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سخنرانى:
حجت االسالم و المسلمين مرتضى حميدى

چهارشنبه و پنج شنبه- ساعت 11:40

سخنرانى:
حجت االسالم و المسلمين حسين حائرى

چهارشنبه تا جمعه – ساعت18:30

سخنرانى:
حجت االسالم و المسلمين سيدمرتضى صالحى خوانسارى

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 20

سخنرانى و بيان احكام و معارف دينى ويژه خواهران 
همه روزه قبل از نماز ظهر و عصر 

رواق هاى حضرت زهرا(س)
دارالحكمه و  حضرت معصومه(س)

زيارت جامعه كبيره / چهارشنبه- 21:30 / اميرعارف
دعاى كميل / پنج شنبه- ساعت 20:45 / حجت االسالم صالحى خوانسارى

دعاى ندبه / جمعه - اول طلوع آفتاب / جواد غفاريان
مناجات خوانى / جمعه – ساعت3:30 بامداد / سعيد حداديان

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 

حس خوب

اين يك يادداشت سياسى نيست... . شما مردم كوچه و 
بازار خوب مى دانيد و خوب مى توانيد فهرستى از آنچه 
كه حال اين روزهاى تان را خراب كرده است تهيه كنيد. 
شايد ذكر دوباره آنها نمك به زخم تان باشد. الهى كه همه 
مردم خانه دار شوند، و امان از اجاره خانه كه بيشتر درآمد 
مردم را مى بلعد. الهى همه دختر و پسرها عروس و داماد 
شوند، و امان از هزينه  هاى سنگين خرج و مخارج عروسى 
و جهيزيه. الهى سر و كار هيچ كسى به بيمارستان كشيده 
بيمارتان  نكنى  واريز  پول  تا  كه  روزى  از  امان  و  نشود، 
براى همه مهيا  الهى شرايط تحصيل  را بسترى نكنند. 
باشد، و امان از روزى كه بخاطر مشكالت مالى مجبور 
شوى تحصيل را نيمه رها كنى. الهى چرخ كار و كاسبى ها 
هميشه بچرخد و همه چيز رونق داشته باشد، و امان از 

روزى كه نان آورى شرمنده خانواده اش شود.
كه حالش  آنى  مختصر،  اين وصف حال  با  حاال  خب 
خراب نباشد، قطعاً دلش بزرگ است و توكلش بسيار. 
حتماً مى گوييد مگر همه به چنين درجاتى مى رسند؟ 
مگر مى شود  اصًال  است؟  رسيدنش سخت  بنظر شما 
امام رضا(ع) را داشته باشيم و حال  مان خوب نباشد؟ 
صاحب خانه  تقصير  بود  كاهل  گدا  «گر  شاعر  قول  به 
چيست؟» مگر مى شود با حال بد حرم برويم، در صحن 
گاهى  از  هر  گنبد،  به  بزنيم  ُزل  بچرخيم،  انقالبش 
نيم نگاهى به مردم موبايل بدست بيندازيم و برويم در 
آن  به  بچرخانيم  چشم  بعد  سلفى گرفتن هاى شان  نخ 
طرف ديگر و كودكى را روى صندلى چرخ دار ببينيم 
دلى  با  مى شود  مگر  مى شود؟  مگر  نلرزد،  دل مان  و 
گرفته، تنگ غروب صداى نقاره خانه اش بلند شود و هى 
بين نقاره خانه و پرچم گنبد چشم بكشيم و حال مان 
بد بماند؟ مگر مى شود سفره دل مان را پيش حضرت 
باز كنيم و گوش نكنند؟ مگر مى شود بازى بچه ها در 
صحن، پچ پچ زوج هاى جوان باهم، سكوت معنادار يك 
پيرمرد، رفت و آمد خدام حرم را ببينيم و همچنان در 
آن فضا به فكر مشكالت مان باشيم؟ مگر مى شود آن 
حال و حس خوبى كه در حرمش داريم، دليلش چيزى 
غير خود حضرت باشد؟ مى شود هى حرم رفت و هى 
حرم رفت و هى حال هاى خوب بيشترى ذخيره كرد. 
مى شود هى طلب كرد و هى خواهش كرد و هى تمنا 

كرد و آخرش ... . خالصه در حرم اين را زمزمه كنيم:
 تو طبيب دل بيمار منى
سيد و سرور و ساالر منى

تن من شعله ور از آتش عشق
تو صفاى تن تب دار منى. 
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امان خواهم در آن روزى كه  تو  از  خدايا 
سود ندهد كسى را نه مال و نه فرزندان 
مگر آن كس كه دلى پاك به نزد خدا آورد.

و از تو امان خواهم در آن روزى كه بگزد 
و  را  خود  دست  دو  هر  ستمكار  شخص 
گويد اى كاش گرفته بودم با پيامبر راهى. 

و از تو امان خواهم در روزى كه شناخته 
شوند جنايتكاران به سيما و رخساره شان 

و بگيرندشان به پيشاني ها و قدم ها.
و از تو امان خواهم در آن روزى كه كيفر 
نبيند پدرى بجاى فرزندش و نه فرزندى 
كيفر شود بجاى پدرش براستى وعده خدا 

حق است.
و از تو امان خواهم در آن روزى كه سود 
بر  و  عذرخواهيشان  را  ستمكاران  ندهد 
ايشان است لعنت و ايشان را است بدى 

آن سراى. 
مالك  كه  روزى  در  خواهم  امان  تو  از  و 
نيست كسى براى كسى ديگر  چيزى را و 

كار در آن روز بدست خدا است.
و از تو امان خواهم در آن روزى كه بگريزد 
و  همسر  و  پدر  و  مادر  و  برادر  از  انسان 
آن  در  ايشان  از  هركس  براى  فرزندانش 

روز كارى است كه (فقط) بدان پردازد.
مناجات امير المومنين(ع) در مسجد كوفه

خدايا
از تو مى خواهم

اعزام قاری حرم مطهر رضوی به اولین 
دوره مسابقات قرآن طالب جهان اسالم

اعزام مهدى  از  ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى  معاون تبليغات و 
تقى پور، قارى و مؤذن بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) به عنوان نماينده ايران 

در اولين دوره مسابقات بين المللى قرآن طالب جهان اسالم خبر داد.
گفت:  خبر  اين  بيان  با  المسلمين سيدجالل حسينى  و  االسالم  حجت 
اولين دوره مسابقات بين المللى قرآن طالب جهان اسالم از دوم تا ششم 
ارديبهشت ماه 96 به ميزبانى شهر مقدس قم و با حضور 60 طلبه از 35 

كشور برگزار خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين مسابقات ويژه برادران طالب و در رشته هاى قرائت، 
حفظ كل و مقاله نويسى برگزار مى شود، عنوان كرد: مهدى تقى پور، قارى 
و مؤذن حرم مطهر امام رضا(ع)، در رشته قرائت تحقيق با ديگر قاريان 

كشورهاى مختلف به رقابت مى پردازد.
وى درباره گزينش مهدى تقى پور به عنوان نماينده جمهورى اسالمى ايران 
در اين دوره از مسابقات اظهار داشت: در ارزيابى اين مسابقات كه از 17 تا 
19 اسفندماه سال گذشته در شهر قم برگزار شد، قارى و مؤذن حرم مطهر 
رضوى از بين 20 نفر از طلبه هاى سراسر كشور در دو مرحله مقدماتى و 
نهايى موفق به كسب رتبه ممتاز شد و به عنوان نماينده ايران در اين دوره 

از مسابقات انتخاب گرديد.

در جست جوی حقیقت
از بالروس تا مشهد

يك بانوى بالروسى كه براى دومين بار به حرم مطهر رضوى مشرف شده بود، 
با به زبان آوردن شهادتين در حرم مطهر رضوى به دين مبين اسالم مشرف 
شد. اونستويچ  كه پس از تشرف به دين اسالم نام «حديث» را براى خود 
برگزيد، گفت: نخستين بار كه به عنوان گردشگر به ايران سفر كردم، آشنايى 
با مردم ايران و محيط اسالمى آن عاملى شد تا بيشتر درباره اسالم مطالعه و 
تحقيق كنم و بتوانم اطالعات جامعى در اين باره كسب كنم. وى ادامه داد: با 
يادگيرى زبان عربى توانستم قرآن كريم را بخوانم، بدين ترتيب عالقه ام نسبت 
به اين دين مبين افزايش يافت و قصد كردم تا در سفر بعدى خود به ايران 
بتوانم در اين مكان مقدس مسلمان شوم. وى بيان كرد: من دين اسالم را دين 
صلح و دوستى يافتم و تالش داشتم تا دين اسالم را به عنوان دين هميشگى 
براى خود انتخاب كنم. اين بانوى تازه مسلمان شده عنوان كرد: من بسيار 
خوشحالم كه خداوند اين نعمت واال را به من ارزانى داشته و حضور در اين 
آستان و بهره گيرى از خدمات مختلف موجود در آن موجب شده تا خاطرات 
بسيار زيبايى براى من به يادگار بماند.  اونستويچ با اشاره به سوره هاى قرآنى و 
معانى آن عنوان كرد: سوره حمد را بسيار دوست دارم، زيرا يكى از سوره هايى 
است كه به هنگام خواندنش توانستم دريابم كه مسلمان شدن آغاز راه من 

است و من بايد تالش و جديت بسيارى را براى ادامه راه به كار گيرم.

مسئول كتابخانه تخصصى علوم قرآن و حديث 
سال  هفت  طول  در  گفت:  رضوى  قدس  آستان 
حديث  و  قرآن  علوم  تخصصى  كتابخانه  فعاليت 
و 740  هزار  از 320  بيش  رضوى،  قدس  آستان 
از خدمات  دينى،  علوم  محقق  و  طلبه  قرآن پژوه، 
امام  مطهر  حرم  جوار  در  كتابخانه  اين  متنوع 

هشتم(ع) بهره مند شدند.
راحله شاه مرادى زاده با بيان اين خبر افزود: در حال 
حاضر افزون بر 31 هزار منبع چاپى، 552 نسخه 
پايان نامه قرآنى، 76 هزار منبع الكترونيكى، 1190 
لوح فشرده، بيش از 80 نرم افزار تخصصى قرآنى و 
25 عنوان نشريه چاپى تخصصى، در اين كتابخانه 
در دسترس جامعه علمى كشور و عالقه مندان به 

آشنايى با فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) قرار دارد.
اشاعه  را  كتابخانه  اين  تأسيس  از  هدف  وى 
فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) و تسهيل دسترسى 

قرآن پژوهان و عالقه مندان به تحقيق و پژوهش در 
زمينه علوم دينى اشاره كرد و افزود: بيش از 54 
هزار و 200 محقق و قرآن پژوه داخلى و خارجى 
در سال 1395  كتابخانه  اين  گوناگون  از خدمات 

استفاده كردند.
وى خاطرنشان كرد: وب سايت دو زبانه فارسى- عربى 

 library.aqr.ir/quran نشانى  به  كتابخانه  اين 
رضايت  جلب  و  بهينه  خدمات  ارائه  هدف  با  نيز 
عموم  به   1390 سال  از  قرآن پژوهان،  و  مراجعان 

كاربران خدمات مختلفى را ارائه مى كند.
وى اضافه كرد: اين كتابخانه هر ساله در تعطيالت 
بسيارى  ميزبان  رمضان،  مبارك  ماه  و  نوروزى 
مختلف  مراكز  پژوهشگران  بويژه  قرآن پژوهان  از 
حوزوى و دانشگاهى كشور است كه در حال تأليف 
تكميلى  تحصيالت  مختلف  مقاطع  پايان نامه هاى 

هستند.
و  قرآن  علوم  تخصصى  كتابخانه  مى شود؛  يادآور 
جز  به  روزه  همه  رضوى،  قدس  آستان  حديث 
روزهاى تعطيل رسمى، از ساعت 7:15 تا 18:45، 
آستان  مركزى  كتابخانه  يك  منهاى  طبقه  در 
و  محققان  پذيراى  مطهر،  حرم  در  رضوى  قدس 

پژوهشگران مختلف است.

 بهره مندی بیش از ۳۲۰ هزار محقق از خدمات کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث حرم رضوی

ياد د اشت

اطالع رسانى

* سيد سجاد طلوع هاشمى
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...ولی آس�ن نداشت

 پربسته بود و وقت پريدن توان نداشت
مرغى كه بال داشت ولى آسمان نداشت

خوكرده بود با غم زندان خود ولى
ديگر توان صبر در آن آشيان نداشت

جز آه زخم هاى دهن باز كرده اش
در چارچوب تنگ قفس همزبان نداشت

آنقدر زخمى غل و زنجير بود كه
اندازه  كشيدن يك آه جان نداشت
زير لگد صداش به جايى نمى رسيد

زير لگد شكست و توان فغان نداشت
با تازيانه ساخت كه دشنام نشنود

ديگر ولى تحمل زخم زبان نداشت
هرچند ميزبان تنش تخته پاره شد

هرچند روى پل بدنش سايبان نداشت
ديگر تنش اسير سم اسب ها نشد

ديگر سرش به خانه نيزه مكان نداشت

هفتمین حجت معصوم

آن كه عالم همه در دست توانايش بود
مركز دايره غم دل دانايش بود

هفتمين حجت معصوم ز ظلم هارون
چارده سال به زندان ستم جايش بود

دل موساى كليم از غم اين موسى سوخت
كه به زندان بال طور تجاليش بود

معنى قعر سجون بايد و ساق الَمرُضوض
پرسى از حلقه زنجير كه بر پايش بود

ياد حق هم نفس گوشه تنهايى او
آهِ دل روشنى خلوت شب هايش بود

بس كه غم ديد ز زندان و زندان بانش
زندگى بخش جهان مرگ تمنايش بود

نه همين زهر جفا بر دلش افروخت شرر
ز شهادت اثرى بر همه اعضايش بود

يوسف فاطمه يا رب چه وصيت فرمود
كه پس از مرگ همى سلسله بر پايش بود

غم معصومه و هجران رضا

طاير عرشم و عمريست اسير قفسم
خود به زندانم و در دل شده زندان نفسم

شجر طور تجاليم و در آب و گلم
الله دامن زهرايم و در خار و خسم
مرگ صد بار مالقات كند هر روزم

جز اجل در دل شب سر نزند هيچكسم
تا كه از باد صبا بوى رضا را شنوم

كاش مى بود خدا، روزنه اى در قفسم
در دل حبس به دل حبس شده فريادم

من كه در هر دو جهان بر همه فرياد رسم
تازيانه مزن اى سندى شاهك به تنم

غم معصومه و هجران رضا هست بسم
من كه بودم برى از آز و مبرا ز هوى

زير زنجير ستم ُكشته اهل هوسم
«ميثم» آزاديم امضا شده خود مى شنوم

كآيد از قافله مرگ صداى جرسم

زهرا چكنه

  حجت االسالم و المسلمين جعفر اسالمى فر؛ استاد حوزه علميه و سخنران حرم مطهر رضوى: 

آسمان هفتم در «بند»

سيد رضا مويد

على اكبر لطيفيان

غالمرضا سازگار

هنگام ذكر مصايب هر يك از ائمه اطهار(ع)، «غربت» 
الهى  اين حجت هاى  زندگى  مختلف  مقاطع  در  را 
مى بينيم. اما زمانى كه نام امام موسى الكاظم(ع) به 
زبان مى آيد يكى از نخستين چيزهايى كه به ذهن 
را  بيت(ع)  اهل  محبان  و  شيعيان  قلب  و  مى رسد 
بيش از پيش داغدار و اندوهگين مى كند، غربت آن 
حضرت همراه با زندانى شدن ايشان در زندا ن هاى 
آن  پاهاى  به  كه  است  زنجيرهايى  و  و غل  تاريك 

حضرت زده بودند.
زندگى امام موسى الكاظم(ع) را از جهات مختلفى 
مى توان مورد بررسى قرار داد كه در اين نوشتار به 
گوشه هايى از سيره آن حضرت در خصوص رفتار با 
دوستان و شيعيان، حفظ تشيع و زندانى شدن ايشان 
مى پردازيم كه هر كدام از اين وجوه دستورعمل هايى 

براى زندگى دنيوى و اخروى انسان است.

نفوذ در حكومت 
السالم)  اطهار(عليهم  ائمه  تمام  اهداف  از  يكى 
پاسدارى از حريم تشيع و گسترش اسالم بود، لذا 
در  مى شد  الزم  حتى  هدف  اين  تحقق  براى  گاه 
دستگاه جور و ستم زمانه نماينده اى داشته باشند. از 
جمله كارهايى كه حضرت موسى بن جعفر(ع) براى 
حفظ تشيع انجام دادند، فرستادن على بن يقطين 
و معتمد حضرت در دستگاه  افراد مؤمن  از جمله 

خالفت هارون الرشيد بود.
تاريخ حاكى از آن است كه هارون الرشيد مقتدرترين 
پادشاهان  به طورى كه  است،  بوده  عباسى  خليفه 

روم جرأت اين را نداشتند كه عليه او اقدامى كنند.
يقطين خواسته  بن  از على  الكاظم(ع)  امام موسى 
بودند كه در دستگاه خالفت عباسى حضور داشته 
باشد و به كارهاى شيعيان اهل بيت(ع) رسيدگى 
وزير  آنكه  وجود  با  او  لذا  كند.  كمك  آن ها  به  و 
اما  بود  دوم حكومت  فرد  و  الرشيد  حكومت هاورن 
به  كمك  براى  خالفت  دستگاه  امكانات  و  ابزار  از 
شيعيان و بر طرف كردن موانعى كه بر سر راه امامت 

و حضرت بود، بهره مى جست.
امام كاظم(ع) توانستند با نفوذ دادن على بن يقطين 
در خالفت عباسى، تشكيالت منسجم خود را تا مركز 
حكومت عباسى گسترش دهند و در باالترين حوزه 
شيعيان  براى  فريادرسى  و  پناهگاه  حكومت،  اداره 

مستضعف خود فراهم آورند.

كفاره اعمال، رسيدگى به مردم است
امام  از گذشت مدتى على بن يقطين خدمت  بعد 
تا  خواست  ايشان  از  و  رسيد  الكاظم(ع)  موسى 
اين  از  را  او  امام(ع)  اما  كند،  ترك  را  منصب خود 
كار منع كرد و فرمودند: كفاره اعمال شما، رسيدگى 
و كمك به مردم است. تو براى من ضمانت كن كه 
را  او  نياز  اينكه  نبينى مگر  را  ما  از دوستان  كسى 
برآورده كنى و مورد احترام قرار دهى، من نيز براى 
تو ضمانت مى كنم كه سقف زندانى هرگز بر تو سايه 

نيفكند، هرگز تيزى شمشيرى به بدن تو نرسد، و 
هرگز تنگدستى و فقر وارد خانه تو نشود... سپس 
حضرت فرمودند: هر كسى مؤمنى را خوشحال كند، 
در درجه اول خدا را خشنود كرده و بعد پيامبر(ص) 

و سپس ما را.
با تأسى از اين كالم امام موسى الكاظم(ع) مى توان 
گفت كه كفاره گناهان كسانى كه صاحب قدرت و 
رسيدگى  مردم  امور  به  كه  است  آن  هستند  نفوذ 
تنها  نه  اين كار  به آن ها خدمت كنند كه  كرده و 
رضايت  موجب  بلكه  دارد  پى  در  را  الهى  رضايت 

پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) نيز مى شود.

حفظ مبانى فقهى و احكام 
از ديگر ابعاد زندگى حضرت امام موسى الكاظم(ع) 

بعد علمى و فقاهت ايشان است.
در آن دوران كه ائمه اطهار(ع) در خفقان حكام ظالم 
به سر مى بردند، شيفتگان به وسيله افراد و اصحاب 
جواب  و  مى گرفتند  ارتباط  حضرات  اين  با  خاص 

پرسش هاى خود را دريافت مى كردند.
از جمله كسانى كه با شيوه خاصي توانست ارتباط 
پاسخ  و  كند  حفظ  مردم  با  را  كاظم(ع)  امام 
كند،  دريافت  امام(ع)  از  را  شيعيان  پرسش هاى 

برادرشان على بن جعفر بود.
كتاب  قالب  در  را  پرسش ها  پاسخ  شخص  اين 
«رسايل» جمع آورى كرد كه اگر تاكنون مبانى فقهى 
تشيع و احكام تا به امروز ماندگار و حفظ شده، به 
واسطه اين تدبير امام كاظم(ع) و كتاب رسايلى است 

كه توسط على بن جعفر نگارش شد.

پرسش را از اهلش بپرسيم
از اين تدبير حضرت مى توان نتيجه گرفت، زمانى 
از  حتماً  نمى داند  را  پرسشى  پاسخ  انسان  كه 
اهلش و كسى كه در اين زمينه خبره است، پاسخ 
پاسخ  دريافت  براى  انسان  اگر  زيرا  شود،  جويا  را 
برود  جاهل  و  ناآگاه  افراد  سراغ  به  پرسش هايش 
نه تنها پاسخ مناسب را دريافت نمى كند، بلكه به 

انحطاط و انحراف كشيده خواهد شد.

عبد صالح
بر اساس منابع شيعه و سنى، امام موسى كاظم(ع) 
بسيار اهل عبادت بودند، به همين دليل، براى ايشان 
لقب «عبد صالح» را دادند. بر اساس برخى گزارش ها 
امام كاظم(ع) آن قدر عبادت مى كردند كه زندانبانان 
ايشان نيز تحت تأثير قرار مى گرفتند. ذكر شده است 
كه ايشان بعد از نماز صبح تا اذان ظهر به سجده 
و عصر مجدداً  نماز ظهر  اقامه  از  و پس  مى رفتند 
در سجده بودند و با خداوند راز و نياز مى كردند و 
در شب ها بسيار كم مى خوابيدند و پيوسته مشغول 

عبادت و مناجات با خداوند مى شدند.

غربت زندان تاريك
يكى از بخش هاى غربت زندگى هفتمين اخترتابناك 
در  حضرت  بودن  زندانى  واليت،  و  امامت  آسمان 
متن  در  كه  طورى  به  است  بوده  شرايط  بدترين 
على  السالم   ....» مى خوانيم؛  حضرت  آن  زيارتنامه 
اِق  ُجوِن َو ُظلَِم الَْمَطاِميِر ِذي السَّ ِب فِي َقْعِر السُّ الُْمَعذَّ
الَْمْرُضوِض بَِحلَِق الُْقُيوِد؛ سالم بر آنكه گرفتار شكنجه 
در عمق زندان ها و تاريكي هاى زيرزمين ها، با ساق 

كوبيده، به حلقه هاى زنجيرها ...»
مدت زندانى بودن آن حضرت بين چهار تا 14 سال 
بدترين  در  حضرت  مدت  اين  در  است.  شده  نقل 
شبيه  گاهى  شده  عنوان  حتى  كه  زندان هايى 
گودال هايى در عمق زمين بوده، گرفتار بودند تا آنكه 
آن حضرت را در 25 رجب به وسيله سم مسموم و 

به شهادت مى رسانند.

3
شعر

در تاريخ آمده است، ابراهيم جمال كه يكى از 
شيعيان امام موسى بن جعفر(ع) بود، خواست 
خدمت على بن يقطين در دربار حكومت برسد. 
چون ابراهيم ساربان بود و على بن يقطين وزير، 
به حسب ظاهر، شأن ابراهيم نبود كه وارد شود 

لذا على بن يقطين او را راه نداد.
مدتى بعد على بن يقطين زمانيكه مى خواست 
امام  خدمت  مدينه  در  شود،  مشرف  حج  به 
راه  را  او  ولى حضرت  رسيد  الكاظم(ع)  موسى 
را  حضرت  خانه،  بيرون  در  دوم،  روز  ندادند. 
مالقات نمود و عرضه داشت كه تقصير من چه 

بود كه مرا راه نداديد؟!
امام (ع) فرمود: به اين دليل كه برادرت ابراهيم 
جمال را به حضور نپذيرفتى، من نيز از ورود تو 
مانع شدم و خداوند عمل تو را قبول نخواهد كرد 
و من از تو راضى نخواهم بود، مگر آنكه ابراهيم 

جمال تو را ببخشد.
سرانجام به دستور امام (ع) على بن يقطين به 
صورت خارق العاده اى باتوجه به فاصله مكانى 
بسيارى كه داشتند خود را به در خانه ابراهيم 
رساند و با التماس و خواهش از اينكه او را به 
سپس  خواست.  حالليت  بود  نپذيرفته  حضور 
روى  با  حضرت  آن  و  رسيد  (ع)  امام  خدمت 
گشاده او را در آغوش گرفت و فرمودند: اكنون 

از تو راضى شدم.
از اين برخورد امام موسى بن جعفر(ع) مى توان 
نتيجه گرفت كه منزلت على بن يقطين كه نفر 
دوم خالفت عباسى با ابراهيم جمال كه شتربان 
است در پيش امام معصوم(ع) يكى است و خدمت 
اصلى ترين  اسالمى  فرد جامعه  ترين  به ضعيف 

وظيفه است كه بايد به آن توجه داشت.
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رحمة للعالمين صفتى است كه هنگام بيان آن، تنها نام مبارك پيامبر اكرم   (ص) در ذهن ها تداعى مى شود. اين ويژگى پيامبر عظيم الشأن اسالم نشان مى دهد كه 
زندگى پر بركت ايشان نه تنها در عصر خود بلكه در تمام اعصار و قرون حاوى خير و بركت براى تمام مردم دنياست. 

در اين مطلب كه به استناد روايات و احاديث معتبر از قول رسول  اكرم حضرت محمد(ص) گردآورى شده است، سعى كرده ايم تا برخى از روش و سبك زندگى 
مورد انتظار اسالم و پيامبر را كه نسبت به افراد مختلف جامعه توصيه و تأكيد كردند، بيان كنيم.

اين مطالب كه بازنويسى روان از احاديث نبى مكرم اسالم است، سعى دارد تا با مخاطب قرار دادن افراد آن ها را نسبت به تكليف و وظيفه خود آگاه سازد.

جانب  از  قولى  تو  براى  صابر!  انسان  اى 
خداوند دارم كه مى فرمايد اگر به بنده ام 
در  يا  و  بدن  يا  مال  در  چه  را  مصيبتى 
اوالدش بفرستم و او با صبر از آن استقبال 
كند، حيا مى كنم كه بخواهم در قيامت 
او را مورد سوال و جواب قرار بدهم و يا 

حساب و كتابى براى او انجام دهم.

در  من  تن  پاره  اگر  رضا(ع)،  امام  زائر 
دلت  از  غم ها  زيارت كنى  را  خراسان 
خواهد ريخت و هيچ اثرى از گناه در تو 
باقى نخواهد ماند و خداوند تمام آن ها را 
پاك مى سازد. زيارت او باعث مى شود تا 
بهشت بر تو واجب شده و بدنت در آتش 

جهنم نخواهد سوخت.

اى زن! اگر همسر خود را با زبانت آزار  دهى، هيچ توبه اى از 
تو پذيرفته نمى شود مگر اينكه او از تو راضى شود؛ حتى اگر 
روزها روزه بگيرى و شب ها عبادت كنى و مال خود را براى 
جهاد در راه خدا نيز بدهى باز هم فايده اى برايت نخواهد  
داشت، پس اولين فردى خواهى بود كه وارد جهنم خواهى 
را گرامى و محترم  بايد همسر خود  تو هم  و اى مرد!  شد. 
بشمارى و بدان كه هر چه به همسرت بيشتر اظهار محبت 

كنى ايمانت كامل تراست. 

اى فرزند! اگر به پدر و مادرت نيكى كنى در قيامت در باالترين 
جايگاه قرار خواهى گرفت، اگر آن ها را خوشحال كنى خداوند 
را هم خوشحال كردى اما اگر آن ها از دست تو عصبانى شوند 
انگار كه خدا را هم خشمگين كرده اى. اگر دوست دارى تا عمر 

و روزى تو زياد شود به آن ها نيكى كن.

دهى  انجام   مسلمان  دو  بين  را  قضاوتى  مجبور شدى  اگر 
مراقب باش كه عصبانى نباشى. جاى نشستن هر  دوى آن ها 
با هم  يكى باشد، حتى نگاهت به آن دو نيز با هم تفاوتى 
نكند. دقت كن به هر دو نفر آنان به يك روش اشاره كنى. 
بدان خداوند با توست اما تا لحظه اى كه ستم نكنى و اگر 
اين كار را كردى خداوند تو را رها كرده و شيطان همنشين 

تو خواهد شد.

از پيامبر اكرم به انسان صابر

از پيامبر اكرم به زائر امام رضا(ع)

از پيامبر اكرم به عروس و دامادها

از پيامبر اكرم به فرزند

از پيامبر اكرم به قاضى

1

5

2

4

3

از احاديث و روايات كه در مورد قيامت بحث شده است 
و  طوالنى  بسيار  روز  آن  كه  مى شود  برداشت  اين طور 
هزاران سال به طول خواهد انجاميد. حال با عمر 60-70 
ساله  انسان چطور مى شود به اندازه روز قيامت اندوخته 
كسب كرد؟! و اين در حالى است كه اگر تمام اين مدت 
را نيز به عبادت بگذرانيم در مقابل هزاران سال قيامت 
عددى بشدت  ناچيز است! از اين رو خداوند متعال  پاداش 
برخى از اعمال و شب و روزهاى خاص را در دنيا برابر با 
عبادت چندين  سال قرار  داده است كه انسان مى تواند 
با انجام آن ها اندوخته اى بيش از عمر خود كسب كند 
(مانند شب قدر كه برابر با هزار ماه است.) يكى از اين 
زمانها شب و روز مبعث است كه اعمال آن اجر بسيار زياد 

دارد به برخى از آن ها اشاره خواهد شد.

در كتاب مصباح از امام جواد (ع) روايت شده كه ايشان 
فرمودند: «در رجب شبى  است كه از هر آنچه آفتاب بر آن 
مى تابد بهتر است و آن شب بيست و هفتم رجب است، 
كه در صبح آن پيغمبر  خدا (ص) به رسالت مبعوث شد و 
براى آن  شب اعمالى است كه اگر شيعه اى از ما آن اعمال 

را در آن شب انجام دهد اجر عمل شصت سال مى برد.»
در مورد اين عمل اين طور نقل شده است كه پس از نماز 
عشاء، هر ساعتى از شب را تا پيش از نيمه آن بيدار شويد 
و دوازده  ركعت نماز اقامه كنيد، در هر ركعت يك حمد 
و سوره اى از سوره هاى كوچك، ُمفّصل (از سوره محمد تا 

آخر قرآن) خوانده شود. نمازها دو ركعتى هستند.

اعمال شب مبعث

اعمال روز مبعث
روز عيد مبعث يكى از چهار روزى است كه در تمام سال امتياز دارد و براى روزه گرفتن برابر با 70 سال روزه دارى مى باشد. براى روز مبعث نيز چندين عمل توصيه شده است:

اول: غسل كردن.  |  دوم: روزه گرفتن.  |   سوم: صلوات بسيار فرستادن.  |  چهارم: زيارت حضرت محمد (ص) و امام على(ع).
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امانت  دو  شما  ميان  در  من  مردم  اى 
ديگرى  و  قرآن  اول  مى گذارم:  گرانقدر 
اهل بيتم را و  اما قرآن، خانه اى كه در 
آن  خير  شود،  خوانده  فراوان  قرآن  آن 
بسيار مى گردد و به اهل آن وسعت داده 
مى درخشد  آسمانيان  براى  و  مى شود 
چنان كه ستارگان آسمان براى زمينيان 

مى درخشند. 

مايل بود  خداوند  اگر  كارفرما!  اى 
دهد  قرار  دست  زير  را  شما  مى توانست 
پس حال با كارگران خود مهربان باشيد، 
و كارى را بيش از طاقت و توان شان به 
آنان تحميل نكنيد و اگر قصد دارند تا كار 
سختى را انجام دهند آنان را كمك كنيد. 
كارگران تان  به  مى خوريد  كه  همان  از 

بدهيد و آنان را گرامى بداريد.

خداوند دوست دارد كه بنده  اش در راه خدا غذايى دهد و 
بنده اى را اطعام كند. بدان كه اگر اين كار را كردى ورود 
بركت به خانه تو از فرو رفتن كارد در كوهان شتر سريع تر 
است. اگر برادر مؤمن خود را غذا دهى تا سير شود و يا حتى 
اگر به اندازه اى به او آب دهى كه سيراب بشود، خداوند تو را 

به اندازه هزار سال از جهنم دور خواهد كرد. 

اگر همسايه ات از تو كمك خواست كمكش كن. اگر از تو 
را  نيازش  شد  نيازمند  اگر  بده.  قرض  او  به  خواست  قرض 
برطرف ساز، اگر مصيبتى ديد او را دلدارى بده. اگر خيرى 
به او رسيد به وى تبريك بگو. اگر بيمار شد به عيادتش برو، 
وقتى ُمرد در تشييع جنازه اش شركت كن، همچنين خانه ات 
را بلندتر از خانه او نساز تا جلوى جريان هوا را بر او بگيرى 

مگر آنكه خودش اجازه دهد. 

براى تو كه اخالقت خوب است، خانه اى در حومه بهشت و خانه اى 
ضمانت  بهشت  باالى  در  خانه اى  همچنين  و  بهشت  مركز  در 
مى كنم و بدان كه نزديك ترين فرد به من در قيامت راستگوترين، 
امانتدارترين، وفادارترين به عهد، خوش اخالق ترين مردم خواهد 
بود و اخالق خوِب تو اولين چيزى خواهد بود كه در قيامت در 

ترازوى اعمالت گذاشته خواهد شد.

از پيامبر اكرم به عموم مردم

از پيامبر اكرم به ميزبان

از پيامبر اكرم به همسايه

از پيامبر اكرم به كارفرما

از پيامبر اكرم به انسان خوش اخالق
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پس از پايان نماز؛ و در همان حال نشسته هفت مرتبه 
و  فلق  (سوره هاى  َذتَْين  ُمَعوَّ مرتبه  هفت  حمد،  سوره 
ناس)، و سوره هاى «توحيد» و «ُقْل يا اَيُّها الْكافُِروَن» هر 
كدام هفت مرتبه، و سوره قدر و آيه الكرسى نيز هر كدام 

هفت مرتبه قرائت شود.
بعد از تمام كردن نماز و اين سوره، اين دعا خوانده شود:

َشريٌك فى  لَُه  يَُكْن  َولَْم  َولَداً  يَتَِّخْذ  لَْم  الَّذى  ِهللاِّ  اَلَْحْمُد 
لِّ َو َكبِّْرُه تَْكبيراً اَللُّهمَّ اِنّى  الُْملِْك َو لَْم يَُكْن لَُه َولِىُّ ِمَن الذُّ
ْحَمِة  اَسَئُلَك بَِمعاقِِد ِعزَِّك َعلَى اَْركاِن َعْرِشَك وَ ُمْنَتَهى الرَّ
ِذْكِرَك  َو  االْْعَظِم  االْْعَظِم  االْْعَظِم  بِاْسِمَك  َو  ِكتابَِك  ِمْن 
االْْعلَى االْْعلَى االْْعلى َو بَِكلِماتَِك الّتاّماِت اَن تَُصلَِّى َعلى 

ٍد َو آلِِه َو اَْن تَْفَعَل بى ما اَنَْت اَْهُلُه... ُمَحمَّ
ستايش خاص خدايى است كه نگيرد فرزندى و نيست 
ياورى  برايش  نيست  و  شريكى  فرمانروايى  در  او  براى 
از خوارى و به بزرگى كامل بزرگش شمار، خدايا از تو 
خواهم به حق چيزهايى كه موجبات عزتت بر پايه هاى 
عرشت مى باشد و به حق سرحد نهايى رحمتت از كتابت 
و به نام بزرگتر بزرگتر بزرگترت و به حق ذكرت كه واالتر 

و برتر و اعلى است و به كلمات تام و تمامت...
درود  ايشان  آل  و  محمد  بر  و  خواسته  حاجت  سپس 

بى كران مى فرستيم.
همچنين انجام غسل و زيارت حضرت اميرالمؤمنين از 

افضل اعمال شب عيد مبعث است.

اعمال شب مبعث

اعمال روز مبعث
روز عيد مبعث يكى از چهار روزى است كه در تمام سال امتياز دارد و براى روزه گرفتن برابر با 70 سال روزه دارى مى باشد. براى روز مبعث نيز چندين عمل توصيه شده است:

اول: غسل كردن.  |  دوم: روزه گرفتن.  |   سوم: صلوات بسيار فرستادن.  |  چهارم: زيارت حضرت محمد (ص) و امام على(ع).



شهرستان كاشمر در استان خراسان رضوى يكى 
از شهرستان هاى زيارتى است كه به نور وجود سه 
شده  منور  مدرس(ره)  شهيد  زيارتگاه  و  امامزاده 
است. يكى از امامزاده هاى صاحب كرامت و معروف 
فرزند  حمزه(ع)  سيد  حضرت  شهرستان  اين 
بالفصل حضرت امام موسى الكاظم(ع)، برادر امام 
(ابوينى) حضرت سيداحمد  تنى  برادر  و  رضا(ع) 

شاهچراغ و امامزاده سيد محمد عابد مى باشد.
در  كاشمر  شهر  شمال  در  بزرگوار  امامزاده  اين 
بقعه اى زيبا و باصفا و روحبخش معروف به باغمزار 
مدفون است. هر چند نقل قول هاى متعددى مبنى 
بر دفن ايشان در اماكن ديگرى وجود دارد و حتى 
مقابر و آرامگاه هايى هم با همين نام در سيرجان، 
قم، شيراز، مدينه منوره و چهار فرسنگى كربالى 
اين  قبر  مورخان  از  برخى  اما  دارد  وجود  معلى 

امامزاده در كاشمر را واقعى تر مى  دانند.

فرزند و برادر امام معصوم(ع) 
نظر  از  ممتاز  فضايلى  از  (ع)  سيدحمزه  حضرت 
شأن و منزلت، علم و تقوا برخوردار بوده اند و در 
كتاب «تحفه االزهار و زالل االنهار» در مورد ايشان 
آمده است كه كان عالما، فاضال كامال صّينا ديّنا 
جليال… ضمن اينكه ايشان در همان زمان حيات 
خود نيز فردى محبوب بوده و جزو چهار يا پنج 

فرزند مهم امام كاظم(ع) محسوب مى شده است.
نام ام  به  كه  امامزاده  اين  گرامى  مادر  مورد  در 
از  احمد معروف مى باشد نيز نقل شده است كه 
داناترين، پرهيزگارترين و گرامى ترين زنان حضرت 
موسى بن جعفر(ع) بوده كه امام (ع) عنايت خاصى 
به وى داشته و مورد اعتماد و اطمينان ايشان بوده 
به  خود  اوصياى  از  يكى  را  او  كه  جايى  تا  است 
حساب آورده و حتى زمانى كه امام كاظم(ع) عازم 
و  ايشان سپردند  به  را  امامت  ودايع  بودند  بغداد 
پس از شهادت امام موسى الكاظم(ع) اين ودايع 

توسط ام احمد به امام رضا(ع) تحويل داده شد.

ورود سيد حمزه(ع) به ايران
برابر منابع تاريخى، سه روايت در مورد چگونگى 
ورود حضرت سيدحمزه(ع) به ايران و مدفون شدن 
آن حضرت در كاشمر وجود دارد كه يكى از اين 
امام  حضرت  همراه  به  ايشان  مى گويد  روايت ها 
رضا(ع) وارد ايران شدند و در همين منطقه ترشيز 
توسط هواداران مأمون به شهادت رسيد و اما نقل 
تاريخى مفصل ديگرى هم وجود دارد كه مى گويد 
حضرت سيد حمزه(ع) حسب االمر امام هشتم(ع) 
به همراه برادر ديگرشان امامزاده سيدمحمد عابد 
امام  توسط  عابد  سيدمحمد  و  آمدند  ايران  به 
رضا(ع) به فرماندارى منطقه چناران منصوب شد 
و پس از گذشت بيش از يك سال از اين ماجرا و 
چند روز قبل از شهادت امام رضا(ع)، ايشان نامه اى 
به محمد عابد نوشته و فرمودند كه بزودى مأمون 
مرا زهر مى دهد و به شهادت مى رساند و بعد از 
شهادت من شماها را تعقيب خواهد كرد بنابراين تا 
من زنده هستم همگى به طرف كشمر و كوهستان 
على آباد، قرب ترشيز به صورت مخفيانه حركت 
قرار دهيد.  و سنگر خود  مأمن  را  آنجا  و  كرده 
عده اى  و  سيدحمزه  حضرت  ترتيب  اين  به 

ديگر به سمت ترشيز آمدند و پس از شهادت امام 
رضا(ع) لشكريان مأمون به تعقيب آن ها برخاستند 
به  منجر  كه  درگرفت  جنگى  منطقه  اين  در  و 
نهايت  در  و  شد  سيدحمزه(ع)  حضرت  شهادت 
حضرت  مى گويد  كه  هست  هم  ديگرى  روايت 
سيدحمزه به همراه احمد بن موسى (شاهچراغ) 

وارد ايران شده است.

جد بزرگوار امام خمينى(ره)
(ع)  حمزه  سيد  حضرت  مورد  در  مهم  نكات  از 
اين است كه ايشان جد حضرت امام خمينى(ره) 
بنيانگذار كبير انقالب اسالمى نيز هستند و امام 
راحل يكى از اوالد و ذريه حضرت سيدحمزه(ع) 
به حساب مى آيند. ضمن اينكه اين امامزاده بزرگوار 
جد سالطين صفوى محسوب مى شوند به گونه اى 
«امامزاده  كه  است  آمده  تاريخى  كتب  در  كه 
جد  ترشيز،  در  الكاظم  موسى  بن  سيدحمزه 

سالطين صفويه است، بارگاه و صحن عالى دارد».

صحن و سرا
ساختمان اين مرقد مطهر داراى گنبدى مرتفع با 
كاشى كارى سبز رنگ شبيه گنبد مسجد گوهرشاد 
و ايوان آيينه كارى شده و دو گلدسته بلند است 
آيينه  نيز  رواق  اطراف  و  گنبد  درون  نماى  كه 
كارى شده است. در داخل باغمزار سروهاى زيبا 
و باستانى وجود دارد كه گفته مى شود اين سروها 

حدود 800 سال عمر دارند.
بن  حمزه  اعقاب  از  را  خود  كه  صفويه  سالطين 
اهتمام  مزار  اين  آبادانى  در  مى دانستند،  موسى 
موقوفات  اصلى  سند  بنابراين  و  داشتند  خاصى 
سال  قمرى،  هجرى   930 تاريخ  داراى  امامزاده 
مساحت  است.  صفوى  اسماعيل  شاه  درگذشت 
تقريبى كل باغ و بقعه متبركه حدود پنج هكتار 
است و حرم اصلى با مساحت تقريبى 1500 متر 
در  است،  گرفته  قرار  باغ  شرق  قسمت  در  مربع 
مرحوم  توسط  مطهر  اين حرم  نيز  معاصر  دوران 
مهندس فتحى بازسازى و مرمت شده و در حال 

حاضر اين بقعه متبركه با 4000 مترمربع مسقف، 
به عنوان يكى از مراكز فرهنگى و نشر معارف تشيع 

در منطقه مطرح است.

موقوفه اى به قدمت 500 سال
استان  در  مشهد  شهر  از  بعد  كاشمر  منطقه 
خراسان بيشترين موقوفات را داراست كه از اين 
موقوفات  داراى  نيز  سيدحمزه(ع)  امامزاده  بين 
موقوفه  سند  قديمى ترين  است.  زيادى  بسيار 
و  اوقاف  اداره  در  تومارى  صورت  به  هم  باغمزار 
امور خيريه كاشمر موجود است كه تاريخ ثبت آن 
جمادى الثانى سال 930 هجرى قمرى است و به 
عبارتى قدمت آن بيش از 500 سال است كه واقف 
آن فردى است به نام سيف الدين مظفر سلطان 
پسر شمس الدين على كاسفى است. اين امامزاده 
در تاريخ 10 خرداد 1382 با شماره ثبت 8738 
به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.

برنامه هاى فرهنگى- تبليغى
شبستان  قبيل  از  متبركه  بقعه  رفاهى  امكانات 
نمازجماعت كه در سه  و  مراسم  برگزارى  جهت 
نوبت مستمر در تمامى يوميه برگزار و شلوغ ترين 
محسوب  شهر  در  جماعت  نماز  برگزارى  اماكن 
مى شود و صحنى با مساحت تقريبى 1000 متر 
ايوان  و  آرامگاه خانوادگى  را  آن  اطراف  مربع كه 
جنوبى بقعه در برگرفته است محلى براى برگزارى 

مراسم هاى مذهبى مى باشد.
حضور طالب، اساتيد و روحانيت در بقعه در طول 
روز به منظور پاسخگويى به پرسش هاى شرعى و 
اعتقادى زائران و برپايى برنامه هاى قرائت ادعيه و 
زيارت به شكل منظم و مستمر از جمله برنامه هاى 

فرهنگى اين بقعه مطهر است.
از  آثارى  مطهر  حرم  اين  موزه اى  مجموعه  در 
قديمى  دانى هاى  شمع  بقعه،  قديمى  سنگ هاى 
همه  كه  مى شود  نگهدارى  اشيا  ساير  و  خدام 
قرار مجاوران  و  زائران  عموم  بازديد  مورد  روزه 

مى گيرد .
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پنجمین جشنواره ملی عکس 
«وقف، چشمه همیشه جاری» 

برگزار می شود
«وقف، چشمه هميشه  ملى عكس  پنجمين جشنواره 
جارى» ويژه عموم عالقه مندان در بخش هاى مختلف 

برگزار مى شود.
اينكه  بيان  با  وقف  عكس  ملى  جشنواره  فنى  دبير 
برپايي  وقف  فرهنگ  ترويج  و  تبليغ  ابزارهاي  از  يكي 
جشنواره  هاى مختلف است، بيان كرد: پنجمين جشنواره 
با موضوع «وقف و ثمرات آن»، در دومين  ملى عكس 
استان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  توسط  متوالى  سال 

همدان برگزار مى شود.
كيارش كرمى هدف از برگزارى اين جشنواره را ايجاد 
يك نگرش دقيق و جديد نسبت به وقف از جنبه هنري، 
شناسايي و استفاده از ظرفيت هنرمندان عرصه هنر در 
موضوع وقف و ارتقا و توسعه فرهنگ وقف در جامعه 
و ايجاد شور و نشاط در بين جامعه هنري نسبت به 
و معرفى  با هدف شناساندن  مقوله وقف  به  پرداختن 

بناهاى موقوفه عنوان كرد.
وى موضوع جشنواره را وقف و ثمرات آن عنوان كرد و 
گفت: عكس هاى ارسالى بايد شامل به تصوير كشيدن 
نتايج مثبت وقف در اماكن موقوفه، درمان بيماران در 
و  امامزادگان  آبادانى  و  احيا  موقوفه،  بيمارستان هاى 
بقاع متبركه توسط واقفان، نذرها در مناسبات مذهبى، 
خيرات و كمك به نيازمندان و ايتام، كمك هزينه هاى 
درمانى- مراكز  بازسازى  و  تحصيلى،كمك  و  درمانى 

كمك و يارى به محرومان با رويكردى مثبت و حمايتى 
و توجه به فضاهايى كه به گسترش فرهنگ وقف كمك 
مى كنند مانند مساجد و حوزه هاى علميه، حسينيه ها و 

زيارتگاه ها، امامزادگان و بقاع متبركه باشد.
وى با بيان اينكه 20 فروردين ماه 96 آخرين مهلت ارسال 
آثار بود، ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا 20 ارديبهشت ماه 
تمديد شده است، از اين رو عالقه مندان مى توانند آثار 
خود را از طريق بارگذارى در سايت جشنواره به نشانى 
www.oghaffestival.ir و پر كردن فرم شركت در 

جشنواره ارسال كنند.
وى با بيان اينكه همه عكاسان آماتور و حرفه اى مجاز 
كرد: عكس ها  عنوان  هستند،  در جشنواره  به شركت 
مى تواند با دوربين عكاسى ديجيتال حرفه اى يا دوربين 
تلفن همراه گرفته شده باشد و هر عكاس مجاز به ارائه 
10 عكس در جشنواره است. كرمى با اشاره به اينكه 
اعالم نتايج و برگزارى اختتاميه جشنواره در خردادماه 
بزرگ ترين  كرد:  انجام خواهد شد، خاطرنشان  امسال 
از كمتر  حجم  با  پيكسل،  هزار  دو  بايد  عكس  ضلع 

2 مگا بايت و با فرمت jpg ذخيره شود.

همرسشهید مدافع حرم یک باب 
آپار°ان مسکونی را وقف کرد

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه على آباد كتول گفت: 
فاطمه صادقى همسر شهيد مدافع حرم يك باب منزل 
مسكونى را به ارزش يك ميليارد ريال وقف ايتام و امور 

خيريه كرد.
حجت االسالم مصطفى فرخى اظهار داشت:  همزمان با 
سالروز والدت حضرت على(ع) واقف خير انديش فاطمه 
صادقى همسر دهمين شهيد مدافع حرم استان گلستان 
شهيد قربان نجفى خان ببين، در اقدامى خداپسندانه 
يك باب آپارتمان مسكونى به مساحت 70 متر مربع 
را به نيت كمك به ايتام سادات، امور خيريه و ترويج 

فرهنگ قرآنى وقف كرد.
وى با بيان اينكه اين نخستين وقف اين شهرستان در 
سال جارى است، تصريح كرد: وقف در حوزه سالمت، 
نيازهاى  از  نيز  قرآنى  و  فرهنگى  امور  جوانان،  ازدواج 
شهرستان است كه واقفان گرامى مى توانند براى كسب 
اطالعات كامل و مشاوره رايگان درباره وقف در اين امور، 

به اداره اوقاف شهرستان مراجعه كنند.
يادآور مى شود؛ شهيد قربان نجفى خان ببين، رزمنده 
به صورت  بازنشسته،  و فرهنگى  8 سال دفاع مقدس 
حرم  از  دفاع  و  تكفيرى  ها  با  مبارزه  براى  داوطلبانه 
آل البيت(ع) به كشور عراق اعزام شده بود كه خرداد ماه 

سال 95 به جمع شهداى مدافع حرم پيوست.

خبر

زهرا چكنه

امامزاده حمزه، برادر امام رضا

 امامزاده ای در مسیر بهشت

امامزاده حمزه(ع) كاشمر



شوى  خارج  كه  حسين(ع)  امام  مطهر  حرم  از 
از  پس  مطهر،  حرم  از  مترى   350 فاصله  در 
به حرم مطهر حضرت عباس(ع)  الحرمين  بين 

مى رسى ...
از زمانى كه قبيله بنى اسد پس از واقعه عاشورا 
امروز  به  تا  كردند  دفن  را  شهدا  مطهر  پيكر 
حرم مطهر امام حسين(ع) و حضرت عباس(ع) 
تاريخ مشتركى را با يكديگر داشته اند و به گفته 
با  معلى  كربالى  مقدسه،  اعتاب  اين  مسئوالن 
تشرف ساالنه 50 ميليون زائر، رتبه نخست را از 
نظر شمار زائر در ميان ساير حرم هاى مطهر به 

خود اختصاص داده است.
در طول قرن هاى متمادى چه بعد از آنكه مختار 
ثقفى اولين عمارت را براى حرم مطهر حضرت 
عباس(ع) بنا كرد و چه در دوران ساير حكمرانان 
و حكومت هاى مختلف اين بارگاه منور دستخوش 

تغييرات بوده است.
هارون الرشيد، متوكل عباسى و عبدالعزيز وهابى 
اين حرم  بودند كه دستور تخريب  تنها كسانى 
مطهر را دادند، اما در مقابل مأمون فرزند هارون 
فرزند متوكل عباسى،  المنتصر عباسى  الرشيد، 
شاه  ايلكانى،  حسن  شيخ  ديلمى،  عضدالدوله 
شاه  فتحعلى  و  افشار  نادرشاه  صفوى،  عباس 
قاجار از جمله حاكمانى بودند كه نقش بسزايى 
حضرت  مطهر  حرم  بناى  تجديد  و  آبادانى  در 
عباس(ع) داشته و بناهايى را كه تخريب شده بود 

بازسازى و ترميم كردند.
در دوران معاصر و پس از سرنگونى صدام حسين و 
رژيم منحوس بعث حاكم بر عراق در سال 1382 
هجرى شمسى، ميليون ها زائر دلسوخته اين صحن 
زيارت  به  توانستند  انتظار  سال ها  از  پس  سرا  و 

اعتاب مقدسه در كربالى معلى مشرف شوند.
با توجه به حضور ميليونى زائران و فضاى كوچك 
حرم مطهر حضرت عباس(ع)، هيئت امناى حرم 
مطهر در سال 1385 هجرى شمسى بر آن شد تا 
به فضاهاى حرم مطهر بدون ايجاد تغيير در بناى 

تاريخى اين بارگاه ملكوتى بيفزايد.

حفظ ساختمان تاريخى حرم
در طرح توسعه حرم مطهر همخوانى و هماهنگى 
بين نقوش قديمى حرم مطهر مبتنى بر معمارى 
حرم  تاريخى  ساختمان  و  شده  رعايت  اسالمى 
از  است.  نشده  تغييرى  گونه  هيچ  دستخوش 
جمله نكاتى كه در اين طرح مورد توجه مسئوالن 
تسهيل  براى  امكانات  انواع  كردن  فراهم  بوده، 
زيارت زائران حرم مطهر حضرت عباس(ع) بوده 
است، به طورى كه زائر در فصول مختلف سال به 
دور از سردى و گرمى هوا مى تواند همانند فضاى 
اين  از  بپردازد.  زيارت  به  قديمى حرم مطهر 

به گستره عظيم پروژه توسعه حرم  با توجه  رو 
مطهر، اين پروژه در 18 بخش تنظيم شد كه هر 
بخش به صورت مجزا و پس از پايان پروژه قبلى 

عملياتى مى شود.

آزادسازى امالك حريم حرم
حرم  توسعه  طرح  در  مهم  بخش هاى  از  يكى 
امالك  آزادسازى  ابوالفضل(ع)،  حضرت  مطهر 
به همين منظور آستان  بود،  اين طرح  واقع در 
مقدس عباسى در راستاى توسعه حرم مطهر و به 
منظور فراهم آوردن فضاى كافى براى استراحت 
زائران اين بارگاه ملكوتى و روان سازى روند رفت 
و آمد بخصوص در ايام زيارت هاى ميليونى، اقدام 
به آزادسازى امالك حريم حرم و تخريب آن ها 
نمود. اين امالك پس از توافق با مالكان و جلب 

عراق  شهردارى هاى  وزارت  طريق  از  آن ها  نظر 
آزادسازى شد و در اختيار حرم مطهر قرار گرفت.

توسعه افقى حرم
يكى از پروژه هاى بسيار مهم حرم مطهر حضرت 
عباس(ع) كه از اهميت ويژه اى برخوردار بوده و 
مقدس  آستان  امناى  هيئت  خاص  توجه  مورد 
بوده، طرح توسعه افقى حرم مطهر بواسطه احداث 

سقف صحن مطهر است.
در طرح توسعه افقى حرم مطهر از ديوار پيرامونى 
خارج  سمت  به  متر   15 تا   12 اندازه  به  حرم 
پيشروى و ساختمانى در سه طبقه پيرامون ديوار 
مجموع  در  گرديد.  احداث  مطهر  حرم  قديمى 
پروژه توسعه حرم مطهر در زمينى به مساحت 
10 هزار متر مربع و در سه طبقه در دست احداث 
است كه در مجموع 3000 مترمربع به فضاى در 
اختيار حرم مطهر عباسى اضافه شده است. اين 
طبقات به تمامى امكانات و تجهيزات مجهز شده 
و با احتساب طبقه زيرزمين سه طبقه محسوب 
مى شوند كه فضاى الزم براى انجام مراسم عبادى 
زيارت هاى  ايام  در  بخصوص  زائران  براى  را 

ميليونى فراهم مى كند.

18 گنبد بر فراز حرم
مطهر  حرم  توسعه  طرح  بخش هاى  از  يكى 

حضرت عباس(ع)، عمليات كاشيكارى 14 گنبد 
(عليهم  معصوم  چهارده  نماد  عنوان  به  كوچك 
نماد  عنوان  به  بزرگ  گنبد  چهار  و  السالم) 
حضرت ام البنين(س) و سه فرزند ديگر آن بانو 
كه در واقعه كربال در كنار حضرت عباس (ع) به 
شهادت رسيدند، كه تمام اين گنبدها با كاشى 

كرباليى تزيين شد.
گنبدهاى كوچك در طرح توسعه حرم مطهر به 
قطر 5 متر و ارتفاع 3 متر از كف تا باالترين نقطه 
و گنبدهاى بزرگ به قطر 5 متر و ارتفاع 9 متر از 
كف تا باالترين نقطه احداث شده اند و جنس اين 
كاشى ها به گونه اى است كه در برابر حرارت تا 
60 درجه مقاوم است و عالوه بر مقاومت در برابر 
ضربه و قابليت ضد آب، مشخصات فنى بااليى 

هم دارد.

استحكام بناى قديمى
مهندسان و متخصصان طرح بازسازى و توسعه 
از  ديگر  يكى  عباس(ع)،  حضرت  مطهر  حرم 
مرحله  با  را  مطهر  حرم  توسعه  پروژه  فازهاى 
توسعه هفت در ورودى حرم مطهر انجام دادند، 
اين مرحله از پروژه مهم ترين بخش و مكمل ديگر 
مراحل پروژه توسعه حرم مطهر حضرت عباس(ع) 
است. افزون بر ايجاد فضاى بيشتر و مناسب براى 
زائران، سبب استحكام بناى حرم مطهر مى شود، 
با پايه هاى  زيرا پايه هاى آجرى و گچى قديمى 
سيمانى و جديد تعويض شده است. در اين پروژه 
فضاى داخلى درهاى ورودى با كاشى كرباليى و 
معرق كارى و طالكارى تزيين شده اند تا با نقش 
و نگار بافت قديمى و جديد ساير بخش هاى حرم 

مطهر يكدست و يكسان شود.

مرمرهاى طبيعى
از ديگر بخش هاى طرح توسعه حرم مطهر قمر 
اطراف  كف  سنگ هاى  تعويض  بنى هاشم(ع) 
ضريح  پيرامون  منظور  بدين  بود،  مطهر  ضريح 
مطهر تا در  ورودى حرم با استفاده از سنگ مرمر 
ابعاد  ايتاليا و در  از نوع مولتى اونيكس  طبيعى 
3×40×60 در سه رنگ و به شكلى زيبا و منحصر 

به فرد سنگ كارى شد.

اعتاب مقد          سه 

جوان ترین شهید خطه گلستان

شهيد  جوان ترين  ترميمى  يداهللا  اسالم  رشيد  پاسدار 
مدافع  شهيد  ششمين  و  گلستان  استان  حرم  مدافع 
در   1367 سال  در  كه  است  گرگان  شهرستان  حرم 
شهر گرگان متولد شد و مسئوليت كميته موتورسنگين 
هيئت موتورسوارى و اتومبيلرانى شهرستان گرگان را 

بر عهده داشت.
وى كه از نيروهاى تيپ مردم پايه سپاه نينواى گلستان 
بود، 12 فروردين ماه 96 در حومه شهر حلب سوريه در 
دفاع از حرم عقيله بنى هاشم حضرت زينب (س)، بر اثر 
اصابت تير مستقيم تكفيرى ها به فيض شهادت نايل 
و آسمانى شد و در 16 فروردين ماه در گلزار شهداى 

امامزاده عبداهللا گرگان به خاك سپرده شد.

 

مدرسه ابتدایی دخرتانه القمر 
افتتاح شد

مدرسه ابتدايى دخترانه القمر وابسته به آستان مقدس 
حضرت عباس(ع) به صورت رسمى در كربالى معلى 

افتتاح شد.
مطهر  حرم  شرعى  متولى  الصافى  احمد  سيد  عالمه 
حضرت عباس(ع) در آيين گشايش اين مركز آموزشى، 
پروژه هاى  از  يكى  را  آموزشى  مجموعه هاى  ساخت 
تأثيرگذار در آينده عراق توصيف كرد و گفت: آستان 
مباحث  به  عاليات  عتبات  ساير  مانند  عباسى  مقدس 
ويژه اى  توجه  دانش آموزان  بين  در  تربيتى  و  آموزشى 

كرده است.
وى مساحت زمين اين مركز آموزشى را هزار و 320 
مترمربع اعالم كرد و افزود: اين پروژه در چند مرحله در 
حال تكميل است كه مرحله بخش آموزشى آن با صرف 
بيش از 700 ميليون دينار عراقى (دو ميليارد و 100 
ميليون تومان) شامل تجهيز كالس ها و آزمايشگاه ها 

افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

 

توسط آستان مقدس عباسى صورت گرفت

تجلیل از فرزندان
شهدای جهاد کفایی عراق

از  عباسى  مقدس  آستان  نوجوان  و  كودك  واحد 
دانش آموزان شاهد مجموعه مدارس اباالفضل العباس(ع) 

تجليل كرد.
اين آيين با حضور خانواده شهداى جهاد كفايى كه در 
مبارزه با گروه هاى تروريستى داعش به شهادت رسيده 
بودند در مدرسه ابتدايى الساقى وابسته به حرم مطهر 

برگزار و از 20 تن ازفرزندان شهدا قدردانى شد.
دكتر زمان الكنانى فرمانده نيروهاى پيشاهنگ الكفيل 
به تشريح فضيلت شهادت و منزلت و  اين مراسم  در 
جايگاه شهيد نزد خداوند متعال پرداخت و از رشادت ها 

و از جان گذشتگى شهداى جهاد كفايى تجليل كرد.
خانواده هاى  از  تجليل  و  شهدا  خاطره  و  نام  ذكر  وى 
قبال  در  مردم  عموم  و  خود  وظيفه  حداقل  را  ايشان 
آن همه فداكارى و گذشت شهدا و خون پاك ايشان 
كه در راه دفاع از وطن و مقدسات آن بر زمين ريخته 
شد دانست و گفت: آستان مقدس حضرت عباس(ع) 
دوره هاى فوق برنامه را به صورت رايگان براى فرزندان 

شهداى جهادكفايى تدارك ديده است.
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فاطمه لشكرنويس

 نگاهى به بخش هايى از طرح توسعه حرم مطهر حضرت عباس(ع)

زائران راحت تر به زیارت می روند



 بهاءالدين محمدبن حسين عاملى، معروف به شيخ 
بهايى از عالمان بزرگ شيعى در قرن دهم و يازدهم 
با  امروزه  كه  منطقه اى  در  بعلبك  در  كه  است  هجرى 
نام لبنان شناخته مى شود، متولد شد. زادگاه او همواره 
يكى از مراكز مهم مذهب تشيع بوده و دانشمندان شيعى 
بسيارى از اين ناحيه برخاسته اند. خاندان بهايى يكى از 
خانواده هاى معروف جبل عامل در آن دوران بوده اند كه 
يار وفادار حضرت على(ع)  به حارث همدانى،  نسبشان 
مى رسد. شيخ بهايى از جمله نوادر روزگار است كه در 
عرصه هاى گوناگون علمى، سياسى و هنرى شهرت جهانى 
دارد و در حوزه علوم عقلى و نقلى داراى تأليفات بسيار 
بوده و در فنون و علوم غريبه نيز دست توانايى داشته 
است. اين دانشمند و عارف نامدار در عرصه سياست از 
ساليان  و  مى رود  شمار  به  صفوى  عصر  بزرگ  فقهاى 
مذهبى  سياسى  منصب  مهم ترين  عهده دار  متمادى 
مقتدرترين  اول،  عباس  شاه  دولت  در  االسالم)  (شيخ 
دولت صفوى بوده است. در قلمرو هنر معمارى در رونق 
بخشيدن به شهر اصفهان و پديد آوردن آثارى ماندگار 

سرآمد مهندسان عصر خود به شمار مى رفت.

تربيت شدگان شيخ االسالم
است.  داده  پرورش  را  زيادى  شاگردان  بهايى  شيخ 
يازدهم نزد وى درس  نامى قرن  از دانشوران  گروهى 
خوانده اند كه از جمله شاگردان او مى توان به مالصدرا 
شيرازى، مال محسن فيض كاشانى، محمد تقى مجلسى؛ 
پدر عالمه محمد باقر مجلسى، محقق سبزوارى، شيخ 

زين الدين عاملى، نوه شهيد ثانى و... اشاره كرد.

طراح و معمار چيره دست
در عرف مردم ايران، شيخ بهايى به مهارت در رياضى و 
معمارى و مهندسى معروف بوده و هنوز هم به همين 
آباد معروف  صفت معروف است، طراحى كاريز نجف 
مسجد  قبله  دقيق  تعيين  كمر،  زرين  قنات  به 

امام اصفهان، طراحى نقشه حصار 
شاخص  ساخت  و  طراحى  نجف، 
ظهر شرعى در مغرب مسجد امام 
اصفهان و نيز در مسجد گوهرشاد 
حرم مطهر حضرت رضا(ع)، طرح 
حضرت  حرم  صحن  در  ديوارى 
على(ع) در نجف اشرف به قسمى 
ايام  تمام  در  را  شمس  زوال  كه 
طراحى  مى كند،  مشخص  سال 
صحن انقالب اسالمى حرم مطهر 
كه  سفيدآب  اختراع  رضوى، 

ساختن  است،  معروف  شيخ  سفيدآب  به  اصفهان  در 
منارجنبان، طراحى گنبد مسجد امام اصفهان كه صدا 
را هفت مرتبه منعكس مى كند و ساختن ساعتى كه 
نياز به كوك كردن نداشت، ساخت گلخن گرمابه اى در 
اصفهان كه به حمام شيخ بهايى يا حمام شيخ معروف 
است از جمله آثار عمرانى منسوب به اين فيلسوف و 

معمار است.

وقف نامه هايى براى حضرت رضا(ع)
مقدس  آستان  وقف  بهايى  شيخ  از  بزرگى  كتابخانه 
نسخه هاى  از  بسيارى  و  است  شده  رضا(ع)  حضرت 
از جمله قرآن هاى منسوب  خطى و قرآن هاى نفيس 
به ائمه اطهار(ع) كه توسط شاهان صفوى بويژه شاه 
و  شده  رضا(ع)  حضرت  مقدس  آستان  وقف  عباس، 
اكنون در گنجينه قرآن و نفايس حرم مطهر رضوى 

نگهدارى مى شود، وقف نامه هايش 
به دست خط شيخ بهايى نوشته 
كارهاى  جمله  از  است.  شده 
ارزشمند شيخ بهايى در خصوص 
به  منسوب  خطى  قرآن هاى 
وقف  كه  اطهار(ع)  ائمه  دستخط 
آستان مقدس رضوى شده است، 
تبار شناسى اين خط ها بوده است.
شيخ بهايى با وجود آنكه در دوران 
صفوى داراى مقام شيخ االسالمى 
حكومت  تمام  مسلمانان  و  بود 
صفوى جزو مقلدان او بودند اما در بسيارى از وقف نامه 
عنوان بهاء الدين محمد خادم را براى خود ذكر كرده 
و عنوان خادمى حضرت رضا(ع) را بر ديگر منصب ها 

ارجح تر دانسته است.

وداع با دار فانى
از  گروهى  همراه  به  بهايى  شيخ  روزى  نوشته اند 
شاگردانش براى خواندن فاتحه به قبرستان رفت. بر 
سر قبرها مى نشست و فاتحه اى نثار گذشتگان مى كرد. 
تا اينكه به قبر باباركن الدين رسيد. آوايى شنيد كه 
سخت او را تكان داد. از شاگردان پرسيد: شنيديد چه 

گفت، گفتند: نه.
شيخ بهايى پس از آن، حال ديگرى داشت . همواره 
در حال دعا و گريه و زارى بود. گر چه او هيچ گاه از 
عبادت غافل نبود ولى اكنون بيش از پيش، به مناجات 

و دعا اهميت مى داد. مدتى بعد شاگردانش از او 
پرسيدند آن روز چه شنيدى؟ او گفت: به من گفتند 

آماده مرگ باشم.
6 ماه گذشت، سرانجام شيخ بهايى در 12 شوال سال 
1030 هجرى قمرى در سن 77 سالگى دار فانى را 
اصفهان در  نفر مردم  از 50 هزار  بيش  و  وداع گفت 
پايتخت  اصفهان  داشتند.  شركت  او  جنازه  تشييع 
صفويه غرق در ماتم بود. مالمحمد تقى مجلسى بر وى 
نماز گزارد و سپس پيكرش را به مشهد مقدس بردند 
و بنابر وصيتش او را در خانه اش كه نزديك حرم مطهر 
آرامگاه  اكنون  سپردند.  خاك  به  داشت،  قرار  رضوى 
شيخ بهايى در يكى از رواق هاى حرم مطهر كه به نام 

خود او مى باشد، قرار دارد.

نشانى در بهشت
شرقى  جنوب  رواق  هاى  جمله  از  بهايى  شيخ  رواق 
حرم مطهر و مدفن شيخ بهاء الدين عاملى معروف به 
شيخ بهايى است، مقبره او از شمال به صحن آزادى، 
از جنوب به رواق امام خمينى(ره)، از مشرق به رواق 
دار العباده و از مغرب به رواق دار الزهد محدود است. 
راه اصلى ورود به رواق شيخ، راهرويى است در زاويه 
به صحن  پله  با چند  كه  آزادى  غربى صحن  جنوب 

آزادى مرتبط مى شود.
در ضلع غربى راهروى رواق شيخ بهايى، كتيبه اى به 
صورت يك تابلو بر كاشى معرق، عبارت  هاى مكتوب 
بر سنگ قبر شيخ را در بردارد و نيز در سه طرف رواق 
طول  به  كتيبه اى  آرامگاه  ديوار  بر  سقف،  زير  شيخ، 
8/30 متر و عرض 40 سانتى متر به خط ثلث وجود 
دارد كه 70 اثر از آثار و تأليفات شيخ بهايى را معرفى 
مى كند، همچنين تمام ديوارهاى رواق از باالى ازاره و 
سقف آن با آينه زينت يافته است و سقف اين رواق به 
طور مقرنس آويز و سبك شطرنجى و داراى كاربندى 

و 25 چشمه است.
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