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سخنرانى:
حجت االسالم والمسلمين محمد جواد  حاج على اكبري 

چهارشنبه و پنجشنبه- ساعت 11:40

سخنرانى:
 حجت االسالم و المسلمين حبيب اهللا فرحزاد 

چهارشنبه تا جمعه - ساعت 18:30

سخنرانى:
حجت االسالم و المسلمين سيد حسين حسينى قمى

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 20

ويژه برنامه وفات حضرت زينب(س)
سخنرانان: حجج اسالم و المسلمين فرحزاد - حسين قمى

همراه با مرثيه سرايى و ذكر مصيبت 
چهارشنبه- ساعت 18:30 تا 22- رواق امام خمينى(ره)

د عاى كميل / پنجشنبه - ساعت 20:45 / حجت االسالم جعفر اسالمى فر
د عاى ند به / جمعه - اول طلوع آفتاب / مهد ى سماواتى

مناجات خوانى / جمعه - ساعت3:30 بامد اد  / سعيد  حد اد يان
زيارت آل يس / جمعه- ساعت 20:45 / حميد  اكبري

قرائت زيارت امين اهللا /  همه روزه بعد  از نمازهاى يوميه
قرائت زيارت رجبيه /  همه روزه بجز جمعه ها بعد  از نماز ظهر و عصر

* اقامه نماز جماعت د وم صبح همه روزه 20 د قيقه بعد  از اذان صبح د ر 
رواق د ارالمرحمه

ارائه خد مات رايگان مشاوره فرد ى د ر حوزه هاى خانواد گى، تربيتى و بالينى
ويژه عموم زائران د ر مركز مشاوره حرم مطهر رضوى

همه روزه جز ايام تعطيل- ساعت 8 تا 19

  پاسخگويى به سؤاالت شرعى 
ارايه خد          مات شبانه روزى د          ر د          فاتر پاسخگويى به سؤاالت د          ينى حرم مطهر رضوى 

و سامانه تلفنى 051-32020

 قرائت د          عا و زيارت 

 مركز مشاوره حرم مطهر رضوى 

  ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف د          ينى 

 انتخاب

زند گى  د ر  تعيين كنند ه اى  نقش  «انتخاب»ها  هميشه 
د اشته اند . انتخاب از آن چيزهايى است كه اگر د رست و 
اصولى صورت پذيرد ، تا آخر عمر به آن مى باليم، به آن 
افتخار مى كنيم و خالصه اينكه از آن راضى هستيم. اما 
اگر به هر د ليلى د ُكمه را اشتباه بزنيم، كاغذ را اشتباه 
برد اريم، خود رأى باشيم و بى توجه به گفته هاى اهل 
نظر راه د يگرى را برگزينيم؛ آن وقت عالوه بر مالمت 
و  كرد ه  شريك  هم  را  اطرافيان  بى د ليل  خود ،  د ائمى 

سرزنش شان مى كنيم.
شايد  با همين چند  خط ابتد ايى، همه تا االن ياد ى از 
انتخاب هاى خوب و بد شان كرد ه و غرق د ر خاطرات شان 
شد ه باشند . خب چه بهتر، حاال كه همه د رگير خود شان 

شد ه اند ، من با شما حرف د ارم. 
و  هستم  خسته  گاهى  كه  هستيد   شاهد   خود تان 
حال زيارت را ند ارم، اما براى رسيد ن به خانه حد اقل 
خيابان هاى منتهى به حرم را انتخاب مى كنم، همان نور 

گلد سته هاى تان براى ما غنيمت است.
كارى ند اشتيم فاميل چه مى خواهد  و نظر آن ها چيست، 
خود تان شاهد  بود يد  و ان شاءاهللا حاضر، مراسم عقد مان 
را د هه كرامت گذاشته و محل عقد  را حرم شما انتخاب 
كرد ه بود يم. هر كسى سليقه و انتخابى د ارد ، ما چند ين 
سال است سال قد يمى را د ر حرم شما تمام و سال نو را 

از همان جا شروع مى كنيم.
را  خود مان  السالم)  (عليهم  ائمه  شهاد ت  ايام  و  اعياد  
عاد ت د اد ه ايم به حرم شما مشرف شويم، عرض اد بى 

و اگر د ل تان شاد ، طلب عيد ى كنيم!
د اشتن شما و همجوارى با حرم تان آن قد ر براى ما خوب 
است كه مثل همين چند  وقت گذشته، زلزله اى شهر را 
بلرزاند ، به د نبال جان پناه حرم شما را انتخاب مى كنيم 

و د ل مان را آنجا قرص.
زياد ه گويى نكنم، ما با همين رفت و برگشت هاى مان، 
قول و قرار گذاشتن و شكستن هاى مان، شما را انتخاب 
كرد ه ايم. كاش روزى و حتى نيم نگاهى ما انتخاب شما 

باشيم... .
  سيد سجاد طلوع هاشمى
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اِكِريَن  الشَّ َصْبَر  أَْسَألَُك  إِنِّي  اللَُّهمَّ 
يَِقيَن  َو  ِمْنَك  الَْخائِِفيَن  َعَمَل  َو  لََك 
الَْعِظيُم  الَْعِليُّ  أَنَْت  اللَُّهمَّ  لََك  الَْعابِد ِيَن 
الَْغِنيُّ  أَنَْت  الَْفِقيُر  الَْبائُِس  َعْبد َُك  أَنَا  َو 
َصلِّ  اللَُّهمَّ  لِيُل  الذَّ الَْعْبد ُ  أَنَا  َو  الَْحِميد ُ 
بِِغَناَك  اْمُنْن  َو  آلِِه  َو  د ٍ  ُمَحمَّ َعَلى 
َو  َجْهِلي  َعَلى  بِِحْلِمَك  َو  َفْقِري  َعَلى 
َعِزيُز  يَا  َقِويُّ  يَا  َضْعِفي  َعَلى  تَِك  بُِقوَّ
األَْْوِصَياِء  آلِِه  َو  د ٍ  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 
أَْمِر  ِمْن  ِني  أََهمَّ َما  اْكِفِني  َو  الَْمْرِضيِّيَن 
. اِحِميَن  الرَّ أَْرَحَم  يَا  اْآلِخَرِة  َو  ُّنَْيا  الد 

 
خد ايا شكيبايى شاكرانت، و كرد ار ترسيد گانت، 
و باور عباد ت كنند گانت را از تو مى خواهم، 
بينوا  بند ه  من  و  بزرگى،  و  برتر  تو  خد ايا 
نياز و ستود ه اى، و من  و تهيد ستم، تو بى 
بند ه خارم، خد ايا بر محّمد  و خاند انش د رود  
من  بر  را  ها  خواسته  اين  عطاى  و  فرست، 
منت بگذار به توانگرى ات بر تهيد ستى ام، و 
به برد بارى ات بر ناد انى ام، به توانت بر ناتوانىام 
آن  خاند انش  و  محّمد   بر  خد ايا  عزيز،  اى 
از  مرا  و  فرست  د رود   پسند يد ه  جانشينان 
كارهاى د نيا و آخرت نسبت به چيزيكه بيتابم 

كرد ه كفايت كن، اى مهربان ترين مهربانان.

شكيبايى شاكرانت
را از تو مى خواهم

فراخوان د ومین آیین
اهد ای جایزه جهانی گوهرشاد 

آستان قد س رضوى با هد ف ترويج فرهنگ نيكوكارى و با تأكيد  بر سيره 
رضوى، د ومين آيين اهد اى جايزه جهانى گوهرشاد  را به منظور تجليل از 
بانوان فرهيخته و نيكوكار برگزار مى كند . د ر راستاى اجراى بند  4 حكم 
مقام معظم رهبرى به توليت آستان قد س رضوى و به منظور جريان سازى 
فرهنگى د رباره نيكوكارى و مطالبه گرى با محوريت زنان، آيين جشنواره و 
اعطاى «جايزه جهانى گوهرشاد » با تجليل از بانوان فرهيخته و نيكوكار د ر 
سراسر جهان د ر ذيل نام مبارك حضرت رضا(ع) و به ياد  يكى از خاد مان آن 
حضرت، بانو گوهرشاد  برگزار مى شود . عموم نخبگان، فرهيختگان، خيرين 
و د ست اند ركاران مى توانند  تا پايان فرورد ين ماه سال جارى زند گينامه 
با آن ها  را كه  نيكوكارانى  يا  نيكوكارانه خود   و  و سوابق علمى، فرهنگى 
آشنايى كامل د ارند  به د بيرخانه اهد اى جايزه جهانى گوهرشاد  ارسال كنند . 
امور خيريه، عمران،  و  اسالمى، وقف  بيد ارى  و  مقاومت  ايثار و شهاد ت، 
امور پزشكى، امور آموزشى، فعاليت هاى پژوهشى و علمى و فعاليت هاى 
د اوطلبان  كه  است  جايزه  اعطاى  محورهاى  جمله  از  هنرى  و  فرهنگى 
به سايت پيوست،  فرم  تكميل  و  بيشتر  اطالعات  براى كسب  مى توانند ، 

 www.goharshad.aqr.ir مراجعه كنند .

فراخوان جذب اساتید  حوزه و د انشگاه
برای فعالیت د ر حرم رضوی

اد اره پاسخگويى به سؤاالت د ينى حرم مطهر رضوى د ر ابتد اى سال 96 به 
منظور تكميل ظرفيت اساتيد  همكار براى پاسخگويى به سؤاالت د ينى، از 
براد ران و خواهران عالقه مند  به صورت پاره وقت د عوت به همكارى مى كند .
پذيراى  ساالنه  الرضا(ع)  موسى  على بن  حضرت  مطهر  حرم  كه  آنجا  از 
ميليون ها نفر از انسان هاى مشتاق به فقه آل محمد (عليهم السالم) و مباحث 
اعتقاد ى، مشاوره اى و تربيتى است، اد اره پاسخگويى به سؤاالت د ينى به 
منظور تكميل ظرفيت اساتيد ، نسبت به ثبت نام براد ران و خواهران د ر 
حوزه پاسخگويى به سؤاالت احكام و مسائل شرعى، پاسخگويى به سؤاالت و 
شبهات اعتقاد ى، مشاوره با رويكرد  د ينى، مربى كود ك و نوجوان اقد ام كرد ه 

است. 
واجد ين شرايط مى توانند  از 25 فرورد ين تا 10 ارد يبهشت ماه براى ثبت 
نام و كسب اطالعات بيشتر د ر خصوص شرايط عمومى و اختصاصى به 
نشانى به  رضوى  مطهر  حرم  د ينى  سؤاالت  به  پاسخگويى  اد اره  سايت 

 razavi.aqr.ir/pasokhgoee مراجعه كنند .
د ر رواق جد يد  حضرت زهرا(س) د ر روزهاى پايانى سال 95، كليه برنامه هاى 

فرهنگى- تبليغى و مذهبى بانوان به صورت متمركز برگزار  شد .

معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قد س 
رضوى از برگزارى ويژه برنامه هاى فرهنگى- تبليغى 
به صورت شبانه روزى ويژه بانوان د ر حرم مطهر 

رضوى خبر د اد .
با  حسينى  سيد جالل  والمسلمين  حجت االسالم 
بيان اين خبر گفت: اين برنامه ها د ر رواق حضرت 
زهرا(س) ويژه بانوان و توسط اساتيد  و كارشناسان 

خواهر د ر تمام ساعات شبانه روز برگزار مى شود .
وى برگزارى سلسله نشست هاى سخنرانى و بيان 
معارف د ينى قبل از نماز هاى يوميه، بيان احكام، 
و  قرآن  قرائت  تصحيح  و  مشاوره  كارگاه  برگزارى 
نماز، كارگاه حفظ قرآن كريم، حلقه تد بر د ر قرآن، 
حلقه تد بر د رسيره معصومين(ع) و حلقه معرفت 
اين رواق  برنامه هاى تبليغى- مذهبى  از  را برخى 
عنوان كرد . وى افزود : ارائه خد مات مشاوره د ينى و 

مشاوره گروهى با موضوع مهارت هاي همسرد اري، 
تربيت  مهارت هاي  ازد واج،  از  پيش  مهارت هاي 
شامل  هنرى  كارگاه هاى  برگزارى  فرزند ،  د ينى 
نوبت  د و  د ر  نقاشى  معرق،  تذهيب،  خوشنويسى، 
صبح و عصر، برگزارى محافل انس با قرآن و ترتيل 
كالم اهللا مجيد  از د يگر برنامه هاى تد ارك د يد ه شد ه 

د ر رواق حضرت زهرا(س) است.
ارتباطات اسالمى آستان قد س  و  تبليغات  معاون 
ويژه  اين  از  پيش  شد :  ياد آور  پايان  د ر  رضوى 
د ر  تنها  بانوان  ويژه  تبليغى  فرهنگى-  برنامه هاى 
به  د ارالحكمه  و  معصومه(س)  حضرت  رواق هاى 
رواق  افتتاح  با  كه  مى شد   برگزار  محد ود   صورت 
جد يد  حضرت زهرا(س) د ر روزهاى پايانى سال 95، 
كليه برنامه هاى فرهنگى- تبليغى و مذهبى بانوان 

به صورت متمركز د ر اين رواق برگزار مى شود .

برنامه های فرهنگی- تبلیغی بانوان د ر حرم رضوی شبانه روزی شد 

ياد د اشت

اطالع رسانى
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 حسین بود  و تو بود ی ... 

حسين بود  و تو بود ى، تو خواهرى كرد ى
حسين فاطمه را گرم، ياورى كرد ى
غريب تا كه نمانَد  حسين بى عباس

به جاى خواهرى آن جا، براد رى كرد ى
گذشتى از همه چيزت به پاى عشق حسين

چه خواهرى تو براد ر؛ كه ماد رى كرد ى
تو خواهرّى و براد ر، تو ماد رّى و پد ر

تو راه بود ى و رهرو، تو رهبرى كرد ى
پس از حسين، چه بر تو گذشت؟ وارث د رد !
به خون نشستى و د ر خون، شناورى كرد ى
پس از حسين، تو بود ى كه شرح عصمت را

كه روز واقعه، را ياد  آورى كرد ى
به روى نيزه، سر آفتاب را د يد ى

ولى شكست نخورد ّى و سرورى كرد ى
حسيِن د يگرى آن جا پس از حسين شُكفت

تو با حسين پس از او، برابرى كرد ى
چه زخم ها كه نزد  خطبه ات به خّفاشان!

زبان گشود ى و روشن، سخنورى كرد ى
زبان نبود ، خود ِ ذوالفقارِ موال بود 

سخن د رست بگويم، تو حيد رى كرد ى
تويى مفّسر آن رستخيز ناگاهان
يگانه قاصد  اّمت! پيمبرى كرد ى

بَد َل به آينه شد ، خاك كربال با تو
تو كيميا گرى و كيميا گرى كرد ى

حسين بود  و تو بود ى، تو خواهرى كرد ى
حسيِن فاطمه را گرم، ياورى كرد ى

از جان گذشته

اين زن كه از برابر توفان گذشته بود 
عمرش كنار حضرت باران گذشته بود 

صبرش امان حوصله ها را بريد ه بود 
وقتى كه از حوالى ميد ان گذشته بود 

باران اشك بود  و عطش شعله مى كشيد 
آب از سر تمام بيابان گذشته بود 

آتش گرفته بود  و سر از پا نمى شناخت
از خيمه هاى بى سروسامان گذشته بود 

اما هنوز آتش د ر، را به ياد  د اشت
آن روزها چه سخت و پريشان گذشته بود 

آن  پرد ه هاى آخر صفين ناگهان
از پيش چشم آينه يك آن گذشته بود 
مى د يد  آيه آيه آن زير د ست و پاست
كار از به نيزه كرد ن قرآن گذشته بود 
زينب هزار بار خود ش هم شهيد  شد 
از بس كه ازكنار شهيد ان گذشته بود 

يك لحظه از اراد ت خود  د ست برند اشت
عمرش تمام بر سر پيمان گذشته بود 
بر صفحه هاى سرخ مقاتل نوشته اند 

اين زن هزار مرتبه از جان گذشته بود 

کربال د ر کربال ...

سّر نى د ر نينوا مى ماند ، اگر زينب نبود 
كربال د ر كربال مى ماند ، اگر زينب نبود 

چهره سرخ حقيقت، بعد  از آن توفان رنگ
پشت ابرى از ريا مى ماند ، اگر زينب نبود 

چشمه فرياد  مظلومّيت لب تشنگان
د ر كوير تفته جا مى ماند ، اگر زينب نبود 

زخمه زخمى ترين فرياد ، د ر چنگ سكوت
از طراز نغمه، وامى ماند ، اگر زينب نبود 

د ر طلوع د اغ اصغر، استخوان اشك سرخ
د ر گلوى چشم ها مى ماند ، اگر زينب نبود 

ذوالجناح د اد خواهى، بى سوار و بى لگام
د ر بيابان ها رها مى ماند ، اگر زينب نبود 

يونس طاهريان

 حجت االسالم و المسلمين عباس فرازى نيا؛ مد ير ارتباطات حوزوى و امور فرهنگى آستان قد س رضوى 

میراث د ار آل کسا
مرتضى اميرى اسفند قه

 احمد  علوى

قاد ر طهماسبى (فريد )

شد ه  ثابت  (س)  زينب  حضرت  عصمت    
است

ما قائل به اين هستيم كه حضرت زينب (س) د اراى 
مقام عصمت نيز بود ند ، اين مسئله از چند ين زاويه 
(ع)  حسين  امام  عاشورا  روز  د ر  است،  تأييد   قابل 
د اد ه و همچنين  تحويل  ايشان  به  را  امامت  ود ايع 
امام سجاد  (ع) مسئوليت پاسخگويى به پرسش هاى 
زنان كاروان را بر عهد ه حضرت زينب(س) گذاشتند . 
د ر مقاتل آمد ه است كه حضرت زينب به د ليل اينكه 
توجه امام حسين (ع) را از پيكر مطهر حضرت على 
اين  و  آمد ند   قتلگاه  به  جمع كند   خود   به  اكبر(ع) 
حكايت از عظمت وجود ى اين بانوى بزرگوار د ارد  
كه موجب مى شود  توجه سيد الشهد ا (ع) به ايشان 

جلب شود .

  ميراث د ار آل كسا
مختلف،  كتب  و  روايات  د ر  موجود   اسناد   طبق 
حضرت زينب(س) صفاتى همچون نائبه الزهرا(س) 
شريكه الحسين، عابد ه آل على و عالمه غير معلمه 
فضائل  اين  ذكر  كه  است  شد ه  ذكر  ايشان  براى 
ما را به اين مى رساند   كه پيرامون سه بعد  از ابعاد  
براستى  بگوييم.  سخن  زينب  حضرت  شخصيتى 
هستند .  آل عبا  پنجتن  حقيقى  د ار  ميراث  ايشان 
پيامبر  نازنين  وجود   از  را  نبوى  عقل  ايشان 

عظيم الشأن اسالم(ص) به ارث  برد ند .
حضرت زينب(س) صفت شجاعت را از پد ر بزرگوار 
نيز  مختلفى  مقاطع  د ر  كه  شد ند   بهره مند   خود  
شجاعت خود  را نشان د اد ند  كه برجسته ترين آن ها 
د ر روز عاشورا و همچنين د ر سفر اسارت و د ر برابر 
از  نشان  كه  بود   لعنت اهللا  يزيد   و  عبيد اهللا بن زياد  
بهره مند ى اين بانو از شجاعت اميرالمؤمنان(ع) است.

  حيا و عفت ارثيه ماد ر به د ختر
شهاد ت حضرت  د ر شب  كه  است  آمد ه  تاريخ  د ر 
بانوى  اين  تشييع  مراسم  از  پس  و  زهرا(س) 

و  برگشتند   منزل  به  حسن(ع)  امام  بزرگوار، 
مشاهد ه كرد ند  كه حضرت زينب (س) چاد ر ماد ر خود  
را بر سر كرد ه و د ر محل عباد ت حضرت زهرا(س) 
مشغول عباد ت هستند ، اين نشان مى د هد  كه ايشان 
عفت، حيا و عباد ت را از ماد ر خود  به ارث برد ه است.

نقل  همين  نيز  بزرگوار  بانوى  اين  عباد ت  باب  د ر 
كافى  است كه امام حسين(ع) فرمود ند : خواهرم، من 
د ر روز عاشورا شهيد  مى شوم اما شما د ر نافله هاى 
نيز  (ع)  سجاد   امام  و  نكن!  فراموش  را  من  شب 
عمه ام  نافله هاى  كربال  د ر  حتى  كه  مى كنند   نقل 
يازد هم  شب  د ر  اين كه  تا  نشد   قطع  زينب(س) 
نشسته  صورت  به  را  نماز  شد ند   مجبور  ايشان 

بخوانند .

  صبر و تحمل ميراث براد ر به خواهر
همچنين حضرت زينب(س) ميراث د ار صبرى است 
اين صبر  به آن شهرت د ارند  و  امام حسن(ع)  كه 
و  جلوه كرد ه  زينب(س)  حضرت  وجود   د ر  حسنى 
كربال  اسراى  و  براد ران  پد ر،  ماد ر،  غمخوار  ايشان 
بود ند  و لزوم تحمل و برخورد ارى از همچنين صبرى 
نشان مى د هد  كه اين ويژگى بايد  از يك فرد  بزرگوار 

د يگرى به اين بانو به ارث رسيد ه باشد . 

  عزت حسينى و حاد ثه كربال
اما حضرت زينب (س) از محضر امام حسين(ع) نيز 
عزت را به ارث برد ند . سيد الشهد ا با شعار «هيهات من 
الذله» قيام كرد ند  و حضرت زينب(س) نيز با پيروى 
از براد ر خود  و د ر اد امه عمر با بركت شان د ر كوفه، 
شام و مد ينه اين مسير را اد امه د اد ه و با خواند ن آن 
خطبه كوبند ه د ر مجلس يزيد ، عزت حسينى را پاس 

د اشته و بر روى آن مانور د اد ند .

  راويه مورد  اعتماد  علماى شيعه
ايشان يك راويه موثقه و مورد  اعتماد  علما و بزرگان 
شيعه نيز هستند  كه از جمله اين روايت ها خطبه  
ملى  فرهنگى-  سند   عنوان  به  كه  است  فد كيه 

جمهورى اسالمى ايران ثبت شد . 
  واليت مد ارى بى مثال حضرت زينب(س)

اما شاخص ترين صفت وجود ى حضرت زينب(س) كه 
جنبه واليت مد ارى آن حضرت است باز هم د ر كربال 
جلوه مى كند  و ايشان خود  را فد اى امام حسين(ع) و 

سپر وجود ى امام سجاد (ع) مى كنند . 
همچنين د ر طول عمر بابركت خود  نيز نه از اينكه 
خواهر و يا د ختر امام هستند  بلكه از اين باب كه 
مأموم امام زمان خود   هستند  بخوبى واليت مد ارى 
خود  را اثبات كرد ه و امام را حجت خد اوند  بر روى 

زمين مى د انند .

  نقش حضرت زينب(س) د ر قيام كربال
نهضت امام حسين (ع) د و مرحله د اشت، مرحله قيام 
با وجود   و شهاد ت و مرحله اسارت. د ر مرحله اول 
اصلى  نقش  اما  زينب(س)،  حضرت  نقش آفرينى 
اما د ر مرحله  بود   امام حسين (ع) و شهد ا  بر عهد ه 
د وم كه قيام و اسارت ناميد ه مى شود  نقش محورى 
قالب پرستارى  بود  كه د ر  آِن حضرت زينب (س)  از 
از امام سجاد  (ع) و غمخوارى از يتيمان، مسئوليت 
رساند ن پيام حاد ثه كربال به مرد م كوفه را بر عهد ه 
اين  زينب (س)  حضرت  اگر  بنابراين  د اشتند . 
براى  را  فد اكارى  آن  و  نمى د اد   انجام  را  پيام رسانى 
حفظ جان امام زمان خود  نمى كرد ، حاد ثه كربال بعد  
از آتش زد ن خيمه ها به پايان مى رسيد ؛ اما ايشان با 
قيام خود  د ر ايام اسارت و بعد  از آن، اد امه نهضت را بر 
د وش گرفته و پرچم عزت را تا مد ينه به د وش گرفتند .

  ما رأيت اال جميله
«جميله» جزو صفات مشبه و صفات خد ا عين ذات 
خد است، منظور از «جميل» يعنى خد اوند  متعال و 
حضرت زينب (س) مى فرمايند  كه د ر كربال خد ا را 
حاضر و ناظر بر صحنه ها مى د انستم و چيزى جز او 
ند يد م. اين ياد  خد ا بود ن آرام بخش د ل ها د ر هنگام 
گرفتارى و مشكالت براى حضرت زينب (س) و تمام 

مؤمنان است.
حضرت  ويژگى هاى  كه  كرد   عرض  بايد   پايان  د ر 
زينب(س)، همه منطبق بر قرآن و سيره اهل بيت 
و  بود ه  برتر  آن ها  همه  د ليل  همين  به  و  است 
نمى شود  يكى را بر د يگرى ترجيح د اد  اما حيا و عفت 
اين بانوى بزرگوار د ين جلوه اى خاص د ر شخصيت 

عمه ساد ات د ارد .

3
شعر

حضرت زينب(س) صد يقه صغرى و عقيله عرب هستند  و به د ليل شخصيت بزرگى كه اين بانو 
د اراست نمى توان براحتى مقام ايشان را د رك كرد ، آن حضرت از جمله بانوان خاند ان اهل بيت 

عصمت و طهارت(ع) هستند  كه از نظر شخصيت علمى و معنوى د ر جايگاه ويژه اى قرار د ارند  و يكى 
از بهترين و كامل ترين الگوها براى د ختر ان و زنان مسلمان هستند  كه مى توانند  از اين بانوى بزرگوار 

پيروى كنند .
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هفتمين ماه از سال قمرى رجب نام د ارد  كه نبايد  فضيلت هاى آن را به بوته فراموشى سپرد . رجب ماه خود سازى و توشه گرفتن 
است. 

ماه هاى رجب، شعبان و رمضان شرافت زياد ى د ارند  و د ر فضيلت آن ها روايات بسيارى وارد  شد ه است. از حضرت رسول (صلى اهللا عليه و آله) 
روايت شد ه كه: رجب ماه بزرگ خد ا است و ماهى د ر حرمت و فضيلت به آن نمى رسد  و جنگيد ن با كافران د ر اين ماه حرام است. رجب 

ماه خد ا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. 
ماه رجب، به د ليل برخورد ارى از مزاياى گوناگون و توجه به ابعاد  معنوى آن، نام هاى د يگرى نيز د ارد ؛ نام هايى مثل ماه آمرزش خواهى 
(شهُر االستغفار)؛ ماه تك (َرَجُب الَفرد ) به د ليل تنها واقع شد ن و جد ا شد ن آن از ساير ماه هاى حرام؛ سرشار (َرَجُب االََصّب) به د ليل نزول 

سرشار رحمت الهى؛ ماه اميرمؤمنان (شهُر اميِرالمؤمنين)، ريسمان الهى و اََصْم يعنى برخورد ار از فضيلت هاى بسيار.

4

از حضرت رسول اكرم(صلى اهللا عليه و آله) روايت شد ه 
كه: هر كس د ر ماه رجب صد  مرتبه بگويد :

إِلََه إِال ُهَو َوْحد َُه ال َشِريَك  الَِّذى ال   َ «أَْسَتْغِفُر اهللاَّ
لَُه َو أَتُوُب إِلَْيِه» و آن را به صد قه ختم فرمايد  
حق تعالى براى او به رحمت و مغفرت و كسى 
كه 400 مرتبه بگويد ، براى او اجر 100 شهيد  

نوشته مى شود .
و  روزها  براى  السالم)  ائمه(عليهم  از  بسيارى  د عاهاى 
شب هاى ماه رجب توصيه شد ه است. مثًال د ر تمام ايام اين 
ماه از امام سجاد (عليه السالم) اين د عا توصيه شد ه است: «يَا 
اِمِتيَن ... » و يا  ائِلِيَن َو يَْعلَُم َضِميَر الصَّ َمْن يَْملُِك َحَوائَِج السَّ
از امام صاد ق(عليه السالم) روايت شد ه كه د ر ماه رجب اين 
اِكِريَن لََك ... » ِّى أَْسأَلَُك َصْبَر الشَّ د عا خواند ه شود : «اللَُّهمَّ إِن

همچنين روايت است كسى كه د ر رجب د ر وقت صبح 70 
َ َو  مرتبه و د ر وقت پسين نيز 70 مرتبه بگويد  «أَْسَتْغِفُر اهللاَّ
أَتُوُب إِلَْيِه» و چون تمام كرد  د ست ها را بلند  كند  و بگويد  
» پس اگر د ر ماه رجب بميرد  خد ا  «اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي َو تُْب َعلَيَّ

از او راضى باشد  و آتش او را مس نكند  به بركت اين ماه.
َ َذا  اگر د ر طول اين ماه 1000 مرتبه نيز بگوييد  «أَْسَتْغِفُر اهللاَّ
نُوِب َو اْآلثَامِ » خد اوند  رحمان  الَْجالِل َو الْإِْكَراِم ِمْن َجِميِع الذُّ

ان شاءاهللا شما را خواهد  آمرزيد .

بد ست آورد ن جايگاه بهشت برين آن 
هم به طور ابد ى، گاه چند ان هم 
راحت بد ست نمى آيد . البته د ر 
طول ماه رجب راه هاى ميانبرى 
و  آسان  برخى  كه  د ارد  وجود  
بعضى كمى د شوار هستند . مثًال 
هر كه د ر ماه رجب يك روز روزه 
شيوه  اين  به  نماز  ركعت  چهار  و  بگيرد  
آيه  مرتبه   100 اول  ركعت  د ر  بخواند  
الكرسي و د ر ركعت د وم 200 مرتبه قل 
هو اهللا أحد ، نمى ميرد  تا جايگاه خود  را د ر 
بهشت ببيند  يا د يگران اين مقام را براى 

او خواهند  د يد .
هر  د يگرى  توصيه  اساس  بر  همچنين 
كسى سه روز از اين ماه را كه پنجشنبه 
و جمعه و شنبه باشد  روزه بد ارد ، خد اوند  
تعالى براى او ثواب 900 سال عباد ت را 
مى نويسد . (روايت شد ه هر كه د ر يكى از 
ماه هاى حرام اين سه روز مذكور را روزه 
گرفته  نظر  د ر  برايش  ثواب  اين  بگيرد  

مى شود .)
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شهاد ت امام كاظم تغيير قبله از بيت المقد س به كعبهمبعث پيامبر / وفات حضرت زينب

و بخشيد ن فد ك توسط رسول خد ا به حضرت زهرا فتح خيبر به د ست حضرت على

ماه رجب فرصت خوبى است. ماه د عاست، ماه توسل است، ماه توجه است، 
ماه استغفار است. د ائم هم بايد  استغفار كنيم. هيچ كس هم خيال نكند  كه 
من از استغفار مستغنى ام. پيغمبر خد ا مى فرمايد  كه: «انّه ليغان على قلبى و 
انّى ألستغفر اهللاَّ فى كّل يوم سبعين مّرة». بالشك پيغمبر هم حد اقل روزى 
70 مرتبه استغفار مى كرد . استغفار براى همه است؛ بخصوص ماها كه د ر اين 

تحركات ماد ى، د ر اين د نياى ماد ى غرقيم و آلود ه ايم.
 استغفار بخشى از اين آلود گى را پاكيزه مى كند  و از بين مى برد . ماه استغفار 
است؛ ان شاءاهللاَّ فرصت را مغتنم بشماريم. براى اينكه انسان بتواند  وقتى وارد  
اين تاالر (ماه رمضان) شد ، چشمش باز باشد ، غافل نشود ، د چار گيجى و گولى 
نشود  كه سرش را بيند ازد  پايين و از اين د ر وارد  شود  و از آن د ر بيرون برود ؛ 
اين آماد گى د ر من و  اينكه  براى  و  ببرد   و استفاد ه اى  به د وروبر كند   نگاهى 
شما پيد ا شود ، اين ماه رجب و شعبان را قرار د اد ه اند ؛ رجب يك جور، شعبان 
يك جور د يگر. رجب، بيشتر ماه نماز است؛ شعبان، بيشتر ماه د عا و روزه است.

رهرب معظم انقالب

«ما كه بچه بود يم د ر منزل خود  ما - من از هفت و هشت 
سالگى كامًال ياد م است - اصًال اين كه ماه رجب د ارد  مى آيد  
مشخص بود ، مى گفتند  يك هفته به ماه رجب ماند ه... سه 
روز ماند ه، امشب احتماالً اول ماه رجب است، برويم براى 
از  كه جمع مى شد ند  همه صحبت ها  د ر مسجد   استهالل 
آمد ن ماه رجب بود ... من از بچگى اين را مى د يد م، مرحوم 
ابوى ما و مرحوم والد ه ما غير از اول و آخر ماه رجب و غير از 
ايام البيض، پنجشنبه ها و جمعه ها روزه بود ند  و بلكه مرحوم 
ابوى ما د ر بعضى از سال ها د و ماه رجب و شعبان را پيوسته 
روزه مى گرفتند  و به ماه مبارك رمضان متصل مى كرد ند  . . . 

اصًال اين ماه، ماه استغفار و توبه وعباد ت است . . .»

استاد  شهید  آیت الله مرتضی مطهری 

اع�ل

اع�ل

 معتكفان آستان د وست
حرم مطهر رضوى د ر ماه رجب، همچون سال هاى گذشته ميزبان خيل عظيمى از 

معتكفانى است كه سه روز د ر مسجد  جامع گوهرشاد  تمرين بند گى مى كنند .
اعتكاف د رحرم رضوى د ر شب 13 رجب المرجب و آغاز ايام البيض با حضور 2200 

عاشق د ر مسجد  گوهرشاد  شروع شد ه است و معتكفان د ر مد ت سه روز د ر جوار 
حريم قد سى رضوى گوشه نشين عباد ت شد ه اند . با توجه به رفع محد ود يت ها عالوه 

بر آقايان، 1100 نفر از بانوان نيز د ر آيين معنوى اعتكاف حرم مطهر رضوى شركت 
كرد ه اند . امسال حد ود  28 هزار نفر از سراسر كشور و ساير كشورهاى اسالمى د ر 

مراسم اعتكاف مسجد  گوهرشاد  ثبت نام كرد ه اند  كه از بين آن ها به قيد  قرعه تنها 
2200 نفر از بين كسانى كه د ر پنج سال گذشته د ر حرم مطهر معتكف نشد ه اند ، 

به قيد  قرعه انتخاب شد ند .  با هماهنگى هاى صورت گرفته از سوى معاونت اماكن 
متبركه و امور زائرين آستان قد س رضوى، پذيرفته شد گان پس از شركت د ر جلسه 

مسجد   وارد   نيمه هاى شب  تا  ساعت 21  از  ماه  فرورد ين  د وشنبه، 21  توجيهى، 
گوهرشاد  شد ند  و معتكفان د ر اين سه روز ميهمان حضرت رضا(ع) هستند .

 معتكفان مساجد  رضوى
امسال نيز همزمان با ايام اعتكاف، 1100 نفر از آقايان و بانوان د ر 

6 مسجد  وابسته به آستان قد س رضوى د ر شهر مشهد  معتكف 
مى شوند . 600 معتكف براد ر د ر مساجد  احمد آباد ، مالهاشم و امام 

خمينى(ره) و 500 معتكف خواهر نيز د ر مساجد  مصلى، صد يقى ها 
و خواجه ربيع كه وابسته به آستان قد س رضوى است، حضور د ارند  

و كليه خد مات ارائه شد ه و برنامه هاى فرهنگى- تبليغى برگزار 
قد س  آستان  نظر  زير  به صورت مستقيم  اين مساجد   د ر  شد ه 

رضوى اجرا مى شود .
همچنين امسال عالوه بر توزيع بسته فرهنگى د ر بين معتكفان 

بيش از 50 مسجد  حاشيه شهر مشهد ، ويژه برنامه محفل قرآنى، 
سخنرانى، بيان احكام، حلقه معرفت و مشاوره از سوى آستان 

قد س رضوى د ر اين مساجد  برگزار مى شود .

 عباد ت گروهى
اعتكاف د ر واقع يك عباد ت نيست، بلكه مجموعه اى از عباد ات د ر مراسم اعتكاف گرد  هم آمد ه اند  تا روح آد مى تطهير 

شود  و براى قرب الهى آماد ه شود ، به همين منظور معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قد س رضوى بيش از 
1000 برنامه فرهنگى- تبليغى و مذهبى را براى اعتكاف حرم مطهر رضوى تد ارك د يد ه است كه اين برنامه ها د ر قالب 

ويژه برنامه هاى سخنرانى و بيان معارف د ينى، بيان احكام، حلقه معرفت، محفل قرآنى، مناجات خوانى، خد مات مشاوره 
تربيتى و اعتقاد ى، مد يحه سرايى، قرائت د عا و زيارت و... برگزار مى شود .

آيت اهللا سيد  احمد  علم الهد ى، حجج اسالم و المسلمين رئيسى، حاج على اكبرى، حسينى قمى، فرحزاد ، ماند گارى و 
تقوى سخنرانانى هستند  كه د ر جمع معتكفان به ايراد  سخنرانى مى پرد ازند .

از آنجا كه اصل اعتكاف بر محور خلوت كرد ن و فرو رفتن معتكف د ر خود  استوار است؛ بنابراين د ر برنامه هاى امسال 
مسجد  گوهرشاد  سعى شد ه است كه از جلسات عمومى كاسته و بر نشست هاى كوچك تر مانند  حلقه معرفت و مشاوره 

افزود ه شود ، از اين رو روزانه 70 حلقه معرفت براى براد ران و 50 حلقه ويژه خواهران با موضوعات اعتقاد ى، مشاوره، 
تربيتى، اجتماعى، طب سنتى و... تد ارك د يد ه شد ه است.

يكى از نكات مهم د ر اعتكاف د انستن احكام شرعى مرتبط با آن است از اين رو به صورت شبانه روزى اساتيد  پاسخگو د ر 
بخش خواهران و براد ران د ر شبستان هاى و صحن مسجد  گوهرشاد  حضور د ارند  و به پرسش هاى معتكفان پاسخ مى د هند .

كه  د ارد   وجود   اوقات  از  بسيارى 
انسان مى توان ره 100 ساله راد ر يك 

شب بپيمايد  و به وصال معبود  برسد ، از 
جمله اين اوقات ماه رجب و فرصت معنوى 

ايام اعتكاف است كه اين فرصت را براى بسيارى 
د ر  تا  است  آورد ه  وجود   به  جوان ها  بويژه  مرد م  از 

هياهوى روزها و ماه ها، سه روز ميهمان خد اوند  د ر خانه 
خود ش باشند  و به گوشه نشينى با معبود  بپرد ازند .
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هفتمين ماه از سال قمرى رجب نام د ارد  كه نبايد  فضيلت هاى آن را به بوته فراموشى سپرد . رجب ماه خود سازى و توشه گرفتن 
است. 

ماه هاى رجب، شعبان و رمضان شرافت زياد ى د ارند  و د ر فضيلت آن ها روايات بسيارى وارد  شد ه است. از حضرت رسول (صلى اهللا عليه و آله) 
روايت شد ه كه: رجب ماه بزرگ خد ا است و ماهى د ر حرمت و فضيلت به آن نمى رسد  و جنگيد ن با كافران د ر اين ماه حرام است. رجب 

ماه خد ا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. 
ماه رجب، به د ليل برخورد ارى از مزاياى گوناگون و توجه به ابعاد  معنوى آن، نام هاى د يگرى نيز د ارد ؛ نام هايى مثل ماه آمرزش خواهى 
(شهُر االستغفار)؛ ماه تك (َرَجُب الَفرد ) به د ليل تنها واقع شد ن و جد ا شد ن آن از ساير ماه هاى حرام؛ سرشار (َرَجُب االََصّب) به د ليل نزول 

سرشار رحمت الهى؛ ماه اميرمؤمنان (شهُر اميِرالمؤمنين)، ريسمان الهى و اََصْم يعنى برخورد ار از فضيلت هاى بسيار.

5

ماه رجب از اين نعمت ها است. بعد  
هم  آن  كه  است  شعبان  ماه  هم 
د و  اين  و  است  د يگرى  نعمت 
اهل  و  اهل توحيد   از نظر  ماه 
معنا مقدمه  ماه رمضان هستند . 
است،  عروج  ماه  رمضان  ماه  و 
ماه رفتن به معراج است، ماه تزكيه 
است، ماه تصفيه است كه همه ما به اين ها 
احتياج د اريم. از ماه رجب قد رد انى كنيد ؛ 
د رگاه  به  خود تان  توّسالت  ماه  اين  د ر 
پرورد گار عالم را هرچه مى توانيد  بيشتر 
كنيد ؛ به ياد  خد ا باشيد  و كار را براى خد ا 
مى كنيد ،  كه  تالشى  اين  بد هيد ؛  انجام 
اين زحمتى كه مى كشيد ، براى خد ا قرار 

د هيد .

1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14

رجب
شهاد ت امام هاد ى والد ت امام محمد  باقر / ليله الرغائب والد ت امام على / آغاز ايام البيض و اعتكافوفات حضرت زينب / تغيير قبله از بيت المقد س به كعبه

 والد ت امام جواد

آيت اهللا العظمى جواد ى آملى اظهار مى د ارد : تا مى توانيد  د ر ماه رجب روزه 
بگيريد . بخصوص كسانى كه قد رت جوانى د ارند . از روزه هاى اين ايام و مبعث 
و ايام اعتكاف فراموش نشود . د رس و بحث گوشه اى از كار است، اساس كار 
جاى د يگر است، اگر اين اساس كار را رعايت بكنيم، آن وقت لذت علم و 
طهارت را مى چشيم، اگر لذت طهارت را بچشيم هيچ چيزى جاى آن را 

نمى گيرد ، اگر عالم را به وى بد هيم، برايش گزند ه است.
همچنين حضرت آيت اهللا جواد ى آملى د ر ماه رجب سفارش مى كند : د رست 
است كه بعضى از كارهاى بد ى كه كرد يم از ما ظرفيت را گرفته است، ولى 
ظرفيت د ه همچنان بخشند ه است، از او ظرفيت طلب كنيد ، استحقاق طلب 
كنيد ، لياقت طلب كنيد  و بعد  از خد اوند  مسئلت كنيد  كه به اين ظرفيت، 

پاسخ مثبت بد هد  و مظروف را عطا كند .

آیت الله العظمی عبد الله جواد ی آملی

مرحوم ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى، استاد  بزرگ اخالق و 
عرفان، د ر كتاب شريف و ارجمند  المراقبات د رباره د اليل 
شرافت ماه رجب، مى  نويسد : «ماه رجب، يكى از ماه هاى 
حرام مى  باشد  و از اوقات د عاست.[اين ماه] حتى د ر زمان 
نيز به اين مطلب مشهور بود ه و مرد م آن زمان  جاهليت 

منتظر اين ماه بود ند  تا د ر آن د عا كنند .
است،  السالم)  اميرالمؤمنين(عليه  ماِه  ماه،  اين  همچنين 
چنانچه طبق روايات شعبان ماِه رسول خد ا و رمضان ماه 

خد اى متعال مى  باشد ».

آیت الله العظمی میرزا جواد  ملکی تربیزی

بيت(ع)  اهل  قبور  زيارت  و  زيارت خانه خد ا  فضيلت 
ماه رجب  د ر  امام رضا(ع)  زيارت حضرت  بخصوص 
بسيار زياد  است. امام صاد ق(ع) مى فرمايند : عمره 
افضل عمره،  بر مرد م واجب است، مثل حج و 
عمره رجب است. شيخ مفيد  گفته است، عمره 
آن  فضائل  د ر  و  د ارد   بسيارى  فضيلت  رجبيه 
خواند ن  همچنين  است.  شد ه  وارد   فراوان  روايات 
زيارت امام حسين(ع) د ر آغاز و ميان اين ماه توصيه شد ه 
است. د ر چند  روايت نيز بيان شد ه كه زيارت امام رضا(ع) د ر 

ماه رجب فضيلت هاى بسيار د ارد .

د ر كتاب «اقبال االعمال» آمد ه است حضرت آد م از 
خد اوند  پرسيد:  خد ايا محبوب ترين روزها و گرامى 

ترين زمان ها نزد  تو كد امند ؟ 
خد اوند  به وى وحى كرد : محبوب ترين روزها 
نزد  من پانزد هم رجب است،  اى آد م د ر اين روز 
بكوش تا با قربانى كرد ن، مهمانى د اد ن، روزه د اشتن، 
نيايش كرد ن، بخشش خواستن و «ال اله اال اهللا» گفتن، به 

من تقرب جويى. 

زیارت

نیمه ماه 
رجب

ماه عروج

 معتكفان مساجد  رضوى
امسال نيز همزمان با ايام اعتكاف، 1100 نفر از آقايان و بانوان د ر 

6 مسجد  وابسته به آستان قد س رضوى د ر شهر مشهد  معتكف 
مى شوند . 600 معتكف براد ر د ر مساجد  احمد آباد ، مالهاشم و امام 

خمينى(ره) و 500 معتكف خواهر نيز د ر مساجد  مصلى، صد يقى ها 
و خواجه ربيع كه وابسته به آستان قد س رضوى است، حضور د ارند  

و كليه خد مات ارائه شد ه و برنامه هاى فرهنگى- تبليغى برگزار 
قد س  آستان  نظر  زير  به صورت مستقيم  اين مساجد   د ر  شد ه 

رضوى اجرا مى شود .
همچنين امسال عالوه بر توزيع بسته فرهنگى د ر بين معتكفان 

بيش از 50 مسجد  حاشيه شهر مشهد ، ويژه برنامه محفل قرآنى، 
سخنرانى، بيان احكام، حلقه معرفت و مشاوره از سوى آستان 

قد س رضوى د ر اين مساجد  برگزار مى شود .

 عباد ت گروهى
اعتكاف د ر واقع يك عباد ت نيست، بلكه مجموعه اى از عباد ات د ر مراسم اعتكاف گرد  هم آمد ه اند  تا روح آد مى تطهير 

شود  و براى قرب الهى آماد ه شود ، به همين منظور معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قد س رضوى بيش از 
1000 برنامه فرهنگى- تبليغى و مذهبى را براى اعتكاف حرم مطهر رضوى تد ارك د يد ه است كه اين برنامه ها د ر قالب 

ويژه برنامه هاى سخنرانى و بيان معارف د ينى، بيان احكام، حلقه معرفت، محفل قرآنى، مناجات خوانى، خد مات مشاوره 
تربيتى و اعتقاد ى، مد يحه سرايى، قرائت د عا و زيارت و... برگزار مى شود .

آيت اهللا سيد  احمد  علم الهد ى، حجج اسالم و المسلمين رئيسى، حاج على اكبرى، حسينى قمى، فرحزاد ، ماند گارى و 
تقوى سخنرانانى هستند  كه د ر جمع معتكفان به ايراد  سخنرانى مى پرد ازند .

از آنجا كه اصل اعتكاف بر محور خلوت كرد ن و فرو رفتن معتكف د ر خود  استوار است؛ بنابراين د ر برنامه هاى امسال 
مسجد  گوهرشاد  سعى شد ه است كه از جلسات عمومى كاسته و بر نشست هاى كوچك تر مانند  حلقه معرفت و مشاوره 

افزود ه شود ، از اين رو روزانه 70 حلقه معرفت براى براد ران و 50 حلقه ويژه خواهران با موضوعات اعتقاد ى، مشاوره، 
تربيتى، اجتماعى، طب سنتى و... تد ارك د يد ه شد ه است.

يكى از نكات مهم د ر اعتكاف د انستن احكام شرعى مرتبط با آن است از اين رو به صورت شبانه روزى اساتيد  پاسخگو د ر 
بخش خواهران و براد ران د ر شبستان هاى و صحن مسجد  گوهرشاد  حضور د ارند  و به پرسش هاى معتكفان پاسخ مى د هند .

 سوغات اعتكاف
قد س  آستان  فرهنگى  خاد مان 

سال هاى  همچون  رضوى 
را  فرهنگى  بسته هاى  گذشته 

فرهنگى-  سوغات  عنوان  به 
معنوى اعتكاف براى معتكفان 

وابسته  مساجد   و  مطهر  حرم 
بسته ها  اين  كه  كرد ه اند   تهيه 

شامل؛ كتاب صحيفه سجاد يه، 
جانماز  بند گى،  آستان  كتاب 

مد يريت  د فترچه  جيبى، 
زمان، د فترچه خاطرات و قاب 

مطهر  حرم  تصاوير  شاسى 
مى باشد .

 اعمال  ام د اوود 
روز نيمه هرماه قمرى د اراى فضيلت هايى است اما نيمه رجب كه سومين 
روز از ايام البيض به شمار مى رود  از د يگر ماه ها افضل تراست و اعمال 
بسيارى نيز براى آن برشمرد ه اند  تا بند گان خوب خد ا با انجام آن 
همراه با معتكفان از بركات و فيوضات رحمانى بهره مند  شوند .

مراسم  اين  است،  د اوود   شد ه، ام  توصيه  اعمال  جمله  از 
همزمان با روز آخر اعتكاف برگزار مى شود  و صوت آن به 
صورت سراسرى د ر كليه اماكن متبركه رضوى پخش 
مهد ي  زاد ه،  مهد ي محمد   زاد ه،  عابد ين  مى شود . 
حسني، رجبي، محمد ي نيا، مؤمنيان، گلشاهي، 
كه  هستند   قاريانى  سليماني  و  د اشي  قره 
سوره هاى وارد  شد ه براى اعمال ام د اوود  را 
قرائت مى كنند ، سپس مهد ى سماواتى 

د عاى ام د اوود  را مى خواند .



شهر مقد س قم به واسطه وجود  مرقد  مطهر كريمه 
ميزبان  ساالنه  معصومه(س)  حضرت  بيت،  اهل 
ميليون ها زائرى است كه از سراسر ايران اسالمى 
با  بانوى  اين  زيارت  براى  د نيا  ساير كشورهاى  و 

كرامت به اين شهر سفر مى كنند . 
د ر شهر قم به واسطه حضور حضرت معصومه(س) 
اين  از جمله  امامزاد گان بسيارى وجود  د ارند  كه 
مطهر  مرقد   به  مى توان  الشأن  عظيم  امامزاد گان 
امامزاد ه حضرت موسي مبرقع(ع) د ر محله چهل 

اختران اين شهر اشاره كرد .
فرزند ان  از  مبرقع(ع)  موسي  حضرت  امامزاد ه 
بالفصل امام جواد (ع) و براد ر امام هاد ي(ع) مى باشد  
كه د ر سال 214 ه جرى قمرى د ر خاند ان علم و 

امامت و معد ن فضايل و مكارم متولد  شد .
عفت حضرت  با  و  پاك  بانوي  بزرگوار،  اين  ماد ر 
سمانه مغربيه(س) بود . اين امامزاد ه عظيم الشأن 
به  و  يافت  پرورش  بزرگوارشان  پد ر  تربيت  تحت 
جايي  تا  رسيد ؛  وااليي  معنوي  و  علمي  كماالت 
توليت  خويش  نامه  وصيت  د ر  جواد (ع)  امام  كه 
با  و  كرد   واگذار  ايشان  به  را  موقوفات  و  صد قات 
اين عمل اعتماد  خويش به موسي مبرقع و مراتب 
آشكار  همگان  بر  را  بزرگوار  آن  تقواي  و  عد الت 

ساخت.

  بهره مند ى از د و نور بيكران
ايشان پس از شهاد ت حضرت جواد (ع) از محضر 
آن  و  جست  بهره  امام هاد ي(ع)  گراميشان  براد ر 
به  جانم  أنت؛  «بنفسي  عبارت  با  را  حضرت 

فد ايت» خطاب مي كرد . موسي مبرقع(ع) د ر سال 
256 هجرى قمرى به قم آمد . 

ايشان جزو اولين كسانى از ساد ات رضوى است كه 
به اين شهر آمد ه بود . د ر ابتد اى حضورش د ر اين 
شهر با مخالفت سران عرب كه د ر قم بود ند ، مواجه 
شد . از اين رو به كاشان رفت و مورد  استقبال گرم 

حاكم و مرد م كاشان قرار گرفت. 
پس از مد تي به اصرار مرد م و علما به قم برگشت 
و بين مرد م محبوبيت خاصي پيد ا كرد . محبوبيت 
ايشان د ر ميان مرد م قم از وجوه مختلف مورد  توجه 
بود . ابتد ا آنكه ايشان معصوم زاد ه بود ند  و تفسير 
قرآن و احاد يث را به طور مستقيم از امام معصوم به 

عنوان معد ن علم الهي نقل مي كرد ند .
و جذابى  زيبا  بسيار  ايشان چهره  د يگر  از طرفى 
د اشت. به طورى كه هنگام عبورشان مرد م د ست 

ايشان  تماشاي  به  و  برد اشته  تجارت  و  از كسب 
مي ايستاد ند  به همين د ليل ايشان نقاب و برقع به 
چهره مبارك مي اند اخت و از اين جهت به مبرقع؛ 

برقع كشيد ه نيز معروف بود .
د ر  مبرقع  موسي  اقامت  از  مد تي  گذشت  از  پس 
قم، د خترش بريهه و تعد اد ى از خواهرانش به شهر 
قم آمد ند ، اين بانوان بزرگوار پس از وفات د ر كنار 

حضرت معصومه(س) به خاك سپرد ه شد ند .
خد مت  و  تهجد   عمري  از  پس  مبرقع(ع)  موسي 
شب  د ر  بيت(عليهم السالم)  اهل  علوم  تبليغ  و 
هجرى   296 سال  الثاني  ربيع  اواخر  چهارشنبه 
قمرى د ر شهر مقد س قم وفات يافت و د ر منزل 
نواد گان  از  يكي  نيز  بعد ها  گرد يد .  مد فون  خود  
ايشان به نام احمد  بن محمد  د ر كنار ايشان د فن 

شد .
همجوار با قبر مطهر ايشان 40 تن از خاند ان اهل 
بيت(عليهم السالم) و نواد گان موسي مبرقع به مرور 
زمان د فن شد ند  كه همه آن بزرگواران از مقام علمي 
و تقواي بااليي برخورد ار بود ند ، از اين جهت آنان را 
چهل اختران ناميد ند  و مرقد  مطهرشان هم اكنون 

به چهل اختران معروف گشته است.
د ر همين مجموعه، بقعه امامزاد ه زيد  از فرزند ان امام 

سجاد (ع) نيز واقع گرد يد ه است.
از اين بزرگوار ميليون ها ساد ات رضوي و رضايي، 
الرضا  بن  يا  و  مبرقع  و  برقعي  تقوي،  مرتضوي، 
شهرت د ارند  كه منتسب به اين امامزاد ه عظيم الشأن 

مي باشند .
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 همزمان با اجراى طرح
«آرامش بهارى» د ر بقاع متبركه

۲۰۰ وقف جد ید  د ر کشور ثبت شد 
معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف كشور گفت: 
همزمان با اجراى طرح ملى آرامش بهارى 200 وقف 

جد يد  د ر سطح كشور د ر ايام نوروز شكل گرفت.
حجت االسالم والمسلمين احمد  شرفخانى با اشاره به 
ملى،  طرح  اين  د ر  وقف  مشاوره  ايستگاه هاى  فعاليت 
 200 بهارى»  «آرامش  طرح  اجراى  با  همزمان  افزود : 
وقف جد يد  د ر سطح كشور د ر ايام نوروز با نيات مختلف 
فرهنگى و اجتماعى و مذهبى شكل گرفت كه تاكنون 
بيش از 130 مورد  آن د ر سامانه جامع موقوفات كشور 

به ثبت رسيد ه است.
وى با بيان اينكه اين اتفاق يك رويد اد  مهم و تأثيرگذار 
د ر زمينه مشاركت هاى مرد مى د ر امور خير و باقيات 
الصالحات طى اين سال ها به شمار مى رود ، ابراز د اشت: 
و  مود ت  طرح  د ر  مرد م  مشاركت  براى  زمينه سازى 
ساخت و ساز امامزاد گان و احد اث زائرسراها يكى د يگر 

از د ستاورد هاى اين طرح نوروزى است.
و  زائران  اقامت  و  اسكان  حوزه  د ر  افزود :  شرفخانى 
مسافران بايد  ظرفيت امامزاد گان گسترش يابد ، البته د ر 
اين زمينه هم مرد م و خيران آماد گى د ارند  مشاركت 

كنند  و الزم است زمينه اين مشاركت فراهم شود .

مهلت ثبت نام چهلمین د وره مسابقات 

رسارسی قرآن کریم ©د ید  شد 
مهلت ثبت نام براى حضور د ر چهلمين د وره مسابقات 

سراسرى قرآن كريم تا 10 ارد يبهشت ماه تمد يد  شد .
ثبت نام چهلمين د وره مسابقات سراسرى قرآن كريم 
از 12 بهمن ماه سال 95 د ر سراسر كشور آغاز شد ه 
است و به منظور استقبال گسترد ه جامعه قرآنى از اين 

مسابقات، مهلت ثبت نام 20 روز د يگر تمد يد  شد .
بيشتر  اطالعات  كسب  و  نام  ثبت  براى  مند ان  عالقه 
جمهورى  قرآن  مسابقات  رسمى  سايت  به  مى توانند  
اسالمى ايران به نشانى quraniran.ir مراجعه نمايند .

ياد آور مى شود ؛ چهلمين د وره مسابقات سراسرى قرآن 
طى  كشورى  و  استانى  شهرستانى،  مراحل  د ر  كريم 

ماه هاى ارد يبهشت ، خرد اد  و شهريور برگزار مى شود .

بقاع متربکه خراسان رضوی میزبان 
حد ود  ۲ میلیون زائر نوروزی  

مد يركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى گفت: بقاع 
متبركه خراسان رضوى همزمان با ايام نوروز و با اجراى 

طرح «آرامش بهارى» پذيراى حد ود  2 ميليون زائر بود .
حجت االسالم والمسلمين محمد  احمد  زاد ه  با اشاره 
به اسكان196 هزار و 309 زائر و مسافر د ر بقاع متبركه 
د ر  نوروز 96  د ر  د اشت:  اظهار  استان،  و حسينيه هاى 
مجموع يك ميليون و 937 هزار و 949 زائر  به آستان 
مقد س امامزاد گان و  بقاع متبركه استان مشرف شد ند  
كه از اين شمار يك ميليون و 877 هزار و 801 زائر 

ايرانى و 60 هزار و 148 زائر غيرايرانى بود ند .
مد يركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى افزود : اقامه 
نماز جماعت، 985 جلسه سخنرانى،  و 61   هزار  د و 
ارائه خد مات مشاوره تربيتى، پاسخگويى به پرسش هاى 
شرعى  به  28 هزار و 113 نفر و برگزارى 953 مسابقه 
فرهنگى برخى از برنامه هاى فرهنگى- تبليغى برگزار 
شد ه د ر بقاع متبركه استان خراسان رضوى د ر اين مد ت 

بود ه است.
وى به برپايى 25 خيمه معرفت د ر امامزاد گان و بقاع 
متبركه مجرى طرح آرامش بهارى اشاره كرد  و گفت: 
خيمه هاى معرفت از اثرگذارترين برنامه هاى اوقاف د ر 
طرح آرامش بهارى است كه مورد  استقبال  338 هزار و 

272 بازد يد  كنند ه قرار گرفت.
تصريح  رضوى  خراسان  خيريه  امور  و  اوقاف  مد يركل 
كرد : د ر ايستگاه هاى سالمت بر پا شد ه د ر بقاع متبركه 
مجرى طرح «آرامش بهارى» استان،10هزار و 299 زائر 
و مسافر از خد مات رايگان اين ايستگاه ها بهره مند  شد ند .

خبر

چكنه

 آشنايى با امامزاد ه موسي مبرقع؛

بقعه ای د ر جوار چهل اختر تابناک



گروه هاى تروريستى و تكفيرى پس از هجوم به 
حرم  به  شد ن  نزد يك  و  د مشق  زينبيه  منطقه 
خسارات  و  آسيب ها  زينب(س)  حضرت  مطهر 
زياد ى به ابنيه و تأسيسات حرم وارد  كرد ند . پس 
از عقب راند ن عوامل تروريستى از اطراف حرم، 
ستاد  بازسازى عتبات عاليات استان خوزستان به 
ايران اسالمى از  نمايند گى از مرد م واليت مد ار 
سال 1393 كار بازسازى حرم مطهر را آغاز كرد . 
سالروز وفات حضرت زينب(س) بهانه اى شد  تا 
والمسلمين سيد محمود   سراغ حجت االسالم  به 
عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد   مسئول  موسوى 
د ر استان خوزستان كه متولى بازسازى و توسعه 
حرم مطهر حضرت زينب(س) نيز مى باشد ، رفته 
و د ر خصوص اقد ام هاى صورت گرفته به گفت وگو 

بنشينيم.

  آقاى موسوى، از چه زمانى كار بازسازى 
شروع  را  زينب(س)  حضرت  مطهر  حرم 

كرد يد ؟
از  تروريستى  گروه هاى  راند ن  عقب  از  پس 
اطراف حرم، ستاد  بازسازى عتبات عاليات استان 
خوزستان از طرف ستاد  مركزى متولى بازسازى 
نقاط آسيب د يد ه آن حرم شريف شد  و پس از 
انجام كار كارشناسى و اعزام هيئت فنى، نوسازى 
اين  اثر  بر  شد .  آغاز   93 سال  ابتد اى  از  حرم 
گلوله ها و انفجارها توسط گروهك هاى تكفيرى 
كاشى هاى قد يمى حرم، طالكارى هاى د وران 

گذشته كه همه آثار تاريخى بود ند  از جمله د ر ها، 
صد مات  خاتم كارى ها  و  منبت  كارى ها  نگاره ها، 
تاكنون  خد اوند   لطف  به  كه  بود   د يد ه  زياد ى 
تمام بخش هاى آسيب د يد ه از جمله گنبد  مطال، 
كاشى كارى ها، د ر هاى بزرگ ورود ى و د ر رواق ها، 
مصلى، سيستم هاى برود تى و حرارتى، ژنراتورها، 
احسن  نحو  به  و…  رواق ها  و  حرم  ايزوگام 

بازسازى شد ه است.

حرم  ابنيه   تاريخى  قد مت  به  توجه  با    
مطهر حضرت زينب(س)، د ر بازسازى نقاط 
را مورد  توجه قرار  نكاتى  آسيب د يد ه چه 

د اد يد ؟
بر اثر جنگ د اخلى سوريه، به گنبد ، گلد سته ها 
ارزش  كه  مطهر  حرم  مختلف  بخش هاى  و 
وارد   زياد ى د ارد ، آسيب هايى  تاريخى  و  مذهبى 
بازسازى  ستاد   شد   مقرر  رو  اين  از  بود   شد ه 
عتبات عاليات نسبت به رفع صد مات وارد ه اقد ام 
اثر اصابت  بر  از حرم مطهر  كند . د ر بخش هايى 
گلوله ها و تركش خمپاره ها، كاشى هاى قد يمى يا 
طالكارى هاى مربوط به زمان هاى د ور، چوب د ر ها 
كه منقش به نقوش و نگاره هاى زيباست، منبت ها ، 
معرق ها و خاتم كارى ها كه همگى اثر تاريخى با 
ارزشى محسوب مى شوند ، لطمه وارد  شد ه بود  از 
عتبات  بازسازى  ايرانى ستاد   رو متخصصان  اين 
عاليات با بهره گيرى از جد يد ترين فنون علمى د ر 
د و زاويه اصلى به رفع اين خسارت ها اقد ام كرد ند . 

صد مه  قسمت  خاص،  ظرافت هاى  با  ابتد ا  آن ها 
د يد ه را تعمير كرد ه و سپس با هماهنگ سازى، 
انجام  رساند ند  كه همخوانى  به  را  به گونه اى كار 
تاريخى اثر مخد وش نشود . د ر خصوص بازسازى 
نقشه  ابتد ا  د ر  گلد سته ها  د يد ه  آسيب  نقاط 
كاشى هاى  ساخت  و  د يد ه  آسيب  كاشى هاى 
مربوط تهيه شد ، پس از قالب گيرى مقرنس هاى 
حرم  به  انتقال  و  معرق  كاشى كارى  گلد سته ها، 
مطهر بازسازى 50 مترمربع از مقرنس ها، پرك  ها 
و لچكى هاى د اخل مأذنه انجام و بيش از 30 قالب 

از مقرنس ها تثبيت و مقاوم سازى شد .
  ستاد  بازسازى عتبات عاليات خوزستان 
حضرت  حرم  د ر  را  اقد اماتى  چه  كنون  تا 

زينب(س) انجام د اد ه است؟
تعويض  و  بازسازى  اقد ام ها شامل  اين  از  برخى  
رواق هاى سقف حرم و مصلى، سرويس و تعمير 
هفت د ستگاه تهويه هواى مصلى، اصالح سيستم 
برق  ژنراتورهاى  تعمير  مصلى،  روشنايى  و  برق 
حرم و مصلى، بازسازى كامل سيستم گرمايشى 
بتنى  رنگ آميزى ستون هاى  و سرمايشى حرم، 
صحن، بازسازى و مرمت 74 د ر حجره هاى حرم، 
تعمير و رنگ آميزى 148 حفاظ پنجره هاى حرم 
تعمير  هستند .  حرم  ستون هاى  كاشى كارى  و 
حرم،  د يد ه  آسيب  نقاط  كاشى كارى  مرمت  و 
متراژ  به  حرم  گلد سته هاى  معرق  كاشى كارى 
مترمربع  و سفارش 570  مترمربع، طراحى   50
فرش 12 و 6 مترى، خريد  و ارسال يك د ستگاه 
نفيس  د ستباف  فرش هاى  رفوگرى  قاليشويى، 
 7200 متراژ  به  حرم  پشت بام  ايزوگام  حرم، 
مترمربع، سياه زد ايى ضريح و گنبد  و ارسال بيش 
از 400 نوع كاال مورد نياز حرم به سوريه از جمله 
د ر حرم  استان خوزستان  اقد ام هاى ستاد   د يگر 

مطهر حضرت زينب(س) مى باشد .
جد يد   ميهمانسراى  ساخت  مورد   د ر    
حضرت زينب(س) كه د ر اواخر سال 1395 
عمليات اجرايى آن آغاز شد ، بيشتر برايمان 

توضيح د هيد .
ساخت ميهمانسرا به د رخواست كتبى توليت حرم 
مطهر حضرت زينب(س) و موافقت ستاد  بازسازى 
عتبات عاليات كشور، به استان خوزستان واگذار 
شد  و مرد م واليتمد ار اين استان تمام هزينه هاى 

ساخت و احد اث اين پروژه را بر عهد ه گرفته اند .
سالن  د و  د اراى  و  طبقه  سه  د ر  ميهمانسرا  اين 
و  صفر  زير  سرد خانه  غذا،  طبخ  سالن  غذاخورى، 
باالى صفر، انبار آذوقه و 14 سوئيت براى پذيرايى 
از ميهمانان حرم مطهر است. همچنين همزمان با 
عمليات اجرايى ساخت ميهمانسراى حرم حضرت 
نيز نصب  اطفاى حريق حرم  زينب(س)، سيستم 
توسط  سامانه  اين  نصب  كار  شد .  اند ازى  راه  و 
متخصصان اعزامى از استان خوزستان د ر حال انجام 
اين سيستم و متعلقات آن توسط  است و هزينه 

مرد م شريف شهرستان آباد ان تأمين شد ه است. 

اعتاب مقد          سه 

پهلوان شهید 

چهارم  روز  صالحانى  خواجه  سعيد   بسيجى  شهيد  
با  روز  چهار  فاصله  به  تنها  جارى  سال  ماه  فرورد ين 

سالروز والد تش به فيض شهاد ت رسيد .
شهيد  خواجه صالحانى كه براى چهارمين بار به سوريه 
اعزام شد ه بود  د ر حين عمليات پاك سازى و د ر د رگيرى 
با نيروهاى تكفيرى بر اثر اصابت تير به قلبش د ر منطقه 
حما سوريه به د رجه رفيع شهاد ت رسيد . وى كه د ر 
فرزند   د ومين  ند اشت،  بيشتر  سال  شهاد ت 28  حين 
از خانواد ه اى مذهبى د ر هشتم فرورد ين ماه سال 68 
از  د ر تهران د يد ه به جهان گشود . اين شهيد  بزرگوار 
ورزشكاران با اخالق (كشتى گير) و ساكن محله مقد اد  
پاكد شت بود . وى مربى توانمند  نظامى بود . پيكر پاك 
شهيد  خواجه صالحانى هفت فرورد ين بر روى د ستان 
و د ر گلزار شهد اى  پاكد شت تشييع  پرور  امت شهيد  

امامزاد ه محمد  د ِه امام پاكد شت به خاك سپرد ه شد .

 از مد ح اهل بیت

تا د فاع از حرم اهل بیت

سال  د ر  غالمى»  معز  «حسين  شهيد   بسيجى  پاسد ار 
همد ان  استان  توابع  از  شورين  روستاى  د ر   1373
متولد  شد . وى از مد احان و سينه سوختگان اباعبد اهللا 
اهل بيت(ع)  مصائب  براى  همواره  و  بود   الحسين(ع) 
مد احى و نوحه خوانى مى كرد . شهيد  غالمى به پيروى 
از عموى شهيد ش، شهيد  محمد حسين معز غالمى به 
و  پيوست  اسالمى  انقالب  پاسد اران  پوشان سپاه  سبز 
براى د فاع از حريم اهل بيت به سوريه اعزام شد . اين 
سرباز جان بر كف سپاه اسالم نخستين شهيد  مد افع 
حرم استان همد ان د ر سال 96 است كه چهارم فرورد ين 
ماه د ر منطقه «حما»  سوريه د ر مبارزه با گروهك هاى 
تكفيرى و د اعشى، به مقام واالى شهاد ت نائل آمد  و 
پيكر  زهرا(س)  بهشت  حرم  مد افع  شهد اى  قطعه  د ر 

مطهرش آرام گرفت.
تا  است،  آمد ه  شهيد   اين  وصيت نامه  از  بخشى  د ر 
مى توانيد  براى ظهور حضرت حجت(عج) د عا كنيد  كه 
امر به معروف را فراموش نكنيد  و  بهترين د عاهاست. 

نگذاريد  خون شهد ا پايمال شود .
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زهرا چكنه

 مسئول ستاد  بازسازى عتبات عاليات استان خوزستان د ر گفت وگو با قد س:

عملیات بازسازی حرم مطهر حضرت زینب به اتمام رسید 

يكى از زيارتگاه  هاى مورد  توجه همه مذاهب اسالمى د ر د مشق، مرقد  و آرامگاه منسوب 
به زينب كبرى(س)، د ختر اميرمؤمنان على(ع) است كه همواره خيل مشتاقان و اراد تمند ان 

آن بانوى فد اكار و بزرگوار از سرزمين هاى اسالمى بويژه ايران براى زيارت قبر او عازم اين سرزمين 
هستند  و از قد يم االيام مورد  توجه زائران و جهانگرد ان بود ه است. 

گزارشى از اواخر قرن د وم د ر د ست است كه اشاره به زيارت يكى از منسوبين به خاند ان علوى از 
اين حرم د ارد . طبق اين گزارش بانويى به نام نفيسه بنت حسن االنور از نواد گان على بن ابيطالب 
(ع) د ر سال 193 هجرى قمرى د ر منطقه راويه د مشق، حرم حضرت زينب را زيارت كرد ه است. 
مرقد  مطهر حضرت زينب د ر سال هاى 768 و 1302 و 1370 هجرى قمرى بازسازى شد ه و هر 

بار بخش هاى مختلفى نيز به آن افزود ه شد ه است.
فضاى امروزى حرم حضرت زينب(س) و صحن آن به صورت مربع مستطيل است كه شبستان، 
گنبد  و حرم د ر وسط آن قرار گرفته و د اراى چهار د رِ ورود ى است، سقف شبستان و حرم از سه 
قسمت تشكيل شد ه كه به صورت پله اى بر روى هم قرار د ارند  و گنبد  نيز د ر وسط آن قرار گرفته 
است، بر روى اين گنبد  آياتى از قرآن نوشته شد ه و طالكارى آن د ر سال هاى اخير بوسيله ايران 

انجام شد ه است.
د ر سمت شرق صحن مطهر، مصالى زينبيه به هّمت آيت اهللا فهرى زنجانى نمايند ه وقت ولى فقيه 
د ر سوريه ساخته شد ه و مراسم نماز جماعت، د عاى كميل و نماز جمعه د ر آن برقرار مى شود . 
اتاق آن د ر صحن بزرگ و بقيه د ر صحن د وم و  اتاق وجود  د ارد  كه 64  د ر حرم جمعاً 114 

حسينيه  هاى اطراف است.
مقبره آن بانوى بزرگوار زينب كبرى(س) د ر وسط حرم با ضريحى نقره  اى و اطراف آن هشت 
ستون كاشى كارى شد ه كه گنبد  حرم بر آن استوار شد ه وجود  د ارد . د يوارهاى حرم مطهر تا نصف 
آن سنگ سفيد  و بقيه آيينه كارى بود ه و جلوه اى از هنر و معمارى ايرانى اسالمى است، بناى د اخل 
و خارج حرم و همچنين مناره  ها و گنبد  از حد ود  30 سال پيش است، ولى توسعه  هاى اطراف 

صحن و تزئينات آن ها همگى از سوى جمهورى اسالمى ايران انجام شد ه است.



از  ائمه اطهار(ع)  تاريخ د ر مى يابيم كه  با گذرى د ر 
مد احان و ذاكران قد رد انى مى كرد ند  و با د اد ن صله 
ثواب  پر  فضايل  از  را  كار  اين  آنان،  حق  د ر  د عا  و 
فرمود ند :  كه  امام  صاد ق (ع)  گفته  اين  مى شمرد ند . 
«خد ا را سپاس كه د ر ميان مرد م، كساني را قرار د اد ه 
كه به سوي ما مي آيند  و ما را مد ح و مرثيه مي گويند » 

نيز گواهى بر اين مد عاست.
يكى از خاطرات بسيارى از زائرانى كه به حرم مطهر 
است  زيارتنامه هايى  و  مد احى  نواى  مى آيند   رضوى 
كه مد احان و ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت(ع) 
«امير عارف» جزو  اين حريم ملكوتى مى خوانند .  د ر 
مد احانى است كه لباس خاد مى حضرت رضا(ع) را هم 
بر تن د ارد  و بسيارى از زائرانى كه به حرم مطهر رضوى 
آمد ه اند  با نوايش آشنا هستند . د ر اد امه گفت وگوى ما 

را با اين مد اح و ذاكر اهل بيت(ع) مى خوانيد .

مد احى  به سمت  كه  عارف! چه شد   آقاى    
رفتيد ؟

من اصالتاً اهل سمنان هستم. د ر سمنان به د نيا آمد م. 
از سن كود كى بزرگ ترها، پد ر و ماد رم ما را با مساجد  
و هيئت ها مأنوس كرد ند . د ر طول مد تى كه به مد رسه 
مى رفتم،  اول  به كالس  كه  ابتد ا  د ر همان  و  رفتيم 
همزمان مكبر مسجد  هم بود م. هم مكبرى مى كرد م 

و گاهى هم مؤذنى.
آن چنان عشقى د ر من بود  كه زود تر از همه به مسجد  
مى رفتم و بخارى نفتى مسجد  را د ر زمستان روشن 
مى كرد م. د ر تابستان مى رفتم كولر را روشن مى كرد م. 
كم كم د ر خالل حضورم د ر مسجد  با قرآن مأنوس 
شد م و د ر همان كالس اول و د وم ابتد ايى د ر صف 
مى خواند م،  قرآن  مى رفتم  قارى  عنوان  به  مد رسه 
گاهى خراب مى كرد م و گاهى نه. ولى خيلى ذوق و 
شوق د اشتم. از اين رو پيشينه خواند ن من از همان 

اول ابتد ايى به بعد  است، اما نه بطور رسمى.

زمانى  چه  از  رسمى  صورت  به  را  مد احى    
شروع كرد يد ؟

فرصتى شد  و از كالس پنجم د بستان براى سكونت 
از همان زمان به مجالس مختلف  به مشهد  آمد يم؛ 
مى رفتم و سعى مى كرد م خيلى خوب مد احى ها و ذكر 
بزرگان و منبريان  از  را گوش كنم چون  مصيبت ها 
شنيد ه بود م، هر كسى به هر جايى رسيد ه است از 

گوش كرد ن رسيد ه است، نه از صحبت كرد ن.

استاد انمان مى گفتند  كه خد ا د و گوش د اد ه است كه 
د و تا بشنويم و يك د هان كه يك بار بگوييم. افتخارم 
جلوى  و  مى آمد م  رضا(ع)  امام  حرم  به  كه  بود   اين 
ماهرخسار،  استاد   مانند   استاد انى  محضر  د ر  جايگاه 
استاد  خوش چهره، مرحوم كهربايى، مرحوم انصاريان 
زانو  د و  مى كرد ند ،  مصيبت  ذكر  و  مد احى  كه  و... 
مى نشستم. ياد  د ارم كه همه آنچه اين پيشكسوتان 
مى خواند ند  ضبط مى كرد م و بعد  د ر خانه آن ها را مرور 
مى كرد م و عين خود شان اجرا مى كرد م. از آنجا كم كم 
وارد  جلسات مد احى شد م و اولين جلسه اى كه وارد  
شد م، جلسه آقاى خوش چهره د ر سال 1370 بود ، آن 
موقع يك جلسه د ر شب هاى پنجشنبه، براى كسانى 
كه بهتر مى خواند ند ، بود  و يك جلسه هم د ر شب هاى 

د وشنبه براى مبتد يان.
بعد   به  اين  از  كه  فرمود ند   خوش چهره  آقاى  بعد  
انگار  مى توانى به جلسات شب هاى پنجشنبه بيايى. 
يك د نياى جد يد ى به رويم باز شد ه بود . از آنجا كم 

كم توانستم خود مان را به اين نقطه برسانم.

  اولين بار د ر چه سالى د ر حرم مطهر رضوى 
اجراى برنامه د اشتيد ؟

سال 1381 د ر جلسات مختلف كه مى رفتم، آرزويم 
اين بود  كه گاهى به حرم بيايم و ميكروفن به د ست 
بگيرم. د ر يكى از جلساتى كه مد احان با رئيس اد اره 

تبليغات آستان قد س د اشتند  و مسئوالن اين بخش 
مد احان را محك مى زد ند ، من هم مد احى كرد م و بعد  

از اين جلسه د عوت شد م براى مد احى د ر حرم.
چون مد تى حوزه علميه رفته بود م و با قرآن مأنوس 
بود م به من پيشنهاد  شد  كه براى نخستين بار د ر ايوان 

مقصوره زيارت حضرت رضا(ع) را بخوانم.

وظيفه  انجام  مختلف  هيئت هاى  د ر  شما    
فيض  شما  مد احى هاى  از  مرد م  و  كرد ه ايد  
برد ه اند . مد احى براى شما د ر حرم با مد احى د ر 

ساير مكان ها چه تفاوتى مى كند ؟
اعتقاد  من اين است كه قصه حرم با همه چيز اين عالم 
فرق مى كند . ما د ر زيارتنامه ائمه (ع) شهاد ت مى د هيم 
كه شما امامى هستيد  كه كالم را مى شنويد  و جواب 

سالم ما را مى د هيد .
وظيفه  انجام  هم  انقالب  معظم  رهبر  خد مت  من 
مند رس  و  ژوليد ه  لباس هاى  با  مى توان  آيا  كرد ه ام، 
و موهاى ژوليد ه و با قيافه بهم ريخته خد مت رهبر 
مقايسه  حال  نيست.  طور  اين  قطعاً  شد ؟  مشرف 
كنيد  ما نسبت به آد اب حضور د ر مقابل رهبرى كه 
رضا  حضرت  خانه  د ر  نوكرى  من  افتخار  مى فرمايد  
(ع) اين چنين برخورد  مى كنيم حاال بايد  د ر محضر 

حضرت رضا(ع) چگونه بود ؟
اعتقاد  من اين است كه وجود  مقد س حضرت رضا(ع) و 

ساير حضرات معصومين(ع) با همه تفاوت مى كند . لذا 
خواند ن اينجا بايد  فرق كند ، رفت و آمد  به حرم بايد  

فرق كند . كالمى كه مى گوييم.
اما  د اريم،  هم  با  خاص  و  عام  متسمع  ما  حرم  د ر 
اينجا يك مستمع ويژه هست و آن هم وجود  مقد س 

حضرت رضا(ع) مى باشد .

  اشاره كرد يد  به سحرهاى حرم، حال و هواى 
حرم د ر سحر چطور است؟

سحرهاى حرم امام رضا(ع) متفاوت از ساير اوقات و 
زمان هاست، زمان سحر لحظه اى حساس و موقعيت 
ويژه اى براى گرفتن كرامت از د ست با كفايت حضرت 
رضا (ع) است؛ البته كرامت هميشه هست، اما سحرها 
حرم  د ر  هم  من  خاطرات  ترين  شيرين  است.  ويژه 

مربوط به سحرهاى اين حريم قد سى است.

حضرت  با  خود تان  قلبى  ارتباط  د رمورد     
رضا(ع) برايمان بگوييد ؟

رضا(ع)  حضرت  به  را  خود مان  ما  كه  معتقد م  من 
وصل كرد ه ايم، يكى از استاد ان مى فرمود ند  كه همه 
مى گويند  من شاگرد  فالنى هستم، د ر واقع بايد  آن 
و  قبول كند  كه چه كسى شاگرد  من هست  استاد  
چه كسى شاگرد  من نيست. باالخره ما خود مان را به 
آقا وصل مى كنيم. آقا خود شان ذره پرورى مى كنند . 
اين است كه معموالً  بگويم  چيزى كه من مى توانم 
هر وقت مراسمى د اريم، محضر آقا مى روم و تنها يك 

جمله مى گويم كه آقا آبرود ارى كنيد . 

  بعضى از اشعار هستند  كه هميشه د ر ذهن 
كه  هست  بيتى  د و  يا  خاص  شعر  ماند گارند ، 

بيشتر از د يگر اشعار زمزمه كنيد ؟
شعر «اى صفاى قلب زارم هرچه د ارم از تو د ارم / تا 
قيامت اى رضا جان سر ز خاكت بر ند ارم» را كه د ر 
مراسم مختلف بويژه محضر مقام رهبرى و هنگام د فن 
توليت فقيد  آستان قد س رضوى مرحوم آيت اهللا واعظ 
طبسى خواند م، بسيار د وست د ارم و د ر واقع حرف د ل 

همه نوكران حضرت همين شعر است.
شايد  كسى بگويد  من به تنهايى تالش كرد ه ام و به اين 
موقعيت و رتبه رسيد ه ام. اما من مى گويم هرچه د اريم 

از حضرت رضا(ع) است.
«اى صفاى قلب زارم، هرچه د ارم از تو د ارم». همسرم، 
فرزند انم، آبرويم و هرچه كه د ر عالم د ارم از حضرت 

رضا(ع) است.
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 اميرعارف د ر گفت وگو با قد س:

سحرهای حرم زمان گرفتن حاجت از امام رضا است
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