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با تبریك میالد دختر امیرالمؤمنین(ع) ،زینب كبری(س)

به ياد حجت منتظر

حضرت زینب (س)
نمونهای از اُنس ،آگاهی عمیق و تسلط بر مفاهیم قرآن
ادامه از صفحه اول:

محل سکونت امام عصر(عج)
در عصر غیبت
روایات اهل بیت علیهم اسالم اقوال مختلفی را برای سکونتگاه امام
مهدی(عج) در عصر غیبت معرفی کردهاند ،برخی به مکانهای
دوردست اشاره دارند و برخی دیگر از شهرها و مکانهای خاص
یاد کردهاند.
غیبت امام عصر(عج) و عدم علم نسبت به کیفیت و محل زندگی آن
حضرت(عج) همواره محل سواالت بسیار بوده است؛ از جمله سواالتی
که در این باره وجود دارد و بسیاری عالقمند به دانستن آن هستند ،محل
زندگی حضرت مهدی(عج) در عصر غیبت است.
لذا دانستن اینکه آن امام غایب از نظر(عج) با آن همه لطف و محبتی که
ً
در حق ما دارد کجا زندگی میکند و اساسا ما را راه به آنجا هست یا نه؟،
مورد بحث بوده و است.
در این نوشتار نیز کوشیده شده به اجمال برخی از اقوال در این باره
مرور شود:
مرور بر برخی از روایات نشان میدهد که آنها مکان خاصی را برای
اقامت و زندگی حضرت حجت(عج) بیان نکرده اند و اقامتگاه ایشان را
کوه ها ،بیابان ها و جاهائی معرفی میکنند که کسی آنها را نمیشناسد،
چنان که امام عصر(عج) خود به علی بن مهزیار فرمودند:
«ای پسر مهزیار! پدرم ابو محمد از من پیمان گرفت که هرگز با قومی که
خداوند بر آنها خشم گرفته ،آنها را لعنت کرده ،برای آنها در دنیا و آخرت،
بیچارگی رقم خورده و عذابی دردناک در انتظار آنان است ،هم نشین
نباشم و به من دستور داد که برای اقامت ،کوه های سخت و سرزمین
های خشک و دور دست را برگزینم»1.
عالوه بر این ،حضرت مهدی(عج) در توقیعی شریف به شیخ مفید چنین
فرموده اند:
«ما براساس آنچه خدای تعالی برای ما و شیعیان مؤمنمان مصلحت
دیده ،تا زمانی که دولت دنیا از آن فاسقان است ،در سرزمینهای دوردستی
که از جایگاه ستمگران دور است ،سکنا گزیدهایم ،ولی از آنچه بر شما
میگذرد ،آگاهیم و هیچ یک از اخبار شما بر ما پوشیده نمیماند»2.

مکان های مشخص

در برخی از روایات به مکانهای مشخص به عنوان اقامتگاه حضرت
مهدی(عج) در عصر غیبت اشاره شده.
مدینه النبی(ص) ازجمله این مکانها است که در برخی از روایات به
عنوان محل زندگی امام مهدی(عج) از آن یاد شده است.
امام باقر(ع) در روایتی فرمودند:
«صاحب این امر ناگزیر از کناره گیری است و او در [زمان] کناره گیری
خود ناگزیر از [داشتن] نیرو و توانی است .او با وجود آن سی نفر هیچ
هراسی ندارد .چه خوب جایگاهی است [مدینه] طیبه3».
عالوه بر این ،هستند روایاتی که «کوه رضوی» را اقامتگاه حضرت
حجت(عج) میدانند؛ عبداالعلی مولی آل سام میگوید :به همراه
ابیعبدالله [امام صادق](ع) [از مدینه] خارج شدیم ،زمانی که به روحاء
[در اطراف مدینه] رسیدیم ،آن حضرت(ع) دقایقی نگاهش را به کوهی
که در آن منطقه بود ،دوخت و آنگاه فرمود« :این کوه را می بینی؟ این کوه
«رضوی» نام دارد و از کوه های فارس است.
چون ما را دوست داشت ،خداوند آن را به سوی ما منتقل کرد.
در آن ،همه درختهای میوه دار وجود دارد و در دو مرحله پناهگاهی
خوب برای خائف [امام زمان] است .آگاه باش که برای صاحب این امر
دو غیبت است که یکی از آنها کوتاه و دیگری بلند است»4.
در این میان هستند روایاتی که مکان خاصی را برای زندگی و اقامت
حضرت بقیه الله االعظم(عج) ذکر نکرده و به آمد و شد ایشان در بین
مردم به صورت ناشناس اشاره دارند؛ «چگونه این مردم ،این موضوع
را انکار میکنند که خداوند با حجتش همان گونه رفتار میکند که با
یوسف رفتار کرد؟
همچنین چگونه انکار میکنند که صاحب مظلوم شما همان که از حقش
محروم شده و صاحب این امر [حکومت] است در میان ایشان رفت و آمد
میکند ،در بازارهایشان راه میرود و بر فرشهای آنها قدم مینهد ،ولی او
را نمیشناسند ،تا زمانی که خداوند به او اجازه دهد که خودش را معرفی
کند ،چنان که به یوسف اجازه داد ،آن زمان که برادرانش از او پرسیدند« :آیا
تو یوسف هستی؟» پاسخ داد که «آری ،من یوسف هستم»5.
بنابر آنچه بیان شد احتمالهای متعددی برای محل اقامت و زندگی
امام زمان(عج) وجود دارد که به دلیل بودن ایشان در پس پرده غیبت
جز خدای متعال کسی از آن اطالع ندارد ،و با ظهور و تشکیل دولت
کریمه ایشان است که محل حکومت و سکونت ایشان مشخص شده
و کنجکاویهائی همچون دانستن محل سکونت حضرت(ع) نیز زنگ
میبازد .لذا میتوانیم با اصالح رفتار خود زمینه ظهور آن مصلح نجات
بخش را فراهم کنیم.
* پی نوشت ها:

-1کتاب الغیبت (شیخ طوسی) ،ص .161
 -2االحتجاج ،ج  ،2ص 599؛ بحاراألنوار ،ج  ،53ص .176
-3الکافی ،ج  ،1ص 340؛ کتاب الغیبت (شیخ طوسی) ،ص 102؛
بحاراألنوار ،ج  ،52ص  ،153ح .6
 -4الکافی ،ج  ،1ص  ،328ح 2؛ کتاب الغیبت (شیخ طوسی) ،ص
139؛ بحاراألنوار ،ج  ،51ص  ،161ح .11
-5ر.ک :کتاب الغیبت (نعمانی) ،ص 315؛ بحاراألنوار ،ج  ،52ص
 ،306ح 80؛ ص  ،307ح .81
* برگرفته از دانشنامه امام مهدی(عج) به نقل از خبرگزاری شبستان

آری ،هر کس بنا به ّ
ظرفیت خود
از اسرار و تأویل آیات قرآن آگاه
میگردد و آنان که علم ایشان از
علم بیپایان پروردگار سرچشمه
ً
میگیرد ،طبعا به همة اسرار و
تأویلهای قرآن آشنا هستند.

موجب سقوط خواهند شد .در
هر انسانی عضوی وجود دارد که
اگر صالح شود ،موجب صالح
شدن سایر اعضاست و اگر فاسد
شود ،باعث فاسد شدن سایر اعضا
میگردد .آن عضو ،قلب است.
ای برادرانم! (حسن و حسین) آیا از
پیامبر (ص) که به تأدیب الهی ادب

خاندانش به ِعدل قرآن تعبیر شدهاند،
پیوند عمیق کالم ایشان با آیات قرآنی
را به خوبی مینمایاند.
مکرر
* * استناد ّ

به آیات الهی در سخنان

حضرت زینب بعد ار عاشورا

تاریخ در وصف حال حضرت
زینب(س) ،اوج تعالی روح انسانی
را میرساند كه زیربنائی از علم و
معرفت دارد.
او در مقام حامل علم پیامبر(ص)
و امانتدار شریعت برای عموم
جهانیان و مصداق بارز وعدههای
خداوند شده بود که (حتی اگر

برگزاری مراسم جشن میالد
حضرت زینب (س)

در آستان عبدالعظیم حسني(ع)
مراسم والدت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) در آستان
السالم برگزار شد.
مقدس حضرت عبدالعظیم علیه ّ
ّ
مراسم جشن والدت با سعادت حضرت زینب کبری(س)
21دی ماه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی
حجتاالسالم میرزا محمدی و مدیحهسرائی ذاکر اهل بیت
عصمت و طهارت علیهمالسالم علی مهدو ینژاد در مصالی
بزرگ ری برگزار شد.
همچنین امروز شنبه  22دیماه در روز والدت آن حضرت بعد از اقامه نماز
جماعت ظهر و عصر نیز ،ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسالم
مهدی کبیری به مولودی خوانی خواهد پرداخت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

* * در محضر
دو برادر خود،
حسنین (ع)
در روایتی دیگر آمده است:
«حضرت زینب (س) در محضر دو
برادر خود ،حسنین (ع) ،نشسته بود
و آنها دربارة گفتار رسول خدا (ص)
با هم گفتوگو میکردند .زینب
(س) عرض کرد :شنیدم میگفتید
رسول خدا (ص) فرمود :بعضی از
امور حالل آشکار است و بعضی
حرام آشکار ،ولی بعضی شبههناک
است که بسیاری از مردم حکم آن را
تشخیص نمیدهند...
آنگاه زینب (س) چنین شرح داد:
هر کس از امور مشتبه پرهیز کند ،دین
و آبرویش را از انحراف حفظ میکند
و هر کس که مرتکب امور شبههناک
شد ،پایش به سوی حرام میلغزد؛
مانند چوپانی که گوسفندانش را
در نزدیک پرتگاهی عبور میدهد،
ً
قطعا احتمال سقوط آن گوسفندان
از آن پرتگاه بسیار است .بدان که
هر چیزی پرتگاهی دارد .اموری را
که خداوند حرام کرده ،همان پرتگاه
هستند .ارتکاب امور شبههناک،
نزدیک به آن پرتگاه خواهد بود که

شده ،شنیدهاید که فرمود :خداوند
مرا تأدیب نمود و نیکو ادب کرد؟!»
[بحاراالنوار ،ج ،16ص  210و
ج 382 ،68و میزان الحكمة ،ج ،1
ص ]78
حالل آن است که خداوند آن را
حالل نموده ،قرآن آن را بیان کرده
است و پیامبر (ص) آن را توضیح
داده است؛ مانند :حالل بودن خرید
و فروش ،اقامة نماز در وقت خود،
ادای زکات ،انجام روزة ماه رمضان و
حج برای مستطیع ،ترک دروغ ،نفاق
و خیانت و نیز مانند امر به معروف و
نهی از منکر.
ّ
و اینچنین ،عبارتی را که از جد
بزرگوار خود شنیده بود ،برای برادران
خود تفسیر و تحلیل کرد
[ 200داستان از فضائل ،مصایب
و کرامات حضرت زینب (س)،
ص 2؛ نهج الفصاحه ،ص 223
 +حضرت زینب؛ فروغ تابان کوثر،
ص 76ـ]74
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أوتوا ال ِعل َم :...بلکه آن (قرآن) آیات
روشنى است که در سینة دانشوران
جاى دارد[ ...العنکبوت]49/
لذا ّ
تأمل در سخنان حضرت
ّ
مفسری که
زینب(س) ،همان

ً
تقریبا در تمام تفاسیر ،مصداق
آیة فوق ،حضرت ّ
محمد و اهل
بیت ایشان (علیهم ّ
السالم) به طور
خاص ،و عالمانی که به ایشان اقتدا
میکنند ،به طور عام ،معنا شدهاند
[مجمع البيان ج  ،8ص + 451
تفسیر المبین مغنیه ،ج  ،1ص
 + 527من ُه َدی القرآن ّ
مدرسی،
ِ
ّ
ج  ،9ص  + 471تفسیر نور الثقلین
عروسی حویزی ،ج  ،4ص ]166
و با توجه استناد ّ
مکرر حضرت
زینب(س) و آوردن شواهد از
آیات الهی و تطبیق آن بر اوضاع
کوفیان در خطبهها و سخنان ،خود
بعد از واقعه عاشورا ،قرینهای دیگر
در علم ایشان به تفسیر ،تأویل و
تطبیق آیات قرآنی است.
َ
امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود« :من
َ َ َّ َ ُ َ
َ َ
العلم :هر کس
ف ِهم القرآن فسر جمل ِ
قرآن را بفهمد ،همة علوم را جملگی
تفسیر میکند»
[تفسیر ّ
الصافی فیض کاشانی ،ج،1
ص .)36
ّ
با ّ
توجه به این سخن ،تسلط حضرت
زینب (س) بر علوم دیگر ،عالوه
بر علم به فهم و تفسیر قرآن اثبات
میشود.
آری ،از البهالی روايات ارزشمند

ّ
نسبت ایشان با خاندان وحی مد نظر
ّ
نباشد) ،تقوا ،خدامحوری و تفقه در
دین موجب افاضات الهی ،از جمله
«علم لدنی» به ایشان شد.
به عالوه ،سلوک حضرت در
خودسازی ،آموزههای بدیع برای
حضور زنان مسلمان در مجامع
علمی و سیاسی و عرصههای دیگر
است.
سیره علمی ایشان(س) كه در اينجا
فقط به تسلط آن حضرت به قرآن
اشاره شد و نیز پیوند عمیقی که
سخنان وی با آیات قرآن داشت،
همه و همه زیربنای القاب بسیار
معروف و متعالی ایشان در صبر،
ّ
مسئولیتپذیری ،افشاگری و
ظلمستیزی ،ایثار ،تسلیم و رضا
قرارگرفت.
اين چنین بود كه زینب کبری (س)
ّ
در لباس اسارت ،مبلغ عالم دین و
ّ
آئین جدش رسول خدا (ص) بودوبا
تبلیغ عقیده و جهاد در راه اعتقاد،
ّ
عزتمداری و عالمانه زیستن را
ّ
حتی برای حاكمان فاسد اموی تبیین
میکند.
ّ
ّاما متأسفانه جامعه زینب(س)
بیماری بود که ّ
حتی لیاقت عالج را
از خود دریغ کرده بود.

مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر:

آزمون انتخابی تکنسینهای اورژانس
برای اعزام به عتبات در سال  ۹۸برگزار میشود
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر از برگزاری
آزمون کتبی و شفاهی تخصصی
ویژه انتخاب تکنسینهای اورژانس
برای اعزام به عتبات عالیات در سال
 ۹۸خبر داد.
به گزارش دانشجو ،محمدتقی
حلی ساز با بیان اینکه از ابتدای
سال فراخوان حضور تکنسینهای
اورژانس در تیمهای اعزامی هالل
احمر به عتبات ،اعالم و تاریخ
آزمون مشخص شد ،افزود :با
برگزاری آزمون کتبی و شفاهی،
نیروهای اورژانس مورد نیاز برای
اعزام به عتبات عالیات در یکسال
آینده انتخاب میشوند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
هالل احمر اظهار کرد :این
مرکز هر  ۱۷روز یک تیم درمانی
شامل پرستار خانم و آقا ،تکنسین
اورژانس ،تکنسین دارو ،نیروی

آزمایشگاه ،نیروی خدمات،
بهداشت محیط ،پزشک عمومی
خانم و آقا و پزشک متخصص به
عتبات اعزام میکند که در هر اعزام
 ۶تکنسین اورژانس حضور دارند و
به طور متوسط ماهانه  ۱۲نفر و طی
 ۱۰ماه  ۱۲۰تکنسین اورژانس از

طرف مرکز پزشکی حج و زیارت
هالل احمر برای ارائه خدمات
به زائران به دو شهر نجف و کربال
اعزام میشوند.
وی بااشاره به اینکه انتخاب نیروهای
اورژانس در ایام اربعین متفاوت
خواهد بود ،افزود :ادامه همکاری

در ایام اربعین با دوستانی
که در این آزمون پذیرفته
میشوند بر مبنای ارزشیابی
تکنسینها در عتبات انجام
شده و دیگر آزمونی برای این
ایام نخواهیم داشت.

وضعیت ساختار عتبات
باید روشن شود
ادامه از صفحه :4
وی اضافه کرد :امروز گردشگری به عنوان یک صنعت پر رونق مورد
توجه جدی جهانیان است و به صورت یک علم تدریس میشود،
لذا نمیتوان با نیروهای قدیمی و با سلیقههای سنتی در این حوزه
موفق بود بلکه باید از روشهای نو بهره گرفت.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اطالعرسانی در حوزه عتبات را
ضعیف خواند و خواستار آموزش نیروهای جوان و با استعداد با هدف
ارائه خدمات مختلف به زائر با بهرهگیری از امکانات روز شد.

قاضی عسکر بر لزوم توجه به آسیبشناسی و اصالح آسیبها را اشاره
کرد و با برشمردن برخی مشکالتی که زائران در سفرهای زیارتی با آن
مواجه میشوند ،گفت :در نظام مدیریتی حل اینگونه مشکالت دشوار
نیست و باید حتما در قراردادهایی که با طرف مقابل امضا میشود،
حقوق زائر لحاظ و از آن حراست و پایداری شود.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای آموزش ندیده نباید به عتبات اعزام
شوند ،اظهار داشت :زائر برای این سفر هزینه پرداخت میکند و
سوءاستفاده از احساسات پاک دینی او برای توجیه مشکالتی که
در عتبات وجود دارد ،خطاست و باید از امکانات موجود به نفع
زائراستفاده کرد.
نماینده ولی فقیه توجه به مسایل فرهنگی و بهرهوری معنوی در
سفرهای زیارتی را ضروری خواند و با تاکید بر اینکه تامین امنیت
زائران در این سفرها از وظایف مهم تشکیالتی ماست ،تصریح کرد:
نمیتوان بیمه و تغذیه زائران را نادیده گرفت و اگر به دلیل کمتوجهی
شرعا در قبال او مسئول هستیم.
در این حوزه زائری مریض شود
ً
قاضی عسکر با مهم خواندن دیپلماسی زیارت خاطرنشان کرد:
دولت عراق در قبال زائرانی که از ایران به عتبات اعزام میشوند،
مسئولیت دارد و سفارت و کنسولگریهای کشورمان باید در این
حوزه فعا لتر وارد صحنه شوند و از حقوق زائران ایرانی دفاع کنند.
وی با بیان اینکه زائران ایرانی نیز باید قبل از سفر نسبت به شرایط عراق
توجیه شوند ،خواستار ارائه بستههای متنوع برای سفرهای زیارتی شد و
ابراز داشت :باید با اطالعرسانی مناسب و استفاده از  2500دفتر زیارتی
در سراسر کشور برای جذب زائر تالش و با سازماندهی دقیق و روزآمد
شرایط بهتری را برای زائران فراهم کنیم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اضافه کرد :شبکه دفاتر
خدمات زیارتی تشکل گسترد های در سراسر کشور است که باید
هرچه بیشتر توانمند شوند و نباید کاری کرد که آنها از ادامه کار در
این حوزه مایوس و دلسرد شوند.
قاضی عسکر بر لزوم تعامل با تولیتها و عتبههای مقدس در عتبات
عالیات تاکید و بیان کرد :میتوان عالوهبر استفاده از ظرفیت و امکانات
عتبهها ،با مدیریت مناسب و برنامهریزی جدی امکاناتی را در برخی
اماکن زیارتی فراهم کرد و برای رضایتمندی زائران افزود.
به گزارش ایلنا ،وی با اشاره به هزینههای گزاف درمان در عراق
یادآور شد :بیمه و توجه به بهداشت و درمان نیز از اولو یتهای مهم
ماست که باید حتما به آن توجه جدی شود.

