
    

 

 

 

 

                                                              

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 از احمدرضا شکری مقدمه ای

 سردبیر نشریه اوای ظهور

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

توکل به  انداز جنبش منتظران ظهور و بادر راستای اهداف و چشم

امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، بر آن به  توسل خدا و

شدیم تا با ایجاد یک گروه فرهنگی/ معرفتی و نشر و توزیع مجله 

ای ناقابل و کوچک را به درگاه خورشید پنهان، آوای ظهور تحفه

 فخرالزمان امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف اعطا کنیم.

بر سه هدف مهم و اساسی مسیر خود را  نشریه آوای ظهور با تکیه

 آغاز کرده است، اهداف نشریه عبارتند از:

 . مهدویت۱

 . انقالب و والیت فقیه۲

 . تبلیغ و تبیین جنبش منتظران ظهور۳

مجله آوای ظهور اوایل مسیر خود را طی می کند به همین دلیل 

 به اعضای جنبش پیشنهاد می کنیم که به کارگروه نشریه بپیوندند

و مطالب و نظرات خود را با نام و عکس خود به چاپ برسانند و در 

بهبود و پیشرفت این نشریه سهیم باشند، و همچنین کارگروه های 

مختلف اعم از پژوهشی ،فرهنگی و... نیز می توانند اخبار و مطالب 

 خود را در مجله آوای ظهور به اشتراک بگذارند.

 

 کند چهره گل باغ و صحرا را گلستان می

 دیدن مهدی )عج( هزاران درد درمان میکند

 مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار

 من گلی دارم که عالم را گلستان می کند

 

 

 

 

 یاداشتی از محمدعلی علیزاده 

 موسس جنبش منتظران ظهور

گروه فرهنگی جنبش منتظران ظهور به صورت خودجوش و بدون 

های فرهنگی مهدوی خود ی فعالیتوابستگی به هیچ نهاد دولتی و نظام

 به صورت کاماًل مردمی آغاز کرد. ۹۵را از اسفند ماه 

نامه این فعالیتها عمالً با سفر به مسجد مقدس جمکران و امضای میثاق

 ۳۰۰اعضا آغاز و با دو هدف فرهنگی تاسیس شد که هدف اول تربیت 

عمومی مدیر نوجوان مهدوی و هدف دوم کار فرهنگی مهدوی در سطح 

 توسط خود نوجوانان است.

فعالیت های این گروه فرهنگی با کمک اساتید حوزه و دانشگاه و مربیان 

تربیتی، ورزشی، اردویی، مهدوی و فرهنگی مجرب شهر در همه ابعاد 

های فیزیکی صورت می گیرد تا در فعالیت های اعتقادی و انجام فعالیت

نیز به عنوان یک شاخص  کنار پرورش معنوی نوجوانان به تقویت جسم

مهم پرداخته شود.دغدغه اعضا، تالش در جهت بهره برداری هرچه بهتر 

از انواع آموزش ها در جهت آماده شدن در همه ابعاد برای دولت ظهور 

امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف میباشد و بیشتر اعضای هیئت را 

استفاده از برنامه .ند خود نوجوانان و خانواده های آنها تشکیل می ده

مدون و سیر پیوسته فعالیت ها و نظارت اساتید تربیتی و تحت پوشش 

قرار دادن نیازهای سن خاص نوجوانی، نتایج بسیار خوبی به همراه داشته 

است، هر چند این نهال تازه کاشته شده و میوه های اصلی آن در 

ات اصول های آتی چیده خواهد شد.این جنبش تخصصی به موضوعسال

اعتقادات اسالمی همراه با پاسخ گویی به شبهات بچه ها با رویکرد 

های عاشورا آخرالزمانی پرداخته است و در این راستا به بازخوانی درس

 پردازد. برای یاری رساندن به امام حی و حاضر می

چندین مورد از کارهای انجام شده توسط گروه فرهنگی جنبش منتظران 

ات اعتقادی هفتگی، ایستگاه صلواتی، برنامه کمک به ظهور مانند جلس

کودکان سرطانی، قربانی و توزیع گوشت آن در بین نیازمندان ،اردوهای 

مختلف فرهنگی، ورزشی، تفریحی و زندگی در شرایط سخت ،تبیین 

رسانه های غرب در موضوع آخرالزمان توسط اساتید حوزه ، برگزاری چله 

مومی آن در سطح شهر و کشور و حتی در رسانی عدعای عهد و اطالع

و همچنین  ایجاد سایت و نشریه مهدی بین شیعیان برخی کشورها،

و ناگفته نماند که هزینه این برنامه ها توسط خود اعضا  گردان نظامی

 تعیین شده و منابع آن کامال مردمی می باشد.

 

 



    

 میالرح الرحمن اهلل سمب

 (خیتار انیپا با رابطه در اسالم پاسخ)

 یسخپا آن به دیبا یفکر مکتب هر که ها پرسش نیتر یاساس از

 منظر از را خیتار ی فلسفه آن چارچوب در و بدهد قاطع و شفاف

 تکامل زا یا است؛مرحله خیتار لنگرگاه ای انیپا کند نبییت خود

 هر. دریگ یم پهلو آن ساحل در شهیهم یبرا خیتار یکشت که بشر

 پر اهر که دهد پاسخ یاساس پرسش نیا به نتواند که یفکر مکتب

 و ردایپا سالمت ساحل به چگونه حوادث خم و چیپ بشر،در رنج

 یبررس و اعتنا ی ستهیشا یانسان منظر رسد،ازیم ماندگار تیامن

 (۱۹۷ص.)یرویپ و اعتقاد به رسد چه تا ، ستین

 از ، یفکر یازهاین و یفطر یتمنّاها به پاسخ با بود توانسته اسالم

 نکرد روشن و گذشته خیتار نییتب ش،بایپ سال یاند و هزار

 یروشن با را آدم داریپا آغاز و بشر خیتار انیپا ، بشر اکنون فیتکل

 حیتشر و نییتب تر کامل هرچه صراحت و تر تمام چه هر

 (۱۹۹ص.)کند

 ی اداره تحت خدا ی اراده با نیت،زمینها ،در اسالم نظر از

 ایدن نیا در هم را یزندگ لذت طعم بشر و آمد خواهد در صالحان

 (.۱۹۹ص«)۱۰۵/اءیانب»دیچش دخواه آخرت در وهم

 خواهد تحقق ها انسان ی اراده کردن فعال ،با یاله ی اراده

 ،تایاله ی رهیذخ نیآخر و خدا یول بتیغ که روست نیهم از.افتی

 منتظران از یکاف و الزم شمار یِانسان ی اراده عیتجم و میتصم

 که آن مگر گرفت نخواهد صورت ظهور.افتی خواهد ادامه

 قسط تیحاکم یبرا را نهیزم و باشند جهاد و امیق شتاقم منتظران

 پا بر کامل و تّام ظهور و تیمهدو اصل.باشند آورده فراهم عدل و

 و چون یب قبول مورد( عج)یمهد امام نام عدل،با و قسط ی کننده

          شخص گفتار به مستند رایاست؛ز یاسالم مذاهب یچرا

 تیوهاب ی ضاله ی فرقه یحت که یا گونه است؛به( ص)اکرم ینب

 از خروج موجب را تیّمهدو انکار و نداشته را آن انکار جرأت زین

 (۲۰۰ص.)داند یم نید

مصطفی حضرتی {                 یمصطفو رضا ، امیالت کتاب]  

 دین گریه می کند...

 قرآن گریان شده است...

 چشم های مؤمنین اشک می ریزد...

ان امام عصر )ارواحنا فداه( یعنی امام زنده و این ها جمالتی است که از زب

حاضری که در میان ما به سر می برد، بیان گردیده است. این کلمات از لب 

های گهر بار مظلوم ترین عزیز پروردگار خارج گشته است. کسی که تنها زندگی 

می کند، کسی که جامعه بشریت همچون سلول های بدن که به قلب نیازمندند، 

از دارد. طبیبی که از طرف پروردگار عالم برای مداوای جامعه بشریت به به او نی

باالی بستر او آمده تا او را از دست غده های سرطانی و مرگ بار نجات دهد. آیا 

دیده اید مریضی را که بر تخت افتاده باشد و غده های سرطانی سراسر وجودش 

می ریزد و از هوش رفته و را فرا گرفته باشند و از جای جای بدنش خون بیرون 

هذیان می گوید، ولی در عین حال به طبیب هنوز اجازه مداوا نمی دهد؟آن 

 طبیب مهربان هم به گوشه اطاق رفته و منتظر مانده است،

 یک ساعت،

 یک روز،

 یک سال، 

 یک قرن،

نه، او بیش از یازده و نیم قرن شبانه روز چشم انتظار ما است. با آن که قلبش پر 

محبت به ما است ولی از ما گله دارد. دلش چون دریایی مواج پر از محبت از 

ساحل آن بنشینی گاه گاه اشک های دیده اش چون  رااست که اگر در کن

 امواجی نرم ساحل دیدگان غمگینش را می شوید و باز به درون دل بر می گردد.

ه حتمی تو خدایا چه شده، چه شده که حجت تو، آن نماینده معصوم تو، آن وعد

خلق جهان، که می آید و عالم را اصالح می کند، اکنون چون جد غریبش  به

امیرالمؤمنین)ع( که سر در چاهی می کرد و درد هایش را به چاه می گفت، می 

آید و در کنار ضریح مطهر امیرالمؤمنین)ع( ناله سر می دهد و با خدای خود 

 چنین درد دل می کند:

  شده، خدایا دین تو گریان 



    

 

 

 

 

امام حسین)ع( با هدف زنده ساختن احکام قرآن و 

سنّت پیامبر اکرم )ص( و از بین بردن بدعتهایی که در 

نتیجه حاکمیت بنی امیّه در دین ایجاد شده بود قیام 

کردند و در طول مسیر مدینه تا کربال ضمن اشاره به 

 :مودندانگیزه قیام شان فر

من به منظور ایجاد اصالح در امّت جدم رسول خدا 

)ص( قیام کرده ام می خواهم امر به معروف و نهی از 

منکر کنم و به همان سیره و شیوه مرسوم جدّم 

پیامبراکرم)ص( و پدرم علی بن ابی طالب)ع( عمل می 

 5کنم.

آن حضرت در نامه ای به بزرگان قبایل بصره تصریح 

 :می کنند

را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش دعوت می  من شما

کنم. در شرایطی که اکنون ما زندگی می کنیم سنت 

رسول خدا)ص( از بین رفته و به جای آن بدعت و 

احکام و ارزشهای غیر اسالمی نشسته است مرا 

بپذیرید و به یاری من برخیزید. شما را به راه ارشاد و 

 6رستگاری هدایت خواهم کرد.

این گونه ازسخنان امام حسین )ع( اهداف  از مجموعه

خوبی روشن می شود که  واالی نهضت عاشورا به

احیای قرآن، احیای سنت نبوی و سیره علوی، از بین 

بردن کج رویها، حاکم ساختن حق، حاکمیّت بخشیدن 

به حق پرستان، از بین بردن سلطه استبدادی حکومت 

تماعی ستمگران، تأمین قسط و عدل در عرصه های اج

از طرف دیگر وقتی  .و اقتصادی و... از جمله آنهاست

اهداف قیام منجی عالم بشریت و ویژگیهای حکومت 

جهانی آن حضرت را مورد بررسی قرار می دهیم همین 

اهداف و انگیزه ها حتی با تعابیر مشابه با تعابیر به کار 

 .رفته در مورد نهضت حسینی قابل مشاهده است

الب)ع( در توصیف سیره حکومتی حضرت علی بن ابیط

هنگامی که دیگران هوای  :امام مهدی)ع( می فرمایند

نفس را بر هدایت مقدم بدارند او ]مهدی موعود )ع([ 

امیال نفسانی را به هدایت بر می گرداند و در شرایطی 

که دیگران قرآن را با رأی خود تفسیر و تأویل خواهند 

ز می گرداند. او به کرد او آراء و عقاید را به قرآن با

مردم نشان خواهد داد که چگونه می توان به سیره 

نیکوی عدالت رفتار کرد و او تعالیم فراموش شده قرآن 

 7و سیره نبوی را زنده خواهد ساخت.

 :امام صادق )ع( می فرمایند

حضرت مهدی)ع( تمام بدعتهای ایجاد شده در دین را 

مقابل، تک در سرتاسر جهان از بین خواهد برد و در 

 9تک سنتهای نبوی را به اجرا در خواهد آورد.

آن حضرت در جای دیگر ضمن تصریح به این حقیقت 

که امام مهدی)ع( بر طبق سیره و روش رسول 

اکرم)ص( عمل خواهد کرد؛ درباره اصالحات انجام 

 :شده توسط آن حضرت چنین می فرماید

قائم آل محمّد)ص( به همان شیوه ای که پیامبر 

رم)ص( رفتار می کردند رفتار خواهد کرد آنچه از اک

نشانه و ارزشها و شیوه های جاهلیت که باقی مانده اند 

از میان برمی دارد و پس از ریشه کن کردن بدعتها 

 10احکام اسالم را از نو حاکمّیت می بخشد.

نتیجه آن که عالوه بر مشترک بودن اهداف نهضت 

زمان حکومت جهانی عاشورا با قیام امام مهدی)ع( در 

حضرت ولی عصر )ع( بذرها و نهالهای غرس شده در 

جریان قیام کربال به بار خواهد نشست و به برکت آن، 

جهان پر از عدل و داد خواهد شد و تمام اهداف انبیای 

الهی از آدم تا خاتم تحقق خواهد یافت و بشر طعم 

 .واقعی صلح و امنیّت و سعادت را خواهد چشید

  



    

بت که شود مانند قل یو بزرگ م ردیگ یاوج م ایگو نجایذهنت ا
در  نیحسعاشقان  یهمه  ایو مهربان شده است . گو افتهیوسعت 

 یب تیبرا ، زبان و نژاد دیو سف اهیس گری. د رندیگ یم یقلبت جا
 و یدوست دار لیشده است و همه زائران را بدون دل تیاهم

ائر ، ز یزالل شده ا . چقدر یمحبت را نشان ده نیا یعالقه دار

.یشو یم نیحس هیآرام آرام شب یدار  

سفر کنکربال دل ، تا  یا ادهیپ یپا  

ال به که هر س اباعبداهلل)ع(عاشقان  یبرا کربالنجف تا  ریمس
 کنند، شور یحرکت مکربال به سمت  ادهیپ یپا نیعشق اربع

کفش  سبک و یبا کوله ا ر،یمس یدارد. زائران از ابتدا یگرید
 یاشقدر جاده ع یاندک، از شهر نجف پا یساده و آذوقه ا ییها
 ین ابتدارا در هما یو راحت اتیتعلقات و ماد راهنیگذارند. پ یم

شیدل، قدم قدم پ یاز خود جدا کرده اند و با پا ریمس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است  )ع( نیحس حرمبه  دنیتاب رس یروند. آسمان دلشان ب یم 

.مطهر آن حضرت است حیضرتشنه لمس  شانیو دستها  

تاب اند همانند او که با تمام  ی)س( ب نبیهمچون ز زائران
قلبش،  یبه تو رساند تا پاره پاره ها نیاش خود را در اربع یخستگ

!   نیحس یا رد،یدر کنار تو آرام گ

به  ادهیپ یسال است که مشتاقان را، پا انیعشق سال سیمغناط
امام  یا نیحس یا ،یباش شانیرایتو رهسپار کرده است تا پذ یسو

به سمت حرم تو رهسپار شده است، پس با  زیها! دل ما ن یمهربان
سرشار از نور و معرفت کن و آرامش را  زینگاه پرمهرت قلب ما را ن

! بگردان مانیقلب ها بینص      

اوست ی وانهیکه عالم همه د ستیک نیحس نیا  

اوست یاست که عالم همه پروانه  یچه شمع نیو   

 

  



    

 تفسیر و تحلیل بیانیه گام دوم انقالب

 دیدر فاز خرد و کالن بحث کرد، با هیانیبتوان درمورد ب نکهیا یبرا

نکته  دیکرد. شا فیرا توص هیانیب نیحاکم بر زمان صدور ا یفضا

سالگرد  نیباشد که همزمان با چهلم یم هیانیحاکم بر ب یاول فضا

 یسالگ 40مساله  نیتربود. برجسته  یانقالب شکوهمند اسالم

دوام آوردن بزرگ  تیخاطر اهم به دنشانقالب بود، برجسته بو

 یسالگ 40بود.  ایانقالب قرن با وجود دشمنان سرسخت دن نیتر

ما  نییدر فرهنگ و آ 40که در مورد عدد  یانقالب با همه مباحث

و هم به  یجابیشود، هم به جنبه ا یاستنباط و استخراج م ایمطرح 

صادر کنند.  را هیانیب نیا یباعث شد مقام معظم رهبر یسلب جنبه

 جابیا 40سال از انقالب با توجه به عدد  ۴۰بعد از گذشت  یعنی

 تیموجود ایبر نهال  یکرد که رهبر انقالب ورود کند و مرور یم

که به هر حال نشان از  یا ساله 40

 یو گذشت از دوره جوان یپختگ

مساله  نیدارد، داشته باشند که ا

.است هیانیب نیا یجابیا  

سه سال قبل  ایاز دو  یلحاظ سلب به

 یسالگ 40 ستگاهیما به ا دنیاز رس

که ما با  ییانقالب، با توجه به فضا

و  کایبزرگ خصوصا آمر یهاقدرت 

که در بحث  یاتفاقات م،یغرب داشت

 یو فضاها میداشت یا هسته

کرده بودند،  که درست یا یفیتحر

فشار را  میبا تحر انندکه بتو یسمتقصد داشتند کشور را ببرند به 

کنند  ادیهستند، ز یمردم که پشتوانه انقالب اسالم یهادر توده 

و بعد به شورش وادار کنند که  تیو شکا هیکه بتوانند آنها را به گال

ل در سه، چهار سا نیبر ابود. عالوه  میتحر یاصل یهاهدف  نیا

 م،یکرد یم لیکه تحل استیعنوان معلمان علم سانتظار ما به  ریاخ

انقالب دشمنان انقالب  یسالگ 40 یبود که احتماال برا نیا

بسازند که  یمحمل یسالگ 40تالش خواهند کرد که از  یاسالم

شان را گذشته  یها یرا محاکمه و ناکام یبخواهند انقالب اسالم

 نیمهم تر دیشا ندهیآ یه و افق براجبران کنند. نشان دادن را

و  تیو چه در بحث وال یاساسقانون  رچه د هیفق یول فهیوظ

گرفته شده  یعیو امامت ش تیهم از وال هیفق تیامامت است و وال

صورت  یانحراف یاصل ریدارند هرجا از مس فهیوظ یاست. رهبر

 یاصل یریسوگ ییفضا نیالزم بود در چنو اگر ، تذکر بدهند گرفت

 یچه سواالت یبراساس صفحات مجاز انیانشجورا نشان دهند. د

و در  یتوجهرا به طرز قابل نهایمجموعه ا هیانیکنند؛ ب یمطرح م

.دهد یپاسخ م یشناختو جامعه یخیتار ،یلیتحل ،یقالب منطق  

رانیملت ا میو تعظ مینکته اول: تکر  

حرف انقالب من کیو حفظ کردن  رانیملت ا میو تعظ میتکر

خورد. در پاراگراف  یاست که به چشم م ینکات خرد نینشده اول

است  و کمتر  یچه ملت رانیملت ا نکهیدارند مانند ا یاناتیاول ب

انقالب  نکهیها انقالب کنند و از آن کمتر اافتد که ملت  یاتفاق م

انقالب کردن مهم  مصداق این سخن که میگویند را حفظ کنند

.اندن مهم استم یانقالب ست،ین  

انقالب  فیدوم: توص نکته

 کیعنوان  به  یاسالم

ینینهضت بزرگ د  

 هیانینکته در قسمت خرد ب نیدوم

 از انقالب به هیانیاست که ب نیا

 ادی ینینهضت بزرگ د کیعنوان 

 کیالقاعده  یکند. انقالب عل یم

 مییگو یاست، ما م یاسیس دهیپد

 ،یانقالب بزرگ، انقالب اجتماع

علما و  انیرا که به قول آقا یانقالب اسالم یول. یاسیقالب سان

نهضت  کیعنوان  است، به یاسیس دهیپد کیفالسفه بالذات 

 نیکند که چطور ا یم انیاست و ب عیکردن بد ادی ینیبزرگ د

 یعنی افتد،یاتفاق م هاینید یاز ب یا در معرکه ینینهضت بزرگ د

در معرکه نزاع  یعنیچپ و راست،  یهایدئولوژیا معرکه انهیدر م

و راست  سمیمارکس سم،یالیسوس یدئولوژیا یهماوردطلب ای

 نی. اافتدیاتفاق م نیبه نام د ینهضت کدفعهی سمیتالیکاپ سم،یبرالیل

 کیبه  یاست که از انقالب اسالم یعیبد دهیهم به لحاظ خرد پد

 انیبنده م ریکه به تعبکند  یم ادی ینینهضت بزرگ د

ماند. به هر حال  یو م ردیگ یراست شکل مچپ و  یهایدئولوژیا

 یبود. انقالب اسالم نیا یاز مباحث مهم انقالب اسالم یکی

ها انقالب پشت قباله چپ  دهیشد که پد روزیپ رانیدر ا یزمان



    

کرد مگر  یانقالب نم ایکس در دن چیها( بود و ه ستی)مارکس

از علل  یکیچپ موتور انقالب بود.  یدئولوژیچپ باشد. ا نکهیا

اهلل ))فضلهیبود .آ نیخلق شدند هم نیقخلق، مناف نیمجاهد نکهیا

 رییتغ ی(( را انتخاب کردند ولمایاجرا عظ نیالقاعد یعل نیالمجاهد

.دادند یدئولوژیا . 

به  دیجد یسوم: اضافه کردن شعارها نکته

یانقالب اسالم یشعارها  

انقالب را در  یاست که رهبر انقالب شعارها نینکته ا نیسوم

کنند، به  یم ۲ضرب در  یریدهند؛ به تعب یگسترش م نجایا

بر  یانقالب که مبتن یچهار شعار اصل ایانقالب  یشعارها یعبارت

بود، مورد  ۵۷در سال  رانیمردم ا نیادیو بن یچهار خواسته اصل

کنند  یاضافه م گریهار مورد دچ آندهند و هم بر  یقرار م دیتاک

 رانیکه مردم ا یجالب بود. آن چهار مورد یکه به لحاظ تخصص

عدالت و  ،یانقالب کردند، استقالل، آزاد ۵۷آن در سال  یبرا

 یرا به آن اضافه م دیدر واقع چهار بحث جد شانیبود. ا تیمعنو

 . استقالل،یو برادر تیکنند که عبارتند از اخالق، عزت، عقالن

و جالب  یو برادر تیاخالق، عزت، عقالن ت،یعدالت، معنو ،یآزاد

انقالب  ینید یهاو ارزش  یجهان یعنوان شعارها از آن به نکهیا

 م،یصحبت کن میتر بخواه یوزاگر باز امر نکهیا یعنیکنند،  یم ادی

داخل کشور اگر قرار است به  یاسیس یهاشود که گروه  یم نیچن

 یکار دیبماند، با یادار بمانند و انقالب اسالموف یانقالب اسالم

که در آن استقالل در  میشکل ده یا که جامعه میکن یکنند و کار

و  تینودر کنار عدالت و عدالت در کنار مع یو آزاد یکنار آزاد

در کنار اخالق و اخالق در کنار عزت و عزت در کنار  تیمعنو

 نیبر ا یمبتن دیجامعه باباشد.  یدر کنار برادر تیو عقالن تیعقالن

 ادیانقالب  یجهان یعنوان شعارها هشت مورد باشد که از آن به

اسالم و ارائه  نیبرخاسته از د ینید یهاارزش نهایا یعنیشود،  یم

 یاست که جهان هم آن را مطالبه م یشده توسط انقالب اسالم

.کند  

ماندن ینکته چهارم: انقالب  

 ای ینظام انقالب هینظر ه،یانیب نیخرد در ا کردینکته در رو نیچهارم

 یاتیادب کیها  انقالب دائم است. در انقالب هینظر یریبه تعب

  یا شوند. عده یدو دسته م ونیانقالب دیگو یوجود دارد که م

 یعنیشوند  یطرفداران انقالب دائم م ایدائم  انیگراانقالب 

 یبودن برا ید انقالبعده هم معتقدن کی. دائمعمل کردن  یانقالب

عمل کردن  یشد انقالب روزیانقالب پ یاست و وقت یفصل کی

از  یکی ییکایآمر دیجد میطور مثال پمپئو و ت. به ستیممکن ن

 یانقالب نیب دیبا رانیبود که ا نیدادند، ا رانیکه به ا ییاخطارها

را مطرح  نی. ادرا انتخاب کن یکیبودن  یاسینظام س کیبودن و 

از جمله  یبود. مقام معظم رهبر یشود دائما انقالب یه نمکردند ک

جمله  نیرا در ا نیدارند و ا دیهستند که بر انقالب دائم تاک یکسان

به رکود و  یساز پس از نظام یکه انقالب اسالم ندیگو یم

و نظم  یجوشش انقالب انیشود و م یدچار نشده و نم یخموش

 نیطرفدار ا شانی. اندیب ینم یتضاد و ناسازگار یتماعو اج یاسیس

.کنند یم دیصورت شفاف مطرح و تاکبه  نجایموضوع است و در ا  

دامه دارد ...ا  

رضا شکریاحمد  

 

 

 

 

 

 



    

 سرنوشت یک قوم

حضرت ابراهیم )ع( دو پسر داشت. یکی اسماعیل که از همسر 

در پیری  دومش هاجر متولد شد و دیگری اسحاق که خداوند او را

همسر اولش ساره، بخشید. یعقوب نبی )ع( هم پسر  به ابراهیم و

و نوادگان و اسحاق بود. لقب حضرت یعقوب )ع( اسرائیل است 

ضرت یعقوب )ع( حضرت را بنی اسرائیل می خوانند. حفرزندان آن 

یوسف پیامبر )ع(  هم یکی از آنان بود که  دوازده پسر داشت که

قطعا داستانش را به لطف سریال یوسف پیامبر به خوبی می دانید. 

یوسف )ع( چندی پس از به قدرت رسیدن در مصر پدر خویش، 

حضرت یعقوب )ع( و بنی اسرائیل را به مصر فرا می خواند و آن ها 

آن ها در  را در زمین های حاصل خیز اطراف نیل ساکن می کند.

مصر به ثروت و شوکت فراوان می رسند و با زاد و ولد تعدادشان 

زیاد می شود به طوری که بنی اسرائیل به بیش از ده قبیله تقسیم 

می شود. پس از فوت حضرت یوسف )ع(، فرعون در مصر به قدرت 

می رسد و بر بنی اسرائیل مسلط گشته و آنان را تحت فشار ظلم و 

 ار می دهد. ستم های خویش قر

پسرانتان را سر می یُذَبحون أبناءَکُم و یَستَحیونَ نِساءَکُم   

 .بریدند و زنانشان را به بردگی و کنیزی می گرفتند

موسی )ع( را که از فرزندان الوی در چنین شرایطی خداوند حضرت 

بود و خود از بنی اسرائیل به شمار می رفت را به پیامبری مبعوث 

بنی اسرائیل به یکتا پرستی، آنان را از شر کرد تا ضمن دعوت 

فرعونیان نجات بخشد. همان طور که می دانید حضرت موسی )ع( 

بنی اسرائیل را از چنگ فرعونیان رهاند و با عبور دادن شبانه آن ها 

از رود نیل، مصر را ترک کردند. یهودیان سال هایی را در کنار 

کی چند ساله، مصریان زندگی کردند و به خاطر همین نزدی

جادوگری و جن گیری را به خوبی یاد می گیرند و بعد ها این سنت 

ها را سینه به سینه به نسل های بعد انتقال می دهند که در نهایت 

باعث شکل گیری عرفان کاباال می شود. بعد از گذراندن نیل و 

رسیدن بنی اسرائیل به سرزمینی بی آب و علف، تحمل آن ها سر 

ما و گرسنگی به موسی )ع(  شکایت کردند. خداوند نیز آمد و از گر

ابری باالی سر آن ها قرار داد تا از گرما در امان باشند و از خوراکی 

های آسمانی برای آن ها فرستاد و چشمه هایی برای آن ها جاری 

ساخت، اما آن ها قانع نبودند. موسی هم چون قوم خود را چنین دید 

رائیل هم که رفتن موسی را به نشانه ی آن هارا ترک کرد. بنی اس

نزول عذاب می دانستند، تصمیم توبه گرفتند. خداوند قبول توبه را 

مشروط به صد سال ماندن در بیابان قرار داد که البته آن ها با گریه 

و زاری و ادعای پشیمانی فقط چهل سال در بیابان به سر بردند. 

آن ها با مصر تنها چهار  همه به غیر از قارون توبه کردند. فاصله

فرسخ بود که آن ها تا چهل سال نتوانستند از آن بیابان خالصی 

یابند. سپس آن ها به سرزمین مقدس رفتند و علت این که نام 

مقدس را برای آن مکان انتخاب کردند، تولد اسحاق و یعقوب و 

 یوسف در آن جا بود.     ادامه دارد...

 محمد رضایی شریف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


