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سخنرانى: 
حجت االسالم و المسلمين اسداهللا اسدى

چهارشنبه تا جمعه - ساعت18:30

سخنرانى:
حجت االسالم و المسلمين محمدرضا رنجبر

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)

كارگاه هاى هنرى
برگزارى كارگاه هاى خوشنويسى، نقاشى، معرق و تذهيب ويژه 

خواهران در رواق حضرت زهرا(س) در دو نوبت صبح و عصر

دعاى كميل / پنج شنبه- ساعت 20:45 / سيدمهدى ميرداماد
دعاى ندبه / جمعه - اول طلوع آفتاب / سعيد حداديان

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 به جز 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 به 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 

لحظات عاشقی

چند روز قبل، صبح زود و در محل ميدان بار ميوه و 
و  خوب  ميوه هاى  كردن  جدا  سرگرم  مشهد؛  تره بار 
يك اندازه بوديم كه يكهو در آن بوق بوق نيسان هاى آبى 
و خاورهاى نارنجى، دادداد قيمت هاى ميوه كه هى باال 
و پايين مى شدند، صدايى از بلندگوها پخش شد. همه 
ساكت شدند. چشم چرخاندم و ديدم فروشنده و كارگر 
به حضرت  بر روى سينه و رو  راننده همگى دست  و 
ايستاده و دارند صلوات خاصه امام رضا (عليه السالم) را 
زمزمه مى كنند. صلوات هم كه تمام شد، دوباره بوق و 
بوق، دوباره خيار كيلويى فالن تومان و سيب جعبه اى 

فالن تومان. 

برخى چيزها بعد از يكى دوبار تكرار، ديگر آن حس نو 
و تازه بودن شان را از دست مى دهند. اما برعكس، بعضى 
از اتفاقات هستند كه اصًال به وجود مى آيند براى تكرار 
شدن. اصًال نو به نو، تازه مى شوند و تازه مى مانند. مثل 
بوييدن گل دارد. مثل خون شش  لذتى كه در تكرار 
از  بعد  هم  هنوز  كه  السالم)  حسين(عليه  امام  ماهه 
گذشت قرن ها از آن حادثه، هر ظهر عاشورا كه مى شود 

انگارى آن گلو تازه تير خورده است.

نمى دانم از چه زمانى شروع شد، پيشنهاد دهنده اين 
قضيه و شروع كننده اش را هم نمى دانم كه كيست، اما 
هر كسى هست براى خودش خير دنيا و آخرت را خريده 
است، بدون شك. چى و كى؟ همين باب شدن پخش 
صلوات خاصه امام رضا (عليه السالم) در ساعت هاى 8 
صبح و 8 شب. مى دانم كه اين موضوع جديدى نيست، 
اما شنيدن آن هر روز از همان جنس لذت هاى تكرارى 
كه هميشه تازه مى  ماند، است. وقتى به هر دليلى روز را 
بد شروع كرده باشيم، شنيدن اين نوا 8 صبح در محل 
كار چراغ اميد را در دل آدم روشن مى كند. يا 8 شب 
از راديو ماشين كه بشنويدش، خستگى يك روز سخت 
را از تن آدم به در مى كند. اينطور وقت ها يكهو يادمان 
مى افتد كه كسى هست كه يارى كننده و بازكننده گره 

مشكالت است.
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موالى من ... تويى سرور و منم بنده و آيا 
رحم كند بر بنده جز سرور او؟

و  مالك  تويى  من،  موالى  اى  من  موالى 
منم مملوك و آيا رحم كند بر مملوك جز 

مالك؟
موالى من اى مواليم، تويى عزتمند و منم 
خوار و ذليل و آيا رحم كند بر شخص خوار 

جز عزيز؟
موالى من اى موالى من، تويى آفريدگار و 
منم آفريده و آيا رحم كند بر آفريده جز 

آفريدگار؟
موالى من اى موالى من، تويى بزرگ و منم 

ناچيز و آيا رحم كند بر ناچيز جز بزرگ؟
نيرومند  تويى  من،  موالى  اى  من  موالى 
و منم ناتوان و آيا رحم كند بر ناتوان جز 

نيرومند؟
موالى من اى موالى من، تويى بى نياز و 
منم نيازمند و آيا رحم كند بر نيازمند جز 

بى نياز؟
موالى من اى موالى من، تويى عطابخش 
بر سائل جز  آيا رحم كند  و  و منم سائل 

عطاكننده؟
موالى من اى موالى من، تويى زنده و منم 

مرده و آيا رحم كند مرده را جز زنده؟
موالى من اى موالى من، تويى باقى و منم 
خداى  جز  فانى  بر  كند  رحم  آيا  و  فانى 

باقى؟
موالى من اى موالى من، تويى هميشگى و 
منم زوال پذير و آيا رحم كند بر زوال پذير 

جز خداى هميشگى؟
مناجات امير المومنين(ع) در مسجد كوفه

َمْوالَى يا َمْوالَى ....

خدمت رسانی ۵۰ هزار خادم
و خادم یار در حرم رضوی

رئيس اداره امور كفشداران آستان قدس رضوى از فعاليت حدود 50 هزار 
خادم و خادم يار به منظور خدمت رسانى به زائران در حرم مطهر رضوى 

خبر داد.
احمد ميرزاده با بيان اين خبر افزود: از اين تعداد حدود 5500 نفر در قالب 
خدمه و ساير افراد به عنوان خادميار در حرم مطهر حضرت رضا(ع) توفيق 

خدمت دارند.
وى خاطرنشان كرد: بر اساس تعاريف موجود در آستان قدس رضوى، خدمه 

شامل پنج عنوان خادم، فراش، دربان، كفشدار و حافظ مى شوند.
در حرم مطهر  و خادميار  هزار خادم  به خدمت حدود 50  اشاره  با  وى 
رضوى، گفت: تمامى كسانى كه در حرم مطهر رضوى خدمت مى كنند، در 
ابتدا خادميار بوده و پس از پنج سال فعاليت و براساس ارزيابى هاى صورت 

گرفته بر اساس ظرفيت هاى اعالم شده به خدمه ارتقا خواهند يافت.
رئيس اداره امور كفشداران آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه زائران 
حضرت رضا(ع) از ساعت23 تا چهار بامداد مى توانند به مكان هاى اختصاص 
داده شده براى استراحت مراجعه كنند، تصريح كرد: رواق شيخ حرعاملى 
براى بانوان و رواق شيخ طوسى براى استراحت آقايان در نظر گرفته شده 
است، نكته مهمى كه وجود دارد اين است كه زائران به جز اين فضاها در 

ديگر مكان ها امكان استراحت را نخواهند داشت.
تمامى  رضوى،  مطهر  حرم  توسعه  طرح  اساس  بر  كرد:  خاطرنشان  وى 
پاركينگ ها و زيرگذرهاى حرم رضوى تغيير كاربرى مى شوند كه اين مهم 
نيازمند ايجاد شارستان هاى اطراف حرم رضوى است و زيرگذرهاى موجود 

در چشم انداز بلند مدت به فضاى  عبادى و زيارتى تبديل خواهند شد.
و  خدام  كرد:  عنوان  رضوى  قدس  آستان  كفشداران  امور  اداره  رئيس 
خادم ياران رضوى حق دريافت هيچ گونه وجه تحت عنوان هبه(هديه)، 
نذر و ... را ندارند و اگر فردى قصد داشته باشد كه هزينه اى را براى نذورات 

پرداخت كند، بايد به دفتر نذورات راهنمايى شود.

رشایط پذیرش دانشجو 
در دانشگاه علوم اسالمی رضوی اعالم شد

دانشگاه علوم اسالمى رضوى شرايط ثبت نام و پذيرش براى سال تحصيلى 
97- 96 اين دانشگاه را اعالم كرد.

ثبت نام آزمون ورودى دانشگاه علوم اسالمى رضوى ويژه برادران در مقاطع 
كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى از 15 فروردين ماه آغاز شده و تا 30 

ارديبهشت ماه ادامه دارد.
دانشگاه علوم اسالمى رضوى بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
از بين دانش آموختگان مراكز  با نظارت سازمان سنجش آموزش كشور  و 
پيش دانشگاهى سراسر كشور و طالب حوزه علميه در مقطع كارشناسى و 
از همه برادران داراى مدرك كارشناسى يا سطح دو حوزه علميه در مقطع 

كارشناسى ارشد از طريق آزمون اختصاصى دانشجو مى پذيرد.
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسى ويژه دارندگان مدرك پيش دانشگاهى يا 
سطح يك حوزه است. همچنين پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسى ارشد 
ويژه دارندگان مدرك سطح دو حوزه يا مدرك كارشناسى مورد تأييد وزارت 
ارائه  نيز  دانشجو در مقطع دكترى  پذيرش  و شرط  علوم صورت مى گيرد 

مدرك كارشناسى ارشد يا سطح سه حوزه است.
دانشگاه علوم اسالمى رضوى در مقطع كارشناسى داراى پنج رشته تحصيلى 
علوم و قرآن حديث، فلسفه و كالم اسالمى، حقوق، اقتصاد، فقه و مبانى حقوق 
اسالمى است. مقطع كارشناسى ارشد اين دانشگاه نيز در رشته هاى علوم قرآن 
و حديث، فلسفه و كالم اسالمى، حقوق جزا و جرم شناسى، حقوق خصوصى، 
حقوق بين الملل و فقه و مبانى حقوق اسالمى و در دوره دكترى در رشته هاى 
علوم قرآن و حديث، فلسفه و كالم اسالمى، حقوق جزا و جرم شناسى، حقوق 

بين الملل و فقه جزايى دانشجو مى پذيرد.
آزمون كارشناسى و كارشناسى ارشد دانشگاه علوم اسالمى رضوى 23 تيرماه و 
آزمون دكترى در تاريخ 29 و 30 تيرماه در دو نوبت صبح و عصر به صورت 
همزمان در محل دانشگاه واقع در حرم مطهر رضوى و 16 شهر كشور برگزار 

خواهد شد.

با همكارى سازمان فرهنگى و به همت مؤسسه 
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، طرح وقف 
مربوط  قبوض  توزيع  و  و چاپ  قرآن كريم  نذر  و 
رضوى  منور  بارگاه  زائران  ويژه  نذورات  دفاتر  به 

راه اندازى شد.
و  شده  آغاز  جارى  سال  ابتداى  از  طرح  اين 
ساخته  فراهم  زائران  و  مردم  براى  را  امكان  اين 

از  را  رضوى  مطهر  حرم  قرآن هاى  از  بخشى  تا 
اهدا مقدس  آستان  اين  به  نذر  و  وقف  طريق 

كنند.
نذورات  دفاتر  به  مراجعه  با  مى توانند  عالقه مندان 
حرم مطهر رضوى و پرداخت قبوض نذر قرآن، نام 
خود را در فهرست نذركنندگان آستان قدس رضوى 

قرار دهند.

همچنين كسانى كه امكان مالى كافى براى وقف 
كامل را ندارند، مى توانند از طريق وقف مشاركتى 
به انجام اين كار خير بپردازند، از اين رو در آينده 
نزديك و با همكارى مركز فناورى اطالعات و فضاى 
نذر  پرداخت  امكان  آستان قدس رضوى،  مجازى 
از طريق سامانه هاى طراحى شده 8#* ، 888#* 

فراهم خواهد شد.

 راه اندازی طرح وقف و نذر قرآن کریم 

ياد د اشت

اطالع رسانى

* سيد سجاد طلوع هاشمى
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 درود بر شعبان، برادر رمضان

رسيد،  دوم  ماه  به  خداوند  برگزيده  ماه هاى  سه گانه 
آن  خصوص  در  خدا  پيامبر  كه  ماهى  شعبان. 
مى فرمايند: «شعبان ماه  شريفى است و آن ماه من است. 
را  آن  حّق  و  مى شمارند  بزرگ  را  آن  عرش،  حامالن 

مى شناسند.
آن ماهى است كه در آن همچون ماه رمضان، روزى 
بسته  آذين  بهشت  آن  در  و  مى گردد  زياد  بندگان 
مى شود و اين ماه را شعبان ناميده اند زيرا در آن ارزاق 
مؤمنان تقسيم شده و هر عملى در آن چند برابر خواهد 

شد و كار نيكو 70 برابر ثمره مى دهد.»
زياد  قدر  آن  ماه شعبان  بزرگ عظمت  و  فضايل  ذكر 
است كه در اين مطلب نمى گنجد، اما به قدر چشيدن 
نمى  از يمى، برخى از توصيه هاى بزرگان در اين ماه از 

نظرتان مى گذرد:

صدقه دادن:
 اين عمل در تمام ماه هاى سال پسنديده و بزرگ است 
اما در اين ماه انجام اين عمل فضيلت آن چندين برابر 

مى شود.
امام رضا(ع) در اين باره مى فرمايند: «اگر كسى در ماه 
شعبان صدقه اى ولو به اندازه نيمى از خرما دهد، خداوند 
جسم او را از آتش جهنم دور خواهد ساخت.» (الخصال، 

ج  2، ص 582)»

استغفار: 
 رحيم و بخشنده بودن پرودگار عالم صفتى است كه 
مانند ساير صفات او هيچ گاه فنا نمى پذيرد. با اين حساب 
بخشش  به  ويژه  طور  به  را  اوقات  از  برخى  پروردگار 
بندگان خود اختصاص داده است كه ماه شعبان يكى 

از آن هاست.
امام هشتم در اين باره مى فرمايند: «باالترين دعا در ماه 
شعبان استغفار است و اگر كسى در اين ماه هر روز 70 
مرتبه استغفار نمايد همانند كسى است كه در غير اين 

ماه 70 هزار بار استغفار كرده است.
چگونگى استغفار نيز چنين است كه بگوييد: «أستغفر 

اهللا و أسأله التوبه». (فضائل األشهر الثالثة، ص: 56)

روزه گرفتن:  
در روايتى كه اباصلت از امام رضا(ع) نقل كرده است، 
ايشان شعبان را به عنوان مقدمه ورود و كسب آمادگى 

براى ماه رمضان قلمداد كرده اند.
امام رضا(ع) در حديثى در اين خصوص فرموده اند: اگر 
كسى يك روز از ماه شعبان را روزه بدارد خداوند بهشت 

را بر او واجب مى كند.

زيارت امام حسين(ع): 
امام رضا(ع)، زيارت اباعبداهللا (ع) را در ماه شعبان بسيار 
سفارش كردند و فرمودند كه اگر در نيمه اين ماه، اين 

زيارت صورت بگيرد فضيلت بيشترى خواهد داشت.
اعمال  خصوص  در  رضا(ع)  امام  توصيه هاى  بر  عالوه 
ماه شعبان، اين ماه اعمال بسيار ديگرى نيز دارد كه 
ذكر هزار مرتبه «ال اِلَه اِال اهللاُ َوال نَْعُبُد اِالّ اِيّاُه ُمْخلِصيَن 
كه  آن هاست  از  يكى  الُْمْشِرُكوَن»  َكِرَه  لَُو  َو  الّديَن  لَُه 
خواهد  نوشته  اعمال  پرونده  در  ساله   7000 عبادت 

شد.

آمنه مستقيمى

كارشناس مذهبى تشريح كرد

يونس طاهريانچگونگی تشرف به ضیافت الله از شاهراه شعبان!

از  دينى  آموزه هاى  در  شعبان  ماه  چرا 
به خداى  تقرب  و  براى عبادت  ماه هاى خاص 
متعال است و براى آن اعمال و عبادات بسيار 

توصيه شده است؟
خداى متعال فرصت هايى را در طول سال در اختيار 
ويژه اى  آمادگى  بتوانند  تا  مى دهد  قرار  انسان ها 
واالى  ارزش هاى  و  الهى  فيض هاى  كسب  براى 
گذر  در  انسان ها  ما  بهتر  عبارت  به  بيابند.  انسانى 
به  مى شويم  انحرافى  مسيرهاى  برخى  دچار  زمان 
شدت نيازمند بازنگرى در سبك زندگى و رفتارهاى 
خويش هستيم، چراكه گاهى برخى عادات تبديل 
به فرهنگ ما شده و بسيارى از ابعاد اين فرهنگ ها 
ربطى به آموزه هاى دينى ما ندارد، از اين رو خداوند 
با فرصت هايى همچون ماه شعبان به ما اين فرصت را 
مى دهد كه به خودسازى بپردازيم و نقشه راه آينده 

زندگى را به بهترين شكل طراحى كنيم.
در اين ميان، ماه مبارك رمضان، ماه تصميم سازى 
است. در اين ماه براى همه رفتارهاى مؤمنانه اجر 
تعيين شده به گونه اى كه خواب و نَفس روزه دار 
هم عبادت محسوب مى شود. پس مردم بايد قبل از 
شروع رمضان آمادگى روحى بيابند تا از اين فرصت 
ماه هاى  اين روست كه  از  ببرند.  را  بهره ها  بهترين 
رجب و شعبان، ماه آماده سازى است براى ورود به 
ضيافت اهللا و نشستن كنار سفره بافضليتى كه خواب 

مؤمنان نيز در آن اجر و ثواب دارد.
بدين منظور در رجب و شعبان با برخى عبادات و 
ادعيه و اذكار روح خود را آماده مى كنيم و اين چنين 
در همان ساعات ابتدايى ماه مبارك رمضان جان ما 
آماده دريافت الطاف و رحمات الهى مى شود چون 
قبًال زمينه اش را فراهم كرده ايم؛ البته نبايد به دعاها 
و اذكار فقط به ديده دعا و ذكر بنگريم، بلكه بايد در 
معانى و مفاهيم آن ها تعمق و تدبر كرد تا از نخستين 

لحظات ضيافت اهللا از آن بيشترين بهره را ببريم.

ماه  ظرفيت  از  حداكثرى  استفاده  براى 
شعبان و پس از آن آماده شدن براى تشرف به 

ضيافت الهى چه بايد كرد؟
برخى دعاها و اعمال عبادى براى اين ماه در مفاتيح 
الجنان ذكر شده است؛ از جمله مهم ترين اعمال كه 
فراهم  ماه  اين  در  را  الهى  انوار  به  امكان دستيابى 
مى كند، روزه دارى است، چنان كه در روايت است 
كسى كه مى خواهد از مجراى پيامبر(ص) به سفره 
الهى تشرف بيابد، روزه بگيرد و به پيشواز ماه مبارك 
رمضان برود. اما اگر امكان روزه فراهم نيست صلوات 
و ذكر گفتن نيز از عوامل مهم تقرب به خداى متعال 
در اين ماه است؛ همچنين تالوت قرآن و هديه اين 

تالوت به رسول خدا(ص) (شعبان ماه ايشان است)، 
«مناجات  همچون  مناجات هايى  و  دعاها  خواندن 

شعبانيه» نيز در اين باره مؤثر است.
خداى  و  پيامبر(ص)  به  تقرب  راهكارهاى  ديگر  از 
متعال در ماه شعبان دستگيرى از فقرا و رسيدگى 
به امور آن هاست، يعنى اگر براى برخى گفتن ذكر و 
دعا و قرآن خواندن ميسر نيست مى توانند از اين راه 

خود را براى ماه مبارك رمضان آماده كنند.

بزرگانى  كه  شعبانيه  مناجات  و  صلوات 
بر مداومت خواندن  امام خمينى(ره)  همچون 
آن توصيه كرده اند چه آثارى دارد و چگونه ما 

را براى تشرف به ضيافت اهللا آماده مى كند؟
مناجات و صلوات شعبانيه دو شاهراه تقرب به خدا و 
پيامبر(ص) در ماه شعبانند و پيمان انسان را با خدا، 

قرآن و پيامبر(ص) ناگسستنى مى كنند.
پيامبر(ص)  به  شدن  نزديك  راه هاى  مهم ترين  از 
مطهرشان  خاندان  و  ايشان  بر  فرستادن  صلوات 
بهترين صلوات ها، صلوات موسوم  از جمله  و  است 
به «شعبانيه» است كه شامل برترين درودها به رسول 

خدا(ص) و اهل بيت(ع) ايشان مى شود. 
با  نيازها  و  راز  برترين  نيز شامل  مناجات شعبانيه 
خداى متعال و ميراث اميرالمؤمنين(ع) براى ماست 
كه چگونگى سخن با خداى متعال و ادب ارتباط با 
او را آموزش مى دهد و چون در اين مناجات انسان 
به گناهان و بدى ها و نافرماى هايش اقرار مى كند، 
گناهانى  چنين  مرتكب  ديگر  كه  مى شود  باعث 

نشود.

انسان با اين مناجات عذر تقصير و كوتاهى هايش را 
كرده و طلب تحول و اصالح مى كند تا با برنامه اى 
اين  البته  برسد،  بندگى  و  عبوديت  مقام  به  جديد 
مقام براى همگان دست يافتنى نيست؛ لذا مناجات 
رمضان  مبارك  ماه  دعاهاى  براى  را  ما  شعبانيه 
همچون دعاى ابوحمزه ثمالى و افتتاح و فراتر از آن 

شب قدر آماده مى كند.

اهل  شادى  ماه  شعبان،  آنكه  به  توجه  با 
شادى  اين  در  مى توان  چطور  است،  بيت(ع) 
سهيم شد و فراتر از آن موجبات شادى اهل 

بيت(ع) را فراهم كرد؟
شعبان سراسر شادى اهل بيت(ع) است و تنها ماهى 
فرزندان  و  بيت(ع)  اهل  والدت  بيشترين  كه  است 
آن ها در آن واقع شده است؛ قطعاً اهل بيت(ع) زمانى 
آموزه هاى  و  كالم  تأثيرات  كه  مى شوند  شاد  ما  از 
خويش را در رفتار ما ببينند، امام زمان(عج) زمانى 
از ما خشنود مى شود كه آثار وضعى گفتار و توصيه 

اجدادشان را در سبك زندگى هاى ما جارى ببيند. 
اينكه ما منتظر ظهور هستيم و درصدد ابراز عشق 
و اين انتظاريم بايد در عمل ما خود را نشان دهد؛ 
در روايت است كه امام صادق(ع) خويشاوند دورى 
در  و  مرتكب خالف هايى مى شد  بعضاً  كه  داشتند 
مجالس گناه شركت مى كرد، روزى فقر و تنگدستى 
يعنى  پسرعمويش  نزد  رو  اين  از  آورد،  فشار  او  به 
امام(ع)  كرد؛  حاجت  عرض  و  رفت  صادق(ع)  امام 
حاجتش را برطرف كردند و فرمودند: «اى شقرانًى 
كار خوب از همه زيبنده اما از تو زيبنده تر است و 
كار زشت براى همه بد و از تو نكوهيده تر است. به 

اين دليل كه به ما انتساب دارى!»
نيز همين  زمان(عج)  امام  با  ارتباط  در  ما  حكايت 
است  خوب  همه  از  خوب  كار  اگرچه  يعنى  است، 
اما از منتظران امام زمان(عج) خوب تر است و كار 
بد از منتظران ايشان بدتر و ضربه زننده تر! چراكه 
ما خود را منتظر ظهور مى دانيم و اگر مى خواهيم 
باشيم  طورى  بايد  كنيم  شاد  را  حضرت(عج)  دل 
كه ايشان به وجود ما افتخار كنند و ما را در زمره 

يارانشان ببينند.
«اى  فرمودند:  ابوحمزه  به  امام سجاد(ع)  كه  چنان 
ابوحمزه! من هر گاه تو را مى بينم قلبم شاد مى شود 

چراكه تو را از  مطيعان خودمان مى يابم.»
ما هم اگر مى خواهيم در ماه شعبان با امام زمان(عج) 
كه  كنيم  عمل  طورى  بايد  باشيم  داشته  ارتباط 
حضرت(عج) در هر نگاه به دليل اعمال، عبوديت، 
حجاب و عفاف، نيكوكارى هاى ما شاد شوند نه آنكه 

قلبشان با ديدن رفتار ما آزرده خاطر شود.

3
طريقت

مثل  ادعيه  كتاب هاى  بر  كوتاه  مرورى 
مفاتيح الجنان و اعمال ماه هاى قمرى، نشان 
ويژه  المعظم جايگاهى  مى دهد كه شعبان 
رسيدن  شاهراه  و  دارد  متعال  خداى  نزد 
ما به ضيافت اهللا است به شرط آنكه خود 
اين  از  نشويم.  انحرافى  مسيرهاى  وارد 
از اين  رو و براى بررسى نحوه بهره مندى 
فرصت طاليى براى تقرب به خداى متعال 
محمدباقر  والمسلمين  االسالم  حجت  با 
عالى  آموزش  موسسه  مدير  الهدى،  علم 
معارفى  كارشناس  و  الحسن(ع)  بن  قاسم 
كه  ايم  پرداخته  وگو  گفت  به  صداوسيما 

مشروح آن به حضورتان تقديم مى شود. 
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زيارت امام حسين(ع) به معناى حضور زائر در كربالى معلى و حرم مطهر 
به قصد اظهار ارادت و احترام و كسب فيض معنوى در فرهنگ شيعى يكى 
از برترين عبادت هاى مستحبى است كه در مناسبت هاى متعدد دينى مانند 
روزهاى عاشورا، اربعين، نيمه شعبان، عرفه، اعياد فطر و قربان و شب هاى جمعه 

سفارش بيشترى به آن شده است.
امام حسين(ع) مى فرمايند: هر كسى  امام رضا(ع) در خصوص ثواب زيارت 
كه  است  مانند كسى  كند،  زيارت  فرات  كنار شط  را  الحسين(ع)  اباعبداهللا 

يكى از مهم ترين خدمات ارائه شده توسط آستان هاى مقدس امام حسين و حضرت عباس(عليهم 
السالم) حفظ امنيت حريم حرم هاست. امروزه متأسفانه وضعيت در عراق به گونه اى است كه 
خطر تروريست ها، هميشه اعتاب مقدسه را تهديد مى كند بنابراين ايجاد امنيت براى اين 

از  از طريق روش هاى مختلف  امنيت  اين  از مهم ترين موضوعات است.  مناطق مقدس 
جمله وسايل بازرسى، تفتيش هاى مختلف در خيابان هاى منتهى به حرم مطهر و نصب 
دوربين هاى مداربسته در داخل و خارج از حرم صورت مى گيرد. به همين منظور بيش از 
1200 دوربين مدار بسته در حرمين مطهر حسينى و عباسى نصب شده است كه از اين 

تعداد 800 دستگاه دوربين مدار بسته در داخل و خارج حرم مطهر امام حسين(ع) مى باشد 
كه به صورت 24 ساعته و تحت نظر تيم حفاظتى مجرب تمام دوربين هاى رصد و در صورتى 

كه افراد و حاالت مشكوكى ديده شود در اسرع وقت به نزديك ترين پايگاه نظامى گزارش مى شود.

عموم زائرانى كه به كربالى معلى مى آيند براى دريافت خدمات درمانى مى توانند به 
پايگاه ها و ايستگاه هاى فوريت پزشكى در اطراف حرم مطهر كه پزشكان و پرستارانى از 
كشورهاى عراق، ايران، لبنان، انگلستان، آمريكا، پاكستان، هند و كشورهاى حاشيه خليج 
فارس در اين مراكز حضور دارند، مراجعه نمايند. همچنين بيمارستان تخصصى سفير 
الحسين(ع) آستان قدس حسينى، در جوار حرم مطهر براى انجام جراحى و درمان هاى 
تخصصى تأسيس شده است كه در اين مركز به غير از عمليات جراحى، تمامى خدمات 

پزشكى به صورت رايگان به عموم زائران و مجاوران مرقد مطهر امام حسين(ع) ارائه مى شود.

غذاى بهشتى
همه زائرانى كه به اعتاب مقدسه مشرف مى شوند دوست دارند كه بر سفره حضرت 
دو  رو  اين  از  متنعم شوند.  نانى  لقمه  اندازه  ولو  و شفا  تبرك  قصد  به  و  نشسته 
ميهمانسرا در حرم مطهر امام حسين(ع) و حضرت عباس(ع) وجود دارد كه زائران 
با داشتن گذرنامه مى توانند براى دريافت بليت ميهمانسرا اقدام كنند. همچنين در 
ايام زيارتى غذاهاى متبرك بيرون بر نيز در جوار حرم هاى مطهر و بين الحرمين در 

بين زائران توزيع مى شود.

سوغات معنوى
در سيره ائمه اطهار(ع) داريم كه اين بزرگواران توصيه مى كردند زمانى كه به سفر 
بيشتر  اين رو  از  ببريد.  افراد خانواده و دوستان و بستگان سوغات  براى  مى رويد 
كسانى كه به كربال سفر مى كنند در كنار زيارت، به دنبال تهيه سوغاتى متبرك براى 
بستگان خود هستند. آستان قدس حسينى در داخل حرم مطهر و در جوار حرم 
فروشگاهى را به منظور تأمين سوغات معنوى و فرهنگى زائر تدارك ديده است كه 
در اين فروشگاه ها هديه هاى متبرك مانند كاشى هاى قديم حرم مطهر، سنگ هاى 

مرمر اطراف ضريح هاى مطهر، اشياى متبرك داخل ضريح و... به فروش مى رسد.

مكانى براى استراحت
يكى از اولويت هاى مهم آستان هاى مقدس حسينى و عباسى طرح توسعه حرم هاى 
مطهر است، از اين رو به منظور زيارت راحت تر زائران رواق هايى براى بهره مندى از 
برنامه هاى فرهنگى و استراحت زائران در دو حرم مطهر در سه طبقه احداث شده 
است كه عموم زائران مى توانند براى استراحت هاى شبانه به اين رواق ها مراجعه 

كنند.

معارف ناب اسالمى
عموم زائرانى كه به حرم هاى مطهر مشرف مى شوند دوست دارند در فرصت معنوى 
زيارت از معارف اسالمى و قرآنى بهره مند شوند از اين رو همه روزه عالوه بر برگزارى 
ويژه برنامه قرائت دعا و نماز جماعت، برنامه هاى قرآنى و فرهنگى بسيارى در طول 
سال و در ساعات مختلف براى زائران تدارك ديده شده است. در كنار برنامه هاى 
فرهنگى و تبليغى، بروشورهاى فرهنگى آداب زيارت و امام شناسى نيز به منظور 
معرفت افزايى در ميان زائران توزيع مى شود. همچنين در قفسه هاى قرآن در داخل 
صحن ها نيز كتاب هاى ادعيه، قرآن كريم و مفاتيح الجنان نيز به منظور دسترسى 

راحت تر زائران با ترجمه هاى فارسى تعبيه شده است.

خريد آسان بليت + افتتاح فرودگاه كربال
طى سال هاى اخير بسيارى از زائران به صورت انفرادى به عتبات عاليات مشرف 
مى شوند و مشكالتى را براى تهيه بليت دارند، از اين رو  در بخش گردشگرى دينى 
حرم مطهر امام حسين(ع)، بليت تمامى شركت هاى هواپيمايى جمهورى اسالمى 
ايران و شركت هواپيمايى العراقيه قابل رزرو شدن است و زائران كشورهاى مختلف 
بويژه جمهورى اسالمى ايران مى توانند با مراجعه به اين واحد واقع در ابتداى خيابان 

سدره، بليت هواپيما خود را رزرو نمايند.
همچنين در صورت وجود امنيت، برنامه سفر به شهرهاى مقدس سامرا، كاظمين 
و نجف اشرف به صورت روزانه از كربالى معلى صورت مى گيرد و زائران با پرداخت 
هزينه اى اندك از جوار حرم مطهر امام حسين(ع) با خودروهاى متعلق به حرم مطهر 

به شهرهاى مختلف زيارتى مى روند.
از ديگر اقدام هاى اخير آستان قدس حسينى ايجاد فرودگاه بين المللى كربال در 35 
كيلومترى جنوب اين شهر است تا زائران براحتى بتوانند به كربالى معلى مشرف 
شوند، طبق زمان بندى هاى صورت گرفته در كمتر از دو سال آينده اين فرودگاه 

آماده بهره بردارى خواهد بود.

اولویت اول؛ تأمین امنیت کربال

اولویت سوم؛

زهرا چكنه
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زيارت امام حسين(ع) به معناى حضور زائر در كربالى معلى و حرم مطهر 
به قصد اظهار ارادت و احترام و كسب فيض معنوى در فرهنگ شيعى يكى 
از برترين عبادت هاى مستحبى است كه در مناسبت هاى متعدد دينى مانند 
روزهاى عاشورا، اربعين، نيمه شعبان، عرفه، اعياد فطر و قربان و شب هاى جمعه 

سفارش بيشترى به آن شده است.
امام حسين(ع) مى فرمايند: هر كسى  امام رضا(ع) در خصوص ثواب زيارت 
كه  است  مانند كسى  كند،  زيارت  فرات  كنار شط  را  الحسين(ع)  اباعبداهللا 

خداوند را در باالى عرش زيارت كرده است. همچنين امام صادق(ع) در حديثى 
بيان مى كنند: اگر زائر امام حسين(ع) مى دانست بواسطه اين زيارت چقدر 
شادى و سرور بر رسول خدا (ص)، بر اميرالمؤمنين(ع)، بر حضرت فاطمه (س) 
و به ما اهل بيت(عليهم السالم) وارد مى آيد و اگر مى دانست آنچه از دعاى او 
بواسطه زيارتش و آنچه را كه از ثواب در همين دنيا و در آخرت خواهد داشت 
و آنچه را كه براى او پيش خداوند ذخيره شده است، هر آينه دوست مى داشت 

كه آنجا (كربال) خانه اش مى بود... .

خوشبختانه طى سال هاى اخير و با استقرار حكومت اسالمى در سرزمين عراق، 
اين سفر  به گونه اى فراهم شده است كه عموم عاشقان  اين زيارت  شرايط 
معنوى مى توانند در امنيت و به دور از رنج و مشقت هاى گذشته با حضور در 

اين وادى مقدس، خاك كربال را توتياى چشمان خود كنند. 
در ادامه، به مناسبت ميالد مبارك حضرت امام حسين(ع)، گوشه اى از خدمات 

ارائه شده براى زائران در كربالى معلى را مرور مى كنيم.

يكى از مهم ترين خدمات ارائه شده توسط آستان هاى مقدس امام حسين و حضرت عباس(عليهم 
السالم) حفظ امنيت حريم حرم هاست. امروزه متأسفانه وضعيت در عراق به گونه اى است كه 
خطر تروريست ها، هميشه اعتاب مقدسه را تهديد مى كند بنابراين ايجاد امنيت براى اين 

از  از طريق روش هاى مختلف  امنيت  اين  از مهم ترين موضوعات است.  مناطق مقدس 
جمله وسايل بازرسى، تفتيش هاى مختلف در خيابان هاى منتهى به حرم مطهر و نصب 
دوربين هاى مداربسته در داخل و خارج از حرم صورت مى گيرد. به همين منظور بيش از 
1200 دوربين مدار بسته در حرمين مطهر حسينى و عباسى نصب شده است كه از اين 

تعداد 800 دستگاه دوربين مدار بسته در داخل و خارج حرم مطهر امام حسين(ع) مى باشد 
كه به صورت 24 ساعته و تحت نظر تيم حفاظتى مجرب تمام دوربين هاى رصد و در صورتى 

كه افراد و حاالت مشكوكى ديده شود در اسرع وقت به نزديك ترين پايگاه نظامى گزارش مى شود.

عموم زائرانى كه به كربالى معلى مى آيند براى دريافت خدمات درمانى مى توانند به 
پايگاه ها و ايستگاه هاى فوريت پزشكى در اطراف حرم مطهر كه پزشكان و پرستارانى از 
كشورهاى عراق، ايران، لبنان، انگلستان، آمريكا، پاكستان، هند و كشورهاى حاشيه خليج 
فارس در اين مراكز حضور دارند، مراجعه نمايند. همچنين بيمارستان تخصصى سفير 
الحسين(ع) آستان قدس حسينى، در جوار حرم مطهر براى انجام جراحى و درمان هاى 
تخصصى تأسيس شده است كه در اين مركز به غير از عمليات جراحى، تمامى خدمات 

پزشكى به صورت رايگان به عموم زائران و مجاوران مرقد مطهر امام حسين(ع) ارائه مى شود.

يكى از مسائلى كه عموم زائران در كربالى معلى با آن مواجه هستند، بسته بودن 
مسيرها و خيابان هاى منتهى به حرم هاى مطهر به خاطر ازدحام جمعيت و 
مسائل امنيتى است. از اين رو آستان قدس حسينى و عباسى براى جابه جايى 
زائران به حرم مطهر در نقاط مختلف شهر اتوبوس هاى ويژه حمل و نقل زائران 
قرار داده كه به صورت رايگان زائران را تا نزديكى حرم مطهر و محل اسكان 
جابه جا مى كنند. با توجه به حضور ميليونى زائران در ايام زيارتى بويژه اربعين 
حسينى، بيش از 200 دستگاه اتوبوس براى جابه جايى زائران سيد الشهدا(ع) از 
مرزهاى (شيب، مهران، شلمچه و صفوان) و فرودگاه هاى بغداد، نجف اشرف و بصره به 

استان كربالى معلى اختصاص داده مى شود.

در مناسبت هاى مختلف مانند ايام عاشورا، عرفه، نيمه شعبان و اربعين، كربالى معلى ميزبان 
ميليون ها زائر از دورترين نقاط دنياست. از اين رو در كنار صدها موكبى كه در مسيرهاى 
منتهى به كربالى معلى برپا شده، آستان هاى مقدس حسينى و عباسى تعدادى شهرك 
خدمت رسانى و اقامتى پيشرفته را در مسيرهاى منتهى به كربالى معلى احداث كرده 
است. در اين شهرك هاى اقامتى و خدمت رسانى تمامى نيازهاى زائران از جمله غذا، 
ارائه  رايگان  به صورت   ... و  عبادت  و  استراحت  مكان هاى  پزشكى،  اسكان، خدمات 
مى شود. درمانگاه، مصلى، ميهمانسرا با گنجايش چندين هزار زائر، واحدهاى مسكونى، 
بهداشتى و  زائران، سرويس هاى  سوئيت هاى vip، سالن هاى بزرگ استراحت و عبادت 
فضاهاى سبز از ديگر امكانات اين شهرك هاى زائر است. آستان قدس حسينى همچنين در نظر 
دارد تا شهرك هاى ديگرى را نيز ويژه زائران حسينى در شهرهاى نعمانيه، كوت، سماوه، شلمچه و مرز 

صفوان، بدره، ديوانيه، ناصريه، حله و الشوملى طراحى و احداث نمايد.

خريد آسان بليت + افتتاح فرودگاه كربال
طى سال هاى اخير بسيارى از زائران به صورت انفرادى به عتبات عاليات مشرف 
مى شوند و مشكالتى را براى تهيه بليت دارند، از اين رو  در بخش گردشگرى دينى 
حرم مطهر امام حسين(ع)، بليت تمامى شركت هاى هواپيمايى جمهورى اسالمى 
ايران و شركت هواپيمايى العراقيه قابل رزرو شدن است و زائران كشورهاى مختلف 
بويژه جمهورى اسالمى ايران مى توانند با مراجعه به اين واحد واقع در ابتداى خيابان 

سدره، بليت هواپيما خود را رزرو نمايند.
همچنين در صورت وجود امنيت، برنامه سفر به شهرهاى مقدس سامرا، كاظمين 
و نجف اشرف به صورت روزانه از كربالى معلى صورت مى گيرد و زائران با پرداخت 
هزينه اى اندك از جوار حرم مطهر امام حسين(ع) با خودروهاى متعلق به حرم مطهر 

به شهرهاى مختلف زيارتى مى روند.
از ديگر اقدام هاى اخير آستان قدس حسينى ايجاد فرودگاه بين المللى كربال در 35 
كيلومترى جنوب اين شهر است تا زائران براحتى بتوانند به كربالى معلى مشرف 
شوند، طبق زمان بندى هاى صورت گرفته در كمتر از دو سال آينده اين فرودگاه 

آماده بهره بردارى خواهد بود.

آستان مقدس حسينى و عباسى در حوزه خدمات رفاهى، به نيازهاى زائران توجه ويژه اى دارد 
تا عموم زائرانى كه براى زيارت به كربالى معلى مشرف مى شوند، حتى المقدور كوچك 
ترين مشكلى در اين زمينه نداشته باشند. در همين راستا وضوخانه ها و سرويس هاى 

بهداشتى طورى جانمايى شده اند كه براحتى در دسترس زائران قرار داشته باشند.
همچنين عالوه بر اختصاص مكان هايى براى استراحت زائران، توزيع پتو نيز بين عموم 

زائران صورت مى گيرد. دفاتر و كيوسك هاى دريافت امانات نيز به صورت شبانه روزى در 
اطراف حرم هاى مطهر آماده خدمت رسانى به زائران هستند.

 تأمین امنیت کربال

خدمات رفاهی

خدمات پزشکی رایگان

جابه جایی رایگان

شهرک های زائران

اولویت دوم؛

اولویت سوم؛

اولویت چهارم؛

اولویت پنجم؛
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نام امامزاده سيد محمد(عليه السالم) براى بسيارى 
از زائرانى كه به عتبات عاليات عراق مشرف شده اند 
آشناست. قبل از حضور گروه تروريستى داعش در 
زيارت  به  از سامرا  زائران پس  استان صالح الدين، 
السالم)  سيدمحمد(عليه  امامزاده  مطهر  حرم 
امنيت،  برقرارى  با  دوباره  نيز  اكنون  و  مى رفتند 
جوادين امامين  زيارت  از  پس  زائران  از  بسيارى 
(عليهما السالم) در كاظمين، به زيارت اين امامزاده 

عظيم الشأن نيز مشرف مى شوند.
مرقد نورانى امامزاده سيد محمد(عليه السالم) كه 
الُدَجيل (شيرمرد دجيل)  عراقى ها به ايشان سبع 
جنوب  كيلومترى  در 50  بلد  شهر  در  مى گويند، 
فراوان  احترام  مورد  همواره  و  شده  واقع  سامرا 

شيعيان بخصوص شيعيان عراق است. 

فرزند و  برادر امام معصوم(عليه السالم)
ابا جعفر محمد بن على الهادى(عليه السالم) مشهور 
به سيد محمد فرزند بزرگ امام هادى(عليه السالم) 
السالم)  امام حسن عسكرى(عليه  برادر حضرت  و 
 228 سال  در  السالم)  محمد(عليه  سيد  است. 
هجرى در صريا روستايى در نزديكى مدينه منوره 
كه حضرت امام موسى الكاظم(عليه السالم) آن را 
بنا نهاده بود؛ به دنيا آمد. وى سه برادر داشت؛ امام 
حسن عسكرى(عليه السالم)، حسين و جعفر كذاب 
حسن  امام  حضرت  برادرشان  شهادت  از  بعد  كه 

عسكرى(عليه السالم) ادعاى امامت نمودند.
تيزهوشى، اخالق واال، گستردگى علوم و ادب بسيار 
ديگران  از  را  او  السالم)،  ابوجعفر(عليه  برجسته 
متمايز مى ساخت. تا آنجا كه بسيارى بر اين باور 
السالم) منصب  امام هادى(عليه  از  بودند كه پس 
برادرش  مالزم  همواره  وى  مى  رسد.  او  به  امامت 
حضرت امام حسن عسكرى(عليه السالم) بود و از 
او جدا نمى شد. حضرت نيز آموزش و تربيت او را به 
عهده گرفته بود و از علوم، معارف و آداب خويش او 

را بهره مند مى ساخت.
همچنين حضرت سيد محمد(عليه السالم) بسيار 
مورد احترام و اكرام پدر بزرگوارشان حضرت امام 
هادى(عليه السالم) بودند و همچنين شيعيان نيز 
به ايشان بسيار ارادت دارند و مقام ايشان را در برابر 
مانند  السالم)  عسكرى(عليه  حسن  امام  حضرت 
مقام حضرت اباالفضل عباس(عليه السالم) در برابر 

حضرت امام حسين(عليه السالم) مى دانند.

مدفون شدن توسط امام معصوم(عليه السالم)
در سال 252 هجرى- قمرى ابوجعفر(عليه السالم) 
بيمارى  سبب  كرد.  فوت  و  شد  بيمار  سختى  به 
مسموم  عباسيان  را  ايشان  كه  نبود  معلوم  ايشان 
كرده اند يا اينكه بيمارى ايشان طبيعى بوده است. 
السالم) كفن  امام هادى(عليه  از آن حضرت  پس 
و دفن پسرش را خود برعهده گرفتند و از آن به 
بعد مضجع شريف آن حضرت زيارتگاه شيعيان شد 
و كرامت هاى بسيارى از آن حضرت پس از ممات 

ديده شده كه به ثبت رسيده است.

كرامات
ديده  السالم)  محمد(عليه  سيد  از  زيادى  كرامات 
الثاقب  النجم  در  نورى  حسين  ميرزا  است.  شده 
مى نويسد: سيدمحمد(عليه السالم)، صاحب كرامات 
متواتر است. حتى نزد اهل سنت هم معروف است. 
مردم عراق و حتى اعراب باديه نشين نيز مى ترسند 
به نام او سوگند ياد كنند. اگر آن ها را به برداشتن 
مالى متهم كنند، آن را برمى گردانند، ولى حاضر 

نيستند به سيد محمد (عليه السالم) قسم بخورند.

آستان سيد محمد(عليه السالم)
السالم)  محمد(عليه  سيد  امامزاده  مبارك  آستان 
چون در مسير اصلي راه سامرا نبود و با راه اصلي 
فاصله داشت، بر اثر نا امن بودن آن منطقه تا عصر 
صفويه متروك مانده بود، بنابراين به طور دقيق 

از تاريخ بناي آن اطالعي در دست نيست، جز اين 
كه در تعميرات اساسي كه در سال هاي 1379 تا 
انجام شد و  1384 هجرى- قمرى در اين آستان 
از نشانه هايى كه مشاهده شده بعضي از اهل اطالع 
متعلق  آستان  اين  اول  اظهار مي دارند كه عمارت 
به قرن چهارم است كه توسط عضدالدوله ديلمي 

ساخته شده است.
اين  بقعه  مرمت  و  تعمير  به  كه  كسي  نخستين 
بزرگوار اقدام كرد شاه اسماعيل صفوي بود. سپس، 
مولي محمد رفيع بن محمد شفيع در 1198ق، به 
نمايندگي از سوي احمد خان دنبلي ادامه اين كار را 
انجام داد. اين بقعه تا زمان ياد شده به دليل دوري 
از جاده اصلي سامرا چندان مورد اعتنا و توجه نبود 
و متروك شده بود. با قرار گرفتن اين آستان برسر 
راه اصلي بغدادـ  سامرا، زائران بي شماري را به سوي 

خود جلب كرد و رو به آباداني نهاد. 
با ضلع هاي 150  مربعي  به شكل  اكنون، صحن 
آن  ارتفاع  و  متر    50 گنبد  محيط  است.  متري 
45 متر است و در كنار آن مناره اي به ارتفاع 40 
قمرى  در سال 1379 هجرى-  دارد كه  قرار  متر 
ساخته شده است. داخل حرم نيز با كاشي كاري 
و آيينه كاري هنرمندان ايراني تزيين شده است. 
پس از هجرت ميرزاي شيرازي به سامرا، در يكي 
پياده  ميرزا كه همراه شاگردانش  از مسافرت هاي 
السالم)مشرف  به حرم سيد محمد(عليه  از سامرا 
به  حجره  چند  و  دادند  انجام  تعميراتي  شدند، 

حجرات صحن افزودند.

فرزندان سيد محمد(عليه السالم)
سيد  كه  شده  نوشته  االنساب  بحر  كتاب  در 
محمد(عليه السالم) داراى 9 فرزند بود كه از ترس 
مخالفين خود در سامرا به ايران مهاجرت كردند و 
در ايران به شهادت رسيده اند. در اين كتاب آمده 
اهللا،  لطف  نام هاى  به  ايشان  فرزند  پنج  كه  است 
ابوطالب، رحمه اهللا، عنايت اهللا و هدايت اهللا به شهر 
رسيدند.  شهادت  به  آنجا  در  و  كردند  حركت  الر 
السالم)  محمد(عليه  سيد  اوالد  از  ديگر  نفر  چهار 
به نام هاى سيد اسحاق، سيد محمود، سيد جعفر و 
سيد اسكندر به خوى و سلماس مهاجرت كردند و 

در آنجا به شهادت رسيده اند.

 داعش در بلد
سيدمحمد امامزاده  مرقد  سامرا،  از  پس 
(عليه السالم) مهم ترين شهر زيارتى استان صالح 
تكفيرى  نيروهاى  مى رسد  نظر  به  است.  الدين 
داعشى با توجه به اقدام هاى امنيتى مؤثر در سامرا، 
ناتوان  مقدس  شهر  اين  در  تروريستى  انفجار  از 
شدند و به جاى آن شهر زيارتى ديگرى از استان 
صالح الدين يعنى بلد را در  17 تير ماه سال 95 
با شليك گلوله و انجام عمليات انتحارى در ورودى 

حرم مطهر مورد هدف قرار دادند.
متولى  الصافى  احمد  سيد  حادثه  اين  از  پس 
السالم)  عباس(عليه  حضرت  مطهر  حرم  شرعى 
دستور بازسازى مرقد شريف امامزاده سيد محمد
(عليه السالم) را صادر كرد و كمك هاى مادى و 
معنوى نيز از سوى آستان قدس حسينى و آستان 
مقدس عباسى به خانواده هاى شهدا و مجروحان 

اين حادثه تروريستى تقديم شد.

حفر 70 كيلومتر خندق
پس از انجام عمليات تروريستى در اين حرم مطهر، 
شيخ مهدى كرباليى متولى شرعى حرم مطهر امام 
حسين(عليه السالم) دستور حفر خندق را براى 

تأمين امنيت اين شهر داد.
با حفر70 كيلومتر خندق توسط بخش فنى آستان 
قدس حسينى، اين شهر از ورود نيروهاى تكفيرى 

داعش ايمن شده است.

ساخت خشت هاى طالى گلدسته 
امام زاده سيدمحمد(عليه السالم)

السالم)  عباس(عليه  حضرت  مقدس  آستان 
طالى  خشت هاى  ساخت  كار  همچنين 
گلدسته هاى حرم مطهر حضرت سيد محمد بن 
على الهادى(عليه السالم) را دنبال و به اتمام رساند.
اين خشت ها به روش كوبش روى پوست آهو و 

توسط هنرمندان عراقى ساخته شده اند.
در مرحله اول پروژه، بخش بااليى گلدسته از محل 
آيات  و  تذهيب  گلدسته  نوك  تا  مؤذن  ايستادن 
سوره مباركه نور بر روى خشت هاى آن كتابت شد. 
در اين مرحله 53 كيلوگرم طالى خالص با عيار 
999 و 2350 كيلوگرم مس براى دو گلدسته به 

كار رفته است.
نيز بخش زيرين مكان  همچنين در مرحله دوم 
تعداد  قسمت  اين  در  كه  شد  تذهيب  موذن 
رفته  بكار  طال  با  شده  آبكارى  مسى  18 خشت 
آن ها  روى  بر  انبياء  مباركه  سوره   105 آيه  و 
از  خشت ها  اين  ساخت  در  است.   بسته  نقش 
كه  است  شده  استفاده  طال  كيلوگرم  هشت 
متر   1/1 آن ها  ارتفاع  و   11 كتيبه ها  اين  طول 

مى باشد.

با امامزادگان چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396   28 رجب 1438   26 آوريل 2017  شماره 71  6

سامانه زیارت نیابتی حرم حرضت 
عبدالعظیم (ع) راه اندازی شد

سامانه زيارت نيابتى به منظور فراهم نمودن امكان زيارت 
براى تمامى دوستداران خاندان عصمت و طهارت(عليهم 
تمامى كسانى كه  و  نقاط جهان  السالم) در دورترين 
عبدالعظيم(ع)  حضرت  مطهر  بارگاه  زيارت  مشتاق 
هستند راه اندازى شد. عالقمندان مى توانند با مراجعه به 
سايت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع)، به آدرس 
www.abdulazim.com و ثبت نام در طرح زيارت 
نيابتى، از طرف خود و يا عزيزان خود كه در قيد حيات 
بوده و يا فوت كرده اند به خادمان حرم مطهر براى اداى 
زيارت و بجاى آوردن دو ركعت نماز حاجت نيابت دهند.  

آغاز ثبت نام آموزش های معارفی 
غیرحضوری حرم حرضت معصومه(س)

مدير معارف قرآن و عترت آستان مقدس حضرت فاطمه 
نام نويسى براى شركت در 16  از آغاز  معصومه (س) 

رشته معارفى غير حضورى خبر داد.
خبر  اين  بيان  با  مشرف  احمد  سيد  االسالم  حجت 
گفت: با توجه به استقبال عالقه مندان جهت شركت 
در دوره هاى آموزش غير حضورى مركز قرآن و حديث 
حرم كريمه اهل بيت (س)، اين مركز در 16رشته براى 
عالقه مندان به طور همزمان ويژه خواهران و برادران، 

ثبت نام جديد مى نمايد.
افزود:  حضورى  غير  رشته هاى  عناوين  تشريح  با  وى 
در بخش قرآن كريم، رشته هاى روخوانى و روانخوانى، 
منتخب، حفظ  و سوره هاى  تجويد، حفظ جزء سى ام 
و  ترجمه  و حفظ موضوعى،  تا سى جزء  ترتيبى يك 

مفاهيم قرآن كريم ارائه مى شود.
(قرآن صاعد)،  دعاها  مفاهيم  و  ترجمه  داد:  ادامه  وى 
ترجمه و مفاهيم نهج البالغه، ترجمه و مفاهيم صحيفه 
دوره  كريم،  قرآن  تفسير  مطالعاتى  سير  سجاديه، 
عمومى،  احكام  فرزند،  تربيت  دوره  مهدويت،  عمومى 
مطالعاتى  سير  و  مطهرى  شهيد  آثار  مطالعاتى  سير 
انديشه هاى رهبر معظم انقالب در موضوع فرهنگ از 
ديگر عناوين رشته هايى است كه عالقه مندان مى توانند

همه روزه از ساعت 10 الى 14 (به جز روزهاى تعطيل) 
مركز  خاتون،  نجمه  مطهر، شبستان حضرت  به حرم 
و  كرده  مراجعه  بيت(س)  اهل  كريمه  و حديث  قرآن 
ثبت نام كنند و جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند 

با شماره تلفن، 37175530 تماس حاصل نمايند.
 

تدوین طرح جامع۲۰ بقعه متربکه 
استان در سال ۹۶

معاون بهره ورى اقتصادى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
خراسان رضوى از تدوين طرح جامع 20 بقعه متبركه 
استان تا پايان سال جارى خبر داد. مرتضى حقيقى، با 
اشاره به تدوين 15 طرح جامع در سال گذشته، بيان 
متبركه  بقاع  نيز 15 طرح جامع  در سال 96  داشت: 
شهرستان هاى مشهد، چناران، نيشابور، قوچان، تربت 
حيدريه و خليل آباد تهيه و تدوين مى شود. وى با اشاره 
به تأكيد نماينده ولى فقيه و رئيس سازمان اوقاف مبنى 
بر توسعه بقاع متبركه كمتر توسعه يافته، گفت: عالوه بر 
اين 15 طرح ، طرح جامع پنج بقعه متبركه كمتر توسعه 
يافته نيز تهيه و عمليات اجرايى آن نيز در سال جارى 
آغاز مى شود. وى با بيان اينكه طرح جامع با هدف درنظر 
گرفتن افق توسعه 20سال و بر اساس محاسبه سرانه 
فضاهاى مورد نياز و ظرفيت هاى موجود بقاع متبركه 
احتساب  با  كرد:  تصريح  مى شود،  طراحى  و  تدوين 
انجام شده تاكنون 58 بقعه متبركه  تدوين طرح هاى 
خراسان رضوى داراى طرح جامع مى باشند. وى افزود: 
با تأمين اعتبار و به همت خيرين نيك انديش، عمليات 
اجرايى 10 طرح جامع از قبيل عمليات احداث، تعمير 
و بازسازى در بقاع متبركه مشهد، چناران و فريمان به 
مرحله اجرا مى رسد. حقيقى با اشاره به آسيب نديدن 
سفيد  منطقه  در  اخير  زلزله  در  استان  متبركه  بقاع 
رعايت  جامع  طرح هاى  اجراى  از  هدف  گفت:  سنگ، 
اماكن  ساختمان هاى  سازى  مقاوم  معمارى،  اصول 
مذهبى، پيش بينى كليه امكانات مورد نياز در اطراف 

بقاع و اماكن متبركه مى باشد.

خبر

فاطمه لشكر نويس

عرض ارادتى به محضر امامزاده سيد محمد 

سالم بر شیرمرد ُدجیل



پيشنهاد  و  ابتكار  به  گذشته  سال  كرامت  دهه 
تمامى  بار  نخستين  براى  و  آستان قدس رضوى 
مطهر  حرم هاى  مقدس  آستان هاى  توليت هاى 
ائمه(ع) در عراق، سوريه و ايران به صورت رسمى 
و در اجالسيه اى بين المللى گرد هم جمع شدند. 
راهكارهاى  ايجاد  گردهمايى  اين  اصلى  هدف 
مشخص و تعامالت مؤثرتر در عرصه هاى معنوى، 
فكرى، آموزشى، پژوهشى، اداره اماكن متبركه و 

خدمات به زائران از سراسر دنيا اعالم شد.
پس از برگزارى نخستين اجالسيه و امضاى تفاهم 
توليت هاى  از  هيئت  چهارده  بين  همكارى  نامه 
آستان هاى مقدس، دومين اجالسيه اعتاب مقدسه 
به ميزبانى آستان قدس حسينى از 28 رجب به 

مدت سه روز در كربالى معلى برگزار مى شود.
حجت االسالم والمسلمين سيدجالل حسينى دبير 
اجالسيه بين المللى اعتاب مقدسه جهان اسالم و 
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس 
ما  خبرنگار  با  اختصاصى  وگوى  گفت  در  رضوى 
ابعاد مختلف اين اجالسيه بين المللى  را تحليل، 

بررسى و تشريح كرد.

برگزارى  كه  شد  چه  حسينى!  آقاى   
اجالسيه بين المللى  اعتاب مقدس از سوى 
در  بار  نخستين  براى  رضوى  قدس  آستان 

دستور كار قرار گرفت؟
قدرت  عنوان  به  اسالم  جهان  مقدس  اعتاب 
مى توانند  اسالم  جهان  فرهنگى  و  فكرى  نرم 
و  همسو  راهبردى  با  مختلف  مناسبت هاى  در 
همگرايى با ساير اماكن مذهبى در راستاى تحقق 
اهداف مشترك بسيار تأثيرگذار باشند و براى رفع 
چالش ها و مشكالتى كه پيش روى جهان اسالم 

قرار گرفته، راه حل مناسبى است.
به همين منظور و در راستاى فراهم كردن بسترى 
راهكارهاى  كردن  پيدا  و  ديدگاه ها  نزديكى  براى 
همكارى مشترك بيشتر و با هدف اتحاد و همدلى 
اعتاب مقدس، آستان قدس رضوى در دهه كرامت 
رضوى سال 1395 نخستين اجالسيه بين المللى 
اعتاب مقدس جهان اسالم را با دعوت از توليت هاى 
اعتاب مقدس عراق، سوريه و ايران برگزار كرد.

 

اجالسيه  نخستين  در   آستان قدس رضوى 
چه اهدافى را دنبال كرد؟

همگرايى اعتاب مقدس جهان اسالم در امر زيارت 
و زائر پذيرى، هماهنگى بيشتر براى ترويج معارف 
انسان ساز قرآن و اهل بيت(ع)، زمينه سازى براى 
عاشقان  و  دلدادگان  مسلمانان،  حضور حداكثرى 
اهل بيت(ع) در اعتاب مقدس، تسهيل امر زيارت، 
توسعه عزت، قدرت و شعائر اسالمى، تشكيل جبهه 
واحد اهداف مشترك در مقابل چالش هاى پيش 
رو و حمايت و توسعه خدمت همه جانبه به زائران 
از مبدأ تا مقصد مهم ترين اهدافى بود كه آستان 
قدس رضوى در نخستين اجالسيه اعتاب مقدس 

جهان اسالم دنبال مى كرد.
مقدس  اعتاب  اجالسيه  نخستين  در  رو  اين  از 
متشكل از چهارده هيئت از توليت هاى حرم هاى 
از  بيش  با رويكرد همگرايى  نامه اى  تفاهم  مطهر 

پيش اعتاب مقدسه به امضا رسيد.

دايمى  دبيرخانه  تشكيل  مورد  در   
قدس  آستان  در  مقدس  اعتاب  اجالسيه 

رضوى بيشتر برايمان توضيح دهيد.
پس از طرح پيشنهاد برگزارى اجالسيه و ضرورت 
تيرماه  دبيرخانه  اين  دايمى،  دبيرخانه  تشكيل 
سال 1395 در مديريت زائران غيرايرانى معاونت 
تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى 
دستور  از  پس  دبيرخانه  اين  و  شد  اندازى  راه 
توليت هاى آستان هاى مقدس، كميته پيگيرى در 
آستان مقدس حضرت رضا(ع) و با معرفى رسمى 
نمايندگان تام االختيار اعتاب مقدس، كار خود را 

با جديت ادامه داد.

 در مدت يك سال برگزارى اجالسيه اول 
تا اجالسيه دوم، دبيرخانه چه فعاليت هايى 

داشته است؟
از جمله اقدام هاى اين دبيرخانه برگزارى سه جلسه 
مقدس  شهر  در  نمايندگان  كميته  انديشى  هم 
مشهد، قم و كربالى معلى بود كه در جلسه اول 
قدس  آستان  ميزبانى  تصويب  ضمن  مشهد،  در 
حسينى براى برگزارى اجالسيه دوم، پيش نويس 
آيين نامه برگزارى كميته نمايندگان و كارگروه هاى 
فرعى تهيه و سامانه اشتراك محتوا بين اعتاب با 

عنوان «كوثر» رونمايى شد.

 دستور كار و محور اصلى اجالسيه دوم 
مقدس  آستان  ميزبانى  به  مقدس  اعتاب 

حسينى در چه رابطه اى است؟
منشور  عنوان  با  دوم  اجالسيه  استراتژى  موضوع 
حقوق زائر است كه در كربالى معلى به تصويب 
و  ايران  عراق،  در  مقدس  آستان هاى  توليت هاى 

سوريه مى رسد.

تعريف  محورهايى  چه  در  منشور  اين   
شده است؟

از  بردن  بهره  براى  مذهبى  مكان هاى  در  زائر   
فيوضات معنوى و حتى مادى، بايد از فرصت هاى 
قالب  در  فرصت ها  اين  باشد.  برخوردار  مناسب 
حقوق مادى و معنوى زائر جلوه گر مى شود، كه 
حمايت  مورد  المللى  بين  و  ملى  سطح  در  بايد 
قرار گيرد. شناسايى حقوق زائر، مهم ترين گام در 
حمايت از زائر است. از اين رو منشور حقوق زائر 
به عنوان يكى از محورى ترين برنامه هاى اجالسيه 
دوم اعتاب مقدس داراى مفاد و بندهاى مختلف 
شامل حق حيات، حق كرامت و برابرى، حق آزادى 
حريم  مذهب، حق  و  بيان  آزادى  حق  امنيت،  و 
خصوصى و خانوادگى، حق برخوردارى از محاكمه 
حق  بيمه،  خدمات  از  مندى  بهره  حق  عادالنه، 
دسترسى به اطالعات، حق آزادى رفت وآمد، حق 
بهره مندى از خدمات پزشكى-بهداشتى، ممانعت 
از تبعيض، ممانعت از سوء استفاده از حقوق، حدود 
اعمال محدوديت هاى حقوق و.... پيش بينى شده 
است كه در كميسيون هاى تخصصى مورد بررسى 
آستان هاى  توليت هاى  تأييد  به  و  مى گيرد  قرار 

مقدس مى رسد.

حضور  كسانى  چه  دوم  دراجالسيه   
خواهند داشت؟

حضور  با  اول  اجالسيه  همچون  اجالسيه  اين 
توليت هاى آستان قدس علوى، آستان قدس رضوى، 
آستان مقدس حسينى، آستان مقدس عباسى، آستان 
عسكريين،  امامين  مقدس  آستان  كاظمين،  مقدس 
آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آستان مقدس 
حضرت زينب(س)، آستان مقدس حضرت رقيه(س)، 
آستان  حسنى،  عبدالعظيم  حضرت  مقدس  آستان 
جمكران،  مقدس  مسجد  موسى،  بن  احمد  مقدس 
رئيس ديوان وقفى شيعى عراق، رئيس سازمان اوقاف 
و امور خيريه ايران و... در كربالى معلى برگزار مى شود.

 در مورد برنامه هاى اجالسيه دوم بيشتر 
برايمان توضيح دهيد.

برنامه هاى رسمى دومين اجالسيه اعتاب مقدس از 
6 ارديبهشت ماه مصادف با 28 رجب به مدت سه 
روز در كربالى معلى برگزار مى شود. كه برنامه هاى 
زيارت حرم مطهر امام على(ع) در نجف اشرف، حرم 
امامين  و  كاظمين  در  جوادين(ع)  امامين  مطهر 
برنامه  ويژه  در  حضور  سامرا،  در  عسكريين(ع) 
عيد بزرگ مبعث در حرم مطهر امام حسين(ع) و 
حضور در آيين غبارروبى حرم مطهر سيدالشهدا(ع) 
براى  اجالسيه  اين  جانبى  برنامه هاى  جمله  از 

ميهمانان و شركت كنندگان است.

اعتاب مقد          سه 

 سیزدهمین شهید گلستان

بسيجى شهيد مهدى شكورى از شهرستان گنبدكاووس 
در دفاع از حرم آل البيت عليهم السالم در فروردين ماه 

سال جارى به فيض شهادت نائل آمد.
شهيد شكورى در هنگام شهادت 32 سال سن و داراى 

دو فرزند پسر 5 و 10 ساله بود.
از  مدافع حرم  مهدى شكورى سومين شهيد   شهيد 
شهرستان گنبدكاووس و سيزدهمين شهيد مدافع حرم 

اهل بيت(عليهم السالم) استان گلستان است.

مشارکت ۵۰ ه¼مند ایرانی 
برای ساخت درهای حرم 

امامین عسکریین(ع)
اصفهان  استان  عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  رئيس 
نجارى،  رشته هاى  در  هنرمند  مشاركت حدود 50  از 
ميناكارى، خوشنويسى، طالكارى، معرق و قلمزنى براى 
ساخت درهاى حرم امامين عسكريين(ع) در سامرا خبر 

داد.
مصطفى نوريان با اشاره به طراحى و ساخت  چهار جفت 
در مطالى حرم امامين عسكريين(ع)، عنوان كرد: اين 
و20  متر  دو  در  و21  متر  يك  ابعاد  در  هركدام  درها 
سانتى متر  توسط استاد پرويز اسكندرپور خرمى طراحى 
شده و در ورودى هاى حرم امامين عسكريين(ع) نصب 

مى شود.
وى با بيان اينكه مردم دوست دار اهل بيت(عليهم السالم) 
براى ساخت اين درها حدود يك ميليارد و 200ميليون 
تومان كمك كرده اند، افزود: اين درها از جنس چوب 
ساج، انار و گردو مى باشد كه در ساخت آن ها از مقاديرى 

طال و مس نيز براى تزيين استفاده شده است.
اصفهان  استان  عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  رئيس 
گفت: به نيت پنج تن آل عبا و ظهور منجى عالم بشريت 
حضرت مهدى (عج)، مضامينى برگرفته شده از آيات 
مقدس قرآن كريم، زيارت جامعه كبيره و اسماءاهللا و 
در قسمت باالى هر كدام از درها صلوات بر محمد و آل 

محمد طراحى و حك شده است.
 

همزمان با آغاز سيزدهمين اجالس 
بين المللى ربيع الشهاده

¿ایشگاه بین املللی کتاب کربال 
افتتاح می شود

اباعبداهللا  حضرت  باسعادت  ميالد  سالروز  با  همزمان 
الحسين(ع) و آغاز سيزدهمين اجالس بين المللى ربيع 
حضور  با  كربال  كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  الشهاده، 

ناشران داخلى و خارجى افتتاح خواهد شد.
اين نمايشگاه در حاشيه سيزدهمين اجالس بين المللى 
ربيع الشهاده به همت دو آستان مطهر حسينى و عباسى 
روز سوم  برگزار مى شود و طبق سال هاى گذشته در 

شعبان افتتاح خواهد شد.
و  حسين(ع)  امام  مطهر  حرم  جوار  در  نمايشگاه  اين 
حضرت عباس(ع) برپا خواهد شد و تاكنون ناشرانى از 
كشورهاى عراق، ايران، مصر، لبنان، كويت و سوريه در 
كنار بخش هاى فرهنگى عتبات مقدسه براى شركت در 

اين نمايشگاه ثبت نام كرده اند.
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احترام برومند در يك فضاى هنرى بزرگ شده و 
زندگى كرده است. او همسر داود رشيدى، مادر ليلى 
رشيدى و خواهر مرضيه برومند و خودش هم از اهالى 
با  و  شمرده  كه  آرام  بانويى  است.  سرزمين  اين  هنر 
مهربانى حرف مى زند، اهل سفر است و گشت و گذار. 
بانو احترام برومند هم مانند همه ايرانى ها امام رضا(ع) 
را دوست دارد، قلبش براى اين امام رئوف مى تپد و بارها 
براى زيارت حضرت به مشهد سفر كرده است. اولين 
سفرش 61 سال پيش و در 9 سالگى او پيش آمده و 
آخرين سفرش هم بهار سال گذشته بوده است. با اين 
هنرمند كشورمان در يك غروب ارديبهشتى به گفت 

وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.

اسم مشهد چه حسى را در شما زنده مى كند؟
گره  هشتم(ع)  امام  با  مشهد  اسم  رضا(ع).  امام  ياد 
خورده. دل ما گرم است به مشهد به خاطر امامى كه 

آنجا حضور دارند.

آخرين بارى كه مشهد آمديد كى بوده است؟
فروردين ماه 95 بود. من با دو نفر از دوستانم مشهد 
آمديم و در هتلى نزديك حرم بوديم. يادش بخير سفر 
خيلى خاطره انگيزى بود. دو شب مشهد بوديم كه هر 
وقت ياد آن سفر مى افتم، از مرور خاطراتش حالم خوب 
و شب ها  بود  گنبد  روى  روبه  دقيقاً  ما  اتاق  مى شود. 
از پشت پنجره هتل، حرم درخشش و زيبايى خيلى 
عجيبى داشت كه حال آدم را دگرگون مى كرد. يادم 

هست چقدر از اين فضا عكس گرفتم.

پس بهار مشهد را هم ديده ايد؟
بله. بيشتر سفرهايم به مشهد در بهار بوده بخصوص در 
فروردين و ارديبهشت ماه. بهارهاى مشهد را عجيب 
در  طبيعت  زيبايى هاى  كه  فصلى  دارم.  دوست 

ايران خود را نشان مى دهد. مشهد امام 
است.  باشكوه  هم  و  زيبا  هم  رضا(ع) 
يادم مى آيد پارسال كه آمده بودم دور 
حوض هاى حرم پر از گل هاى بهارى بود 
و هواى لطيفى داشت و اكنون هم وقتى 
به اين تصاوير نگاه مى كنم، لذت مى برم.

از مشهد سوغات هم مى خريد؟
و  بروند  سفر  خانم ها  مى شود  مگر 

سوغاتى نخرند؟(خنده) من هم هر وقت مشهد مى آيم 
زعفران و بقيه سوغات هاى مشهد را مى خرم. بار آخر 
زعفران  و  زرشك  و  روسرى  رفتيم،  بازار  دوستانم  با 
خريديم. كاش متخصص فيروزه هم بودم تا مى توانستم 

فيروزه نيشابور را هم بخرم.

روحى  نياز  احساس  بيشتر  مواقعى  چه 
مى كنيد كه مشهد بياييد؟

آدم دلش  دارد، يك وقت هايى  آدم  به حال  بستگى 
بيشتر هوس حرم رضوى مى كند. من خيلى دوست 
دارم بهارها مشهد باشم. بخصوص آخر شب هاى بهارى 
كه حرم مى روم، حال خيلى خوبى دارم. فضاى خيلى 
شاعرانه اى در اين فصل از سال در حرم امام رضا(ع) 

حاكم است.

در بين همه سفرهاى مشهد، كدام سفر براى 
شما خاطره انگيز تر بوده است؟

 در 9 سالگى ام، يعنى 61 سال پيش 
همراه پدر و مادر و دايه پدرم سفرى 
به مشهد داشتيم كه اولين سفر من به 
شهر امام رضا(ع) بود و آن سفر هنوز 
آن سال ها  است.  مانده  ذهنم  در  هم 
آن  در  كه  شركتى  طرف  از  من  پدر 
كار مى كرد به شهر خوى مأمور شده 
بود، ما از خوى آذربايجان به تهران و 
با اتوبوس از تهران راهى مشهد شديم. 
خيلى سفر خوبى بود. دايه پدرم كه سن زيادى داشت 
تا آن زمان مشهد نيامده بود و خيلى دوست داشت 
امام رضا(ع) را زيارت كند. پدرم به خاطر آرزويى كه او 
داشت، مسير طوالنى از خوى تا مشهد را آمد و ما را 
هم آورد. خيلى سفر خوبى بود. اكنون از آن جمعى كه 
آن سال مشهد آمديم فقط من مانده ام و بقيه به رحمت 

خدا رفته اند... .

كشورمان  محبوب  هنرمند  ياد  را  ما  شما 
آقاى رشيدى  با  مى اندازيد.  داود رشيدى  آقاى 

هم مشهد آمديد؟
دو سفر با هم مشهد آمديم كه خيلى خوب بود. به 
با  ما  آقاى رشيدى كم پيش مى آمد كه  دليل شغل 
هم سفر برويم. ولى دو سفر مشهد را يادم هست كه با 
هم بوديم. او هم مثل من اين شهر را دوست داشت و 
به طور جالبى بدون اينكه خودش اقدام كند، هميشه 
براى مشهد دعوت مى شد. هر وقت دلش مى خواست 

يا  كارى  براى  كمى  فاصله  با  بيايد،  مشهد  كه 
جشنواره اى دعوت مى شد و او هم مى آمد. مى توانم 

بگويم بيشتر از من مشهد آمده بود.

امام رضا(ع) را با چه صفتى مى شناسيد؟
امامى كه كسى را نا اميد نمى كند. ما از بچگى يادمان 
هست كه مى ديديم مردم نذر امام رضا (ع) مى كردند. 
مردم ما معتقدند او كسى را دست خالى بر نمى گرداند، 
حتى اگر آن فرد حاجتمند انسان خيلى مذهبى نباشد.

حرم رضوى يك شاهكار بى نظير هنرى هم 
هست. از بودن در اين فضاها برايمان بگوييد.

حرم واقعاً بسيار زيباست. هنرهاى زيبا و چشم نوازى 
نواز است. من  رفته كه روح  به كار  اين مجموعه  در 
سال ها پيش موزه حرم رفتم و خيلى لذت بردم. يك 
مجموعه بى نظير كه عشق به امام رضا(ع) را مى شد در 

همان جا هم ديد.

امام  و  مشهد  از  كيلومترها  كه  حالى  در 
رضا(ع) دوريد، اگر بخواهيد جمله اى به حضرت 

بگوييد چه خواهيد گفت؟
 از اين امام عزيز مى خواهم همه مردم جهان در صلح 
و آرامش باشند و اينقدر جنگ و خشونت در دنياى ما 
نباشد. بعد هم براى مردم كشورم دعا مى كنم كه در 

صلح، امنيت و رفاه باشند.

و كالم آخر...
ما از بچگى عاشق امام رضا(ع) بوديم. گفتم نخستين 
سفرم به مشهد 61 سال پيش و در 9 سالگى ام اتفاق 
افتاد. عالقه به ايشان در نهاد و ذات ما ايرانى هاست، 
برايش  او را دوست داريم، دلمان  همه ما در قلبمان 
تنگ مى شود و هر وقت دلتنگ مى شويم، خودمان را 

به مشهد مى رسانيم.

| صاحب امتياز: آستان قد          س رضوى (مؤسسه فرهنگى قد          س) | مد          ير مسئول و سرد          بير: ايمان شمسايى | د          بير ويژه نامه: سيد  سجاد  طلوع هاشمى | 
| د          فتر مركزى: مشهد          ، بلوار سجاد          ، نبش سجاد           1 | تلفن: (9 خط) 37685011 (051) | روابط عمومى: 37662587 (051) |

| پست الكترونيك: salam@qudsonline.ir | پيامك: 3000737278 |

ضميمه روزنامه قد          س
يى

درا
 ص

ود
سع

: م
ى 

ساز
وير

تص

صديقه رضوانى نيا

 احترام برومند:
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