبر)ص(بوده
استوسهدختردیگر،یعنیزینب،رقیهوامکلثومفرزندانرسولخدا)ص(و

.خدیجهنبودهاند،بلکهدخترخواندههای)ربیبه(پیامبر)ص(بودهاند

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

اسالم آوردن
مورخانیهمچونبالذریوابنسعد)کاتبواقدی(درقرنسوم،ابنعبدالبردرقرنپنجم،وابنخلدوندرقرنهشتم،حضرت
خدیجهرااولینمسلمانمعرفیکردهاند.برخیمورخاناجماعمسلمانانرابرایندانستهاندکهحضرتخدیجهاولینایمان

آورندهبهپیامبراسالمبودهاست
منابعهمچنیندرتعیینمصادیقالّسابقوندراسالم،خدیجه)س(وعلی)ع(رااولینایمانآورندگانبرشمردهاند.اینمنابع

همچنینبهپیشگامیخدیجه)س(بههمراهعلی)ع(دربرپایینمازبههمراهپیامبر)ص(اشارهکردهوآنانرااولیننمازگزاران
عالماسالممعرفیکردهاند

نقش خدیجه)س( در اسالم
کمکهایمالیحضرتخدیجه)س(موجبغنایپیامبر)ص(شد.خداونددرمقامبیاننعمتهایخودبهپیامبراکرم)ص(

میفرماید:»خداوندتورافقیریافتوبینیازنمود.«رسولخدا)ص(نیزهموارهمیفرمودند:»هیچمالیبهمنسودنبخشید،
آنگونهکهثروتخدیجه)س(بهمنسودبخشید«بنابرروایاتاسالمی،پیامبر)ص(ازاموالخدیجه)س(درراهکمکبهآزادی

.بدهکاران،یتیمانوبینوایاناستفادهمیکرد

درماجرایمحاصرهشعبابیطالب،اموالحضرتخدیجه)س(درحمایتازبنیهاشممصرفشد،تاآنجاکهدرروایتآمده
است:»ابوطالبوخدیجه)س(همهاموالخودرابرایحفظاسالمومحاصرهشدگانانفاقنمودند.«درجریانمحاصرهشعب
ابیطالب،حکیمبنحزامبرادرزادهخدیجه)س(،شترهارامیآوردوباآنشترها،گندموخرماراحملمیکردوبازحمتو
خطرزیاد،آنهارابهبنیهاشممیرسانداینبخششبهگونهایبزرگوخالصانهبودکهخداوندآنراگرامیداشتواینکار

بزرگخدیجه)س(رادرردیفنعمتهاومواهببزرگخودبهبندهبرگزیدهاشمحمد)ص(برشمرد.پیامبر)ص(نیزهموارهاز
بخشندگیوایثارایشان،باعظمتوبزرگییادمیکرد

جایگاه
خدیجهرابانوییشریف،ثروتمندودارایاعتباردرروزگارخودمعرفیکردهاند.جابربنعبداهللانصاریدرروایتیازپیامبر)ص(،

سرورزنانجهانراخدیجه)س(،فاطمه)س(،مریموآسیهمعرفینمودهاستهمچنینپیامبر)ص(،خدیجه)س(راازجمله
زنانکاملدرجهانونیزازبهترینزنانمعرفیکردهاست.درمنابعاسالمی،ازخدیجهباالقابیهمچونطاهره،زکیه،مرضیه،

.صدیقه،سیدهنساءقریش،خیرالنساءوبانویبلندمرتبهونیزباکنیهامالمؤمنینیادشدهاست
گزارشهایمتعددیدربارهجایگاهخاصخدیجهنزدپیامبر)ص(وجوددارد.درمنابعآمدهاستکهحضرتخدیجه)س(
بهترینوصادقترینوزیر،مشاورومایهآرامشپیامبر)ص(بود.پیامبر)ص(سالهاپسازرحلتخدیجه)س(بهیاداوبود

وبینظیربودنشرامطرحمینمود.هنگامیکهعایشهبهپیامبر)ص(گفتخدیجه)س(بیشازهمسریمسنبرایتونبود،
پیامبربسیارناراحتشدوبارّداینسخنگفت:»خداوندهیچگاهبرایمهمسریبهترازاوجایگزیننکرد،اومراتصدیقنمود

هنگامیکههیچکسمراتصدیقنکرد،یاریامکرددرزمانیکههیچکسمرایارینکرد،ازمالشدراختیارمقرارداد،زمانیکه
همه،مالشانراازمندریغکردند.«ی
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 پيامبر)ص( و حضرت خدیجه در حال گرفتن اولين وضو در کتاب
 سيره النبی که در قرن یازدهم قمری به دستور سلطان مراد سوم
حاکم عثمانی و توسط سيد سليمان کسيم پاشا تهيه شده است

 قبرستان معالة قبل از تخریب
ب)آرامگاه حضرت خدیجه(ی

منبع:سایتویکیشیعه
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احکامروزه
روزهدرشرعمقدساسالمآناستکهانساندرتمامروز،باقصداطاعتازفرمانخداوند،ازخوردنوآشامیدنوچیزهایدیگریکهبهتفصیلگفتهخواهد

شد،خودداریکند
نیت

روزهمانندهمهیعبادتهایدیگربایدبانیتهمراهباشد،بدینمعنیکه:خودداریانسانازخوردنوآشامیدنوسایرچیزهایباطلکنندهیروزه،بخاطر
دستورخداوندباشد.وهمینکهچنینعزمیدراوباشدکافیاستوالزمنیستآنرابرزبانبیاورد

ازآنجاکهشروعروزهازاولفجراست،نیتآنهمبایدازآنلحظهبهتأخیرنیفتد،وبهترآناستکهپیشازفرارسیدنفجر،نیتروزهکند
اگرمریضدراثنایروزماهرمضانخوبشود،واجبنیستکهنیتروزهکندوآنروزراروزهبگیرد.ولیاگرپیشازظهرباشدوکاریکهروزهراباطل

.میکندازاوسرنزدهباشداحتیاطمستحبآناستکهنیتروزهکندوروزهبگیردوپسازماهرمضانبایدآنروزراقضاکند
روزیکهانسانشکداردکهآخرشعباناستیااولماهرمضان)یومالشک(واجبنیستروزهبگیرد،واگربخواهدروزهبگیردنمیتواندنّیتروزهیرمضان
کند،بلکهمیتواندقصدروزهیمستحبیآخرشعبانیاروزهیقضایامانندآنکندواگربعداًمعلومشودکهرمضانبودهازرمضانحسابمیشودوقضایآن

.روزالزمنیست،واگردراثنایروزبفهمدکهماهرمضاناستبایدازهمانلحظهنّیتروزهیرمضانکند
چیزهاییکهروزهراباطلمیکند

نُهچیزروزهراباطلمیکند:اولخوردنوآشامیدندوم:آمیزشجنسی،سوم:آنکهکاریکندکهمنیازاوبیرونآید.)استمنا(چهارم:دروغبستنبهخدا
وپیامبروائمهعلیهمالسالم،پنجم:رسانیدنغبارغلیظبهحلق،ششم:فروبردنتمامسردرآب،هفتم:باحالجنابتیاحیضیانفاسبهاذانصبحرسیدن،

هشتم:امالهباچیزهایروان،نهم:عمداًقیکردنعمدی
خوردنوآشامیدن

اگرروزهدارعمداًوآگاهانهچیزیبخوردیابیاشامدروزهیاوباطلمیشودخواهآنچیزازخوراکیهاوآشامیدنیهایمعمولباشدوخواهازچیزهایغیرخوراکی
.مانندکاغذیاپارچهوامثالآنباشدوخواهزیادیاکمباشدمانندقطرهیبسیارکوچکآبیاخردهیکوچکیازنان

.اگرروزهدار،چیزیراکهالیدندانماندهاستعمداًفروببرد،روزهاشباطلمیشود
.فروبردنآبدهانروزهراباطلنمیکند

احتیاطواجبآناستکهروزهدارازاستعمالآمپولهایمقوییامغّذی،یاآمپولهائیکهبهرگتزریقمیشودونیزانواعِسرمهایخودداریکند.ولیتزریق
.آمپولبرایبیحسکردنونیزداروگذاشتندرزخمهاوجراحتهااشکالندارد

احتیاطواجبآناستکهروزهدارازدودهایانواعدخانیاتونیزموادمخدریکهازراهبینییازیرزبانجذبمیشودخودداریکند
انساننمیتواندبخاطرضعف،روزهرابخوردولیهروقتدچارحرجومشّقتشدند،میتوانندافطارنمودهوبعدابایدروزهآنروزراقضانمایند

دروغبستنبهخداوپیامبر
.دروغبستنبهخداوپیامبرانومعصومینعلیهمالسالمبنابراحتیاط،موجبباطلشدنروزهمیشود،هرچندبعداًتوبهکندوبگویدکهدروغبستهاست

نقلروایاتیکهدرکتبآمدهاستوانساننمیداندکهدروغباشد،اشکالندارد.هرچنداحتیاطآناستکهآنهارابانسبتبهآنکتابنقلکند
رساندنغبارغلیظبهحلق

روزهداربنابراحتیاطواجببایدغبارغلیظراـمانندغباریکهازجاروکردِنزمینخاکیبرمیخیزدـفروندهد،همچنیندودسیگارودیگردخانیاتبنابر
.احتیاطواجبروزهراباطلمیکند

فروبردنسردرآب
.اگرروزهدارعمداًتمامسررادرآبفروببرد،بنابراحتیاطواجبروزهاشباطلاستوبایدروزهیآنروزراقضاکند

درحکممسئلهیقبلفرقینیستمیاناینکهدرهنگامفروبردنسردرآب،بدناونیزدرآبباشدیااینکهبدناودربیرونباشدوفقطسررادرآبفرو
.ببرد

باقیماندنبرجنابتوحیضونفاستااذانصبح
کسیکهدرشبماهرمضاندچارجنابتاستبایدتاپیشازاذانصبحغسلکند.اگرجنبعمداًتاآنهنگامغسلنکندروزهاشباطلاست.اینحکمدر

.موردروزهیقضایماهرمضاننیزجاریاست
اگردرشبماهرمضانجنبشودوبدونتعمدتااذانصبحغسلنکند،مثلاینکهدرخوابجنبشودوخواباوتابعدازاذانصبحادامهیابد،روزهاش

صحیحاست
کسیکهدربیداریجنبشدهیاپسازجنبشدندرحالخواب،بیدارشده،ومیداندکهاگربخوابرود،تاپیشازاذانصبحبرایغسلبیدارنخواهدشد،

جایزنیستقبلازغسلکردنبخوابد،واگرخوابیدوپیشازاذانغسلنکرد،روزهاشباطلاستولیاگراحتمالمیدهدکهپیشازاذانصبحبرایغسل
.بیدارخواهدشدوتصمیمبرغسلداشتهباشدولیبیدارنشود،روزهاشصحیحاستولیاگردوبارهخوابیدوتاصبحبیدارنشد،بایدقضایآنروزرابجاآورد
کسیکهدرشبماهرمضانوظیفهداردغسلکند،اگربهدلیلتنگیوقتیامضربودنآبوامثالآننتواندغسلکند،بایدتیممبدلازغسلبجاآورد.-اگر

.درحالروزهدرخوابجنبشود،روزهاشباطلنمیشود
اگرروزهداردرروزماهرمضانوسایرایامکهروزهاستدرحالخوابجنبشد،پسازبیدارشدنواجبنیستفوراًغسلکند-زنیکهعادتماهانهپاکشده

وبایدغسلکندوهمچنینزنیکهازنفاس)خونریزیزایمان(پاکشدهوغسلبراوواجباست،اگرغسلراتااذانصبحروز
.ماهرمضانتأخیراندازدروزهاشباطلاست

منبع:پایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری
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وفات
بیشترمنابعتاریخی،سالوفاتخدیجه)س(رادهمبعثت،یعنی۳سالقبلازهجرتپیامبر)ص(ازمکهبهمدینهذکر

کردهاند.]۶۴[اینمنابع،سنخدیجه)س(راهنگاموفات،۶5سالدانستهاند.]۶5[ابنعبدالبر،سنخدیجه)س(راهنگام
وفات،۶۴سالوششماهذکرمیکند.]۶۶[امابیهقیسناورا5۰سالدانستهاست.]۶7[برخیازمنابع،سالرحلت

خدیجه)س(راهمانسالدرگذشتابوطالبواندکیبعدازآندانستهاند.]۶۸[ابنسعد،رحلتخدیجه)س(را۳5روزبعد
ازوفاتابوطالبمیداند.]۶۹[ویوبرخیدیگرازمورخان،زمانرحلتخدیجهرا،دهمرمضانسالدهمبعثتذکرکردهاند.

]]7۰[ابوطالبعمویپیامبرنیزدرهمینسالازدنیارفت.پیامبراینسالراعامالحزننامید.]7۱

آرامگاه
بنابرروایاتاسالمی،پیامبر)ص(ابتداباردایخودشوسپسباردایبهشتی،خدیجه)س(راکفنکردواورادرقبرستان

معالةدردامنهکوهحجونکهبرفرازشهرمکهاست،بهخاکسپرد.]7۲[درقرنهشتمآرامگاهحضرتخدیجه)س(
باگنبدیمرتفعساختهشد.]7۳[اینآرامگاهاحتماالًتاسال۹5۰کهسلطانسلیمانقانونی،پادشاهعثمانی،آنرابه

شیوهمقابرمصریتجدیدبناکردوگنبدبلندیبرآنساخت،تخریبنشدهبود.تازماناحداثبنایجدید،مزارحضرت
خدیجه)س(فقطیکصندوقچوبیداشت.اینآرامگاه،براساسکتیبهآن،درسال۱۲۹۸مرمتشد.]7۴[فراهانیدرقرن

سیزدهم]75[ازضریحچوبینآن،کهباپارچهمخملگالبتوندوزیشدهپوشیدهشدهبود،ونیزازوجودمتولیوخادم
وزیارتنامهخواِناینبقعهخبردادهاست.همچنینبسیاریاززائرانوحجگزارانکهپیشازحکومتآلسعودوتخریب

بسیاریازاماکنتاریخیومذهبی)۱۳۰5ش(بهدستاینحکومت،بهمکهرفتهاند،ازمقبرهاویادکردهوتوصیفاتیازآن
.راذکرکردهاند.]7۶[امروزهمدفنخدیجهبنایمختصریداردوزیارتگاهحجگزارانوزائرانمکهاست

9

کتابهایمتعددیدربارهنقشوزندگی
:حضرتخدیجه)س(نوشتهشدهاست؛ازجمله

خصائصاّمالمومنینخدیجةکبری)ع(،ی
حسینتهرانی،انتشاراتطوبایمحبت

حامیةالرسول)ص(،حسینتهرانی
انتشاراتطوبایمحبت

محبوبةالمصطفی)ص(،حسینتهرانی
انتشاراتطوبایمحبت

تصویرقدیمیوکمیابازبارگاه
خدیجهوفرزندشقاسم

احکام ماه مبارک رمضان
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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:حامدغفاری

 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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نُّواباَربَعه،بهچهارنمایندهیانایبخاصاماممهدی)عج(دردورانغیبتصغریگفتهمیشودکهرابطمیانشیعیانوامامبودند:
عثمانبنسعید،محمدبنعثمان،حسینبنروحوعلیبنمحمدَسُمری.نواباربعهازاصحابباسابقهومورداعتمادامامانبودند
کهیکیپسازدیگریازطرفامامزمانوبامعرفینایبپیشازخودشناختهمیشدند.اینچهارنفربهمدتهفتادسال،نیابت

امامراعهدهداربودندوباداشتنوکالییدردورترینشهرهایاسالمی،پیامهاوخواستههایشیعیانرابهاماموپاسخهایامام
رابهآنانمیرساندند.ازدیگروظایفنایبانخاص،اینبودکهتردیدهارادربارهحضرتمهدیازبینببرندومحلزندگیامامو

مشخصاتاوراپنهاندارند
درشمارهقبلیودوشمارهایندهقصدداریمبهزندگیهریکازاینبزرگانبپردازیمدراینشماهبهزندگینامهمحمدبنعثمان

عمریمیپردازیم
محمدبنعثمانبنسعیدَعمری،)متوفای۳۰5ق(دومیننایبازنُواباربعهامامدوازدهمشیعیانپسازپدرشعثمانبنسعید

است.اوابتداوکیلامامزمانوازدستیارانپدربودوپسازوفاتپدر،قریببهچهلسال)۳۰5-۲۶5ق(نیابتامامزمان)عج(رادر
عصرغیبتصغریبرعهدهداشت.بااینکهدرروایتامامعسکری)ع(ونامهامامزمان)عج(،بهنیابتمحمدبنعثمانتصریحشده

بود،برخیازوکالیسازمانوکالتائمهدرنیابتاوتردیدوبعضیادعاینیابتکردند.محمدبنعثماندستیارانیداشتکهدراداره
سازمانوکالتبااوهمکاریمیکردند.اودارایتألیفاتیدرفقهبودوازویروایاتیدربارهحضرتمهدی)عج(روایتشدهاست.ادعیه

.مشهوریچونسمات،افتتاحوزیارتآلیاسیننیزتوسطاونقلشدهاست
زندگی نامه

دربارهتاریخوالدتمحمدبنعثمانعمری،زمانیمشخصنشدهاست.ناماودرمنابعدینی،محمدفرزندعثمانبنسعید)نایباول
اماممهدی)عج((ذکرشدهوکنیهاش»ابوجعفر«است.اوازقبیلهبنیاسدبود.هیچکنیهدیگریدرکتابهایحدیثیورجالیبرای

.اوذکرنشدهاست
چندلقببرایاوبیانشدهاست:گاهیاورا»َعْمری«گفتهاندکهدربیشترکتابهایرجالیورواییآمدهاست.گاهینیزلقبوی
را»اسدی«نوشتهاندوگاهیاورا»کوفی«خواندهاند.»سمان«و»عسکری«نیزازالقاباوذکرشدهاست.اودرعراقبه»خاّلنی«

معروفاستس
وفات

بنابرنقلروایات،محمدبنعثمانزمانمرگخویشراپیشگوییکردودوماهپیشازوفاتخود،ازآنخبرداد.راوی،دردیداری
کهبااوداشته،ازمحمدبنعثمانپرسیدهکهچرابرایخودقبرحفرکردهای؟واوگفتهاستکهمنمأمورمکارهایخودراجمع

کنمودوماهبعدازدنیاخواهمرفت
وفاتنائبدومدرروزآخرجمادیاالولسال۳۰5قرخدادپیکرشدربغداد،تشییعودرکنارمقبرهپدرشبهخاکسپرده

شد.طبقوصیتمحمدبنعثمانوبراساسدستورامامزمان)عج(،حسینبنروحنوبختیدردارالنیابهبغدادحضوریافتوجانشین
اوشد

وکالت امامان
امامحسنعسکری)ع(بهوکالتونیابتمحمدبنعثمانازاماممهدی)عج(تصریحکردهبود.هنگامیکهگروهیاز

شیعیانیمندرشهرسامرانزدامامعسکریحاضرشدند،امام)ع(،عثمانبنسعیدپدرمحمدبنعثمانرااحضارکردوبر
وکالتووثاقتمحمدشهادتدادواوراوکیلمهدی)عج(خواند.شیخطوسیدرکتابالغیبه،روایتینقلکردهکهبراساس

آن،محمدبنعثمانوپدرش،عثمانبنسعید،هردوثقهومورداعتمادامامحسنعسکری)ع(بودهاند.بنابراینروایت،
امامحسنعسکری)ع(تصریحکردهاست:هرچهبرسانندازطرفمنمیرسانندوهرچهگویندازمناست.بهحرفآنان

گوشبدهوازآنانپیرویکنکهآنانثقهوامینمنهستند
مدت نيابت

شیخطوسیدرالغیبةتصریحکردهکهمدتنیابتمحمدبنعثمان،نزدیکبهپنجاهسالبوده،]۱۸[اماسیدمحمدصدر
اینادعارانادرستدانسته،چونبهباوراو،وفاتمحمدبنعثماندرسال۳۰5قاتفاقافتادهوباشهادتامامحسن

عسکری)ع(۴5سالفاصلهداردوازآنجاکهنایباول)پدراو(حدود5سالنیابتداشته،نیابتنایبدوم،حدودچهلسال
خواهدبود،نهپنجاهسال

مخالفان
کسانیکهپسازوفاتعثمانبنسعید،درنیابتمحمدتردیدکردندوخود،مدعینیابتشدند،عبارتندازحسنشریعی،

محمدبننصیرنمیری،احمدبنهاللعبرتائی،محمدبناحمدبنعثمانمعروفبهابوبکربغدادی،حسینبنمنصور
،حالجمحمدبنعلیبنبالل،اسحاقاحمر،باقطانی

وضعيت دوره نيابت
ازحوادثمهمدوراننیابتمحمدبنعثمان،قیامصاحبزنجوظهورقرامطهبود.ازآنجاکهصاحبزنج،نسبخودرا

بهزید،فرزندامامسجاد)ع(میرساند،بخشیازعلویانبهاوپیوستند.محققانمعتقدندصاحبزنجبهدروغخودراعلوی
معرفیکردودرنسبوعملبهدورازاهلبیتبودهاست.امامحسنعسکری)ع(نیزصاحبزنجرابهدورازاهلبیت

دانست
فرقهقرامطهبهعنوانشاخهایازفرقهاسماعیلیه،نیزبهشیعهارتباطداشتواینارتباطمیتوانستمشکالتیرابرای

امامیهایجادکند.بهنقلجاسمحسین،تبلیغاتقرامطهدررابطهباقیامقائم،حکومتراتحریکمیکردتافعالیتهایآنها
راباغیبتامامدوازدهممرتبطبداندوآنرابهعنوانمرحلهآمادگیبرایقیاممهدیتلقیکند.ویمعتقداستتوقیعی
کهازسویامامزمان)عج(درلعنابوالخطاببرایمحمدبنعثمانصادرشد،ناظربهخطرقرامطهوبراینهیشیعیاناز

هرگونهارتباطباآنانبودهاست
شیوهفعالیت

محمدبنعثمانبرایآنکهبتواندوظایفسفارترابهدورازهرگونهحساسیتزاییبرایمخالفانانجامدهد،تقیهمیکرد.
اوچنینوانمودمیکردکهتصورحکومتعباسیدربارهجانشیننداشتنامامعسکری)ع(درستاستوبهوکالیخود
سفارشمیکردکهفعالیتهایخودرابارعایتتقیهانجامدهندومبادااسمامامدوازدهمبهمیانآید،تابدینوسیله

ذهنیتحکومتبهحالخودباقیبماند.اینموضعگیریمحمدبنعثمانبرایآنبودتاحکومتآسودهخاطرباشدکه
شیعیانرهبرندارندوقیامنمیکنند

کارگزارانویاران
دردوراننیابتمحمد،افرادیدردستگاهوکالتبااوهمکاریمیکردند.برخینمایندهاودربعضیمناطقوعدهایهم

شاگرداوبودندوازاوحدیثنقلمیکردند.گفتهشدهکهدربغداد،دهنفرزیرنظراوامورراادارهمیکردندکهیکیازآنان
حسینبنروحبودکهبعدهاسومیننائبامامزمان)عج(شداسامیبرخیازآنهاازاینقراراست

اسحاقبنیعقوبجعفربنعثمانمدائنی،محمدبنهمامبغدادی،عبداهللبنجعفرحمیری،قاسمبنعالء،
محمدبنابراهیممهزیار،علیبناحمدداللقمی،غیاثبناسیدحمدبنابراهیمنوبختی

جایگاهعلمیوروایی
شیخطوسیدرکتابهایرجالوالغیبه،محمدوپدرشراوکیلامامزمان)عج(دانستهکهدارایمنزلتیبزرگبودندو

سخنانآنهاراموردوثوقواطمیناندانستهاست.عالمهحلیهمدرکتابرجالیخود،انتصابمحمدبنعثمانبهسمت
نیابتامامزمانرابهمعنایجایگاهواالیاودانستهاستمامقانیدرتنقیحالمقال،جایگاهواالیاوراچنانمشهوردانسته
کهاحتیاجبهتوضیحیااقامهبرهاننداردسیدابوالقاسمخویینیزدرمعجمرجالالحدیث،روایاتیراکهدرشأنوعظمت

اوآمدهکافیمیداند
روایاتوآثار

ازمحمدبنعثمان،روایاتیدربارهامامزمان)عج(نقلشدهاست؛ازجملهدربارهتولدحضرتمهدی)عج(،حرامبودنذکر
ناماودرعصرغیبتصغریومالقاتهاودیدارهایاوبااماممهدی،دعایسمات،دعایافتتاحوزیارتآلیاسین،هم

ادعیهایهستندکهازطریقمحمدبنعثماننقلشدهاستاوهمچنینبرخیروایاتراازپدرشعثمانبنسعیدنقل
کردهاست

محمدبنعثمان،تألیفاتیهمدرفقهداشتهکهحاویاحادیثیازامامعسکری)ع(وحضرتمهدی)عج(است.ازجملهاین
کتابها،»کتاباالشربة«بود.بهگفتهامکلثومدخترابوجعفر،اینکتابدروقتوصیتمحمدبنعثمان،بهحسینبن

روح)نایبسوم(رسیدودردستاوبود.چنانکهابونصرگفته،اینکتابپسازحسینبنروحبهابوالحسنَسَمری)نایب
منبع:سایتویکیشیعهچهارم(رسید
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سالمم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا

سالمم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش

سالمم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفار درودم بر تو ای ماه نماز و ماه استغفار

سالمم بر تو ای ماه فضيلت ماه آزادی درودم بر تو ای ماه عزیمت ای مه شادی

سالم بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان درودم برتو ای ماه عنایت ای مه سبحان

سالمم بر تو ای ماه تالوت ای مه فرقان  درودم بر تو ماه شهادت ای مه قرآن

سالمم بر تو ای ماه مبارک ماه وعظ و پند  درودم بر تو ای ماه سالک ای مه پيوند

سالمم بر تو ای ماه والیت ای مه واال  درودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا

عالمه مخير دزفولی

اواخرعمرمرحومپدرخیلینحیف،تکیدهورنجورشدهبود.
مالقاتهايایشانکمبودوتلفنیسؤاالتراجوابمیداد.
شرایطجسمیعالمهبـهقدریبدبودکـههموارهدکتری

درکنارایشانحضورداشت.روزیازرادیوخوزستانآمدندو
باایشانصحبتکردندکـهشـمادعایسحررابخوانیدکـه
بتوانیمایندعاراهرشبازرادیوپخشکنیم.چونعالمه

نمیتوانستاستودیوبرونددستگاهمختصریدرخانهآوردند
ایشانسرتختنشست،بسیاررنجوروضعیفشدهبود.وقتی

نشستناگهانیگفت:من»دعایوداعماهرمضان«رامی
خوانم.دوستانیکـهازرادیوآمدهبودندگفتندمابـهقصد

دعایسحرآمدیم.پدرمگفتمنبـهنیتشـماکاریندارم.
نیتمایناسـتکـهدعایوداعرابخوانم.اگرمایلیدضبط

کنید.اصراردوستانیکـهازرادیوآمدهبودندبـهنتیجهنرسید
وبـهعالمهگفتندهرطورصالحمیدانید

مرحومپدرمانروزدعایوداعراازحفظخواند.ایشانقرآنو
ادعیهراحفظبودند.اینکـهگفتهاماینصداازبهشتاسـت

ومطمئنمایندعاموردعنایتخداست،چوندرشرایط
طبیعیخواندهنشد،شـمااگردعاراگوشکنیدبـهفکرتان

نمیرسدکـهعالمهدراوجضعفایندعارامیخواند
مرحومپدرهمانسالفوتکردندومامتوجهشدیمحکمت
اصرارشانبرخواندندعایوداعچیست.عالمهباایندعاهم

.باماهرمضانوداعکردندهمبادنیا
عالمهمخبردزفولی۸فروردینسال۱۳۶5درروزجمعههم
زمانبابلندشدنصدایاهللاکبراذانجانبـهجانآفرین

تسلیمکرد

 روزه پيرمرد
 در ماه رمضان چند جوان،پيرمردی را دیدند کـه دور از چشم

مردم غذا می خورد
بـه او گفتند:اي پيرمرد مگر روزه نيستی؟

پيرمرد گفت:چرا روزه ام،فقط آب و غذا می خورم
جوانان خندیدند و گفتند:واقعا؟

 پيرمرد گفت: بلی، دروغ نميگویم، بـه کسی بد نگاه
نميکنم،کسی را مسخره نميکنم

 با کسی با دشنام سخن نمی گویم، کسی را آزرده نميکنم چشم
 بـه مال کسی ندارم و ....ولی چون بيماری خاصی دارم متاسفانه

نمی توانم معده را هم روزه دارش کنم
بعد پيرمرد بـه جوانان گفت: آیا شـما هم روزه هستيد؟

 یکی از جوانان در حالی که سرش را از خجالت پایين انداخته بود
بـه آرامی گفت: خير ما

فقط غذا نمی خوریم
 ماه رمضان پيشاپيش بر همه ی آنان کـه چشم و دل و زبان و

 رفتار و کردارشان در خدمتد ، خلق خداست و زمين را آب را و
 گل و سبزه را و دیگر موجودات را اسيب نميرسانند و .خجسته

باد

 روزه مسيحی
سّیدشرفالّدینجبلعاملیصاحبکتاب»المراجعات«میگوید:

یکیازمسیحیانثروتمندلبناننزدمآمدوگفت:میخواهممسلمان
شوم،وظیفهامچیست؟گفتم:دورکعتنمازصبحبخوانوسهرکعت

نمازمغرب
گفت:مسلمانانهفدهرکعتنمازمیخوانند!گفتم:مسلمانیآن

هایکمقدارقویشدهاسـت،ازاینجهتپیامبراسالمبرایتازه
مسلمانان،بنابرنقلتواریخ،دورکعتنمازصبحوسهرکعتنماز

مغربرادستورمیدادند،اکنونکهشـمامسلمانشدهاید،همین
اعمالراانجامبدهیدکافیاسـت.کمکماینشخصتازهمسلمان،
قویشد،وبـهمساجدمیرفتومانندسایرمسلمانان،نمازهای

پنجگانهرابـهجامیآورد
تااینکهماهرمضانفرارسید،ایشانسراسیمهنزدمنآمدوگفت:آیا
منهمبایدروزهبگیرم؟گفتم:خیر،روزهمربوطبـهکهنهمسلمانها
اسـت،مسلمانانصدراسالم،پسازمّدتطوالنیکهازبعثتپیامبر

گذشت،بـهروزهگرفتنمأمورشدند
گفت:میخواهمروزهبگیرم.گفتم:هراندازهکهآمادگیداریروزه

بگیر.همینروشباعثگردیدکهدرسالدّوم،تمامماهرمضانراروزه
گرفت،واکنوناوازمسلماناننیرومندلبناناسـت،نمازشبشترک

نمیشود،ومهمترینبودجههاوکمبودهایمالیجنوبلبنانرا
تأمینمیکند
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ضيافت، وصف پيامبر برای ماه رمضان

 شاید ضيافت مهم ترین وصف رمضان باشد و اگر بخواهيم به تبيين ماهيت رمضان بپردازیم باید از این توصيف
 آغاز کنيم که مادر همۀ اوصاف این ماه عزیز است. رمضان یعنی یک ضيافت، یعنی ماه مهمانی خدا. در رمضان

 ما مهمان خدایيم و خدا ميزبان ماست. ما که هميشه از بدو خلقت مهمان خدا بوده ایم و دائم بر سر خوان نعمت
 او نشسته ایم، باز در رمضان مهمان اویيم. این مهمانی مضاعف و ویژه چه پيامی برای ما دارد و چه لطافتی را

می خواهد در تصّور ما از رمضان ایجاد نماید؟

 اتصاف رمضان به ضيافت یک تعبير ذوقی نيست که اهل ادب و عرفان آن را وضع کرده باشند. بلکه تعبيری
 است که شخص نازنين پيامبر اکرم)ص( که آگاه به تمامی حقایق عالمند، آن را برای رمضان به کار گرفته اند. و از
ِ؛ شما در این ماه به  اولين جمالتی است که در خطبۀ شعبانيه بيان فرموده اند: »ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتْم ِفيِه إِلَی ِضَياَفِۀ اهللَّ
 مهمانی خدا دعوت شده اید.«  پس باید به مختصات این تعبير و توصيف دقت کنيم و از فرصت این تشبيه برای

فهميدن رمضان کمال استفاده را ببریم

 استاد محمدتقی فياض بخش در دفتر سوم از مجموعه
 ادب حضور، درباره »اسرار ماه مبارک رمضان و مراقبات

 و مناسک آن همراه با آداب انس با قرآن کریم« سخن
 می گوید. »وقتی شب اول ماه رمضان می شود، پروردگار

 َمَلک رضوان را که خازن بهشت است خطاب قرار می دهد.
 پس او می گوید: بلی، گوش به فرمانم. پس خداوند به او
 می فرماید: بهشت مرا بيارای و آن را برای روزه داران از

 اّمت محمد )ص( زینت کن )یعنی اعمال و طاعات را برای
 بندگان من بيارای( و درهای آن را بر روی ایشان مبند، تا
 وقتی که ماه مبارک رمضانشان سپری گردد )یعنی توفيق

 اعمال صالح را در این ماه از آن ها سلب مکن(. سپس
 مالک، خازن جهنم را خطاب می کند و او عرض می کند:
 بلی، گوش به فرمانم. پس می فرماید: درهای جهنم را بر

 روزه داران اّمت محمد )ص( قفل کن و آن را مگشا تا وقتی
 که ماه مبارک رمضانشان سپری شود )یعنی زمينه گناه
 را برای آن ها فراهم نياور(. سپس پروردگار به جبرائيل
 خطاب ميکند و او نيز می گوید: بلی، گوش به فرمانم. و

 خداوند می فرماید: بر زمين فرود آی و پيروان شيطان را از
 اّمت محمد )ص( در بند کش که روزه و ایمان بندگان مرا
 فاسد و تباه نسازند.« این روایت نشان می دهد که گرچه
 عامل اصلی انحراف یا هدایت انسان خود اوست و آیات

 قرآن هم بر آن تأکيد دارد، ولی شياطين جّنی و انسی در
 دنيا، بيماری های روحی مردم را تشدید می کنند؛ چنانکه
 در سوره ناس می فرماید: »)خداوندا به تو پناه می برم( از
 شر آن وسوسه گر نهانی؛ آن که در دل های مردم وسوسه
 می افکند.« در ماه مبارک رمضان، این شياطين در غل و
 زنجير می شوند. پس ماه رمضان به خودی خود نيز دافع

حجب و کدورت هاست.«ص

کتاب »شهر خدا؛ رمضان و رازهای روزه داری« اثر
 حجت االسالم پناهيان که انتشارات »بيان معنوی« چاپ 

 هشتم آن را روانۀ بازار نشر کرده است، حاوی نکات و
 نگاهی نو و کاربردی برای بهره برداری بهتر از ماه مبارک

 رمضان است که با بيانی ساده و روان به رشتۀ تحریر
 درآمده است. به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارک رمضان

 با برگزیده  ای از این کتاب به استقبال روزها و شب های
 قشنگ ماه مبارک رمضان می رویم. بخش چهارم از این

گزیده ها را در ادامه می خوانيد

سطوح مهمانی

 البته همۀ اینها بستگی دارد به اینکه چه کسی شما را
 دعوت کرده باشد، یا شما در چه شرایطی باشيد. بسته
 به عطش شما و عطر ميزبان، ناز شما و نوازش ميزبان،
 دلتنگی شما و دلگشائی ميزبان، غم شما و غم گساری
 ميزبان، عشق شما و عشوة ميزبان، مهمانی با مهمانی

 متفاوت است. پس این به عهدة خود شماست که ضيافت
رمضان را چگونه ببينيد
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