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بیایید با حال خوب هم میه�ن 

امام رضا باشیم

وقتى واژه «حرم» را مى شنويم ناخواسته به ياد مهربانى 
امام رئوفى مى افتيم كه بخشش ها و الطاف بى شمارش 

زبانزد همه است.
اما گويى يك باور بى دليل در ذهن همه ما نقش بسته 
است كه فقط براى طلب حاجت يا كم كردن غصه ها 
بايد به زيارت امام رضا(ع) رفت. گويى تنها جايى كه 
مى شود راحت زار زد و حرف زد كنار ضريح اين ضامن 
خطاپوش است. عالوه بر اين اكثر آدم هايى كه در هر 
گوشه حرمش نشسته اند تمنايى دارند و خواسته اى كه 
از توان خود آن ها خارج است و مدام اين ها را زمزمه 

مى كنند.
بدون تعارف وقتى نام امام رضا(ع) مى آيد ياد دخيل، 
فردى هيچ  و هر  تمنا مى افتيم  و  حاجت، شفا، گريه 
مى تواند  ملكوتى اش  در حريم  كه  ندارد  ترديد  ذره اى 
غم هايش را فرياد بزند، بخواهد و او را قسم بدهد به جان 

جوادش تا آرزويش را برآورده كند.
ساده و خالصه اينكه وقتى دلمان از همه جا گرفت، تازه 
مى خواهيم در حرمش باشيم و با روحيه اى بهتر به خانه 
و شهرمان برگرديم. ولى براستى چرا هيچ گاه به خودمان 
تلنگر نمى زنيم كه از اين پس نه براى التماس و گريه 
كه براى شاد كردن امام رضا(ع) سرى به حرمش بزنيم.

به  هم  سرى  است  خوب  حالمان  وقتى  مى شود  آرى 
امروز  عزيز، من هم  امام  بگوييم اى  آرام  و  بزنيم  حرم 
گره اى از يك بنده خدا باز كردم، يا كنار ضريح بايستيم 
و قول بدهيم به دستورات دين و سنت شما و جدتان 
عمل مى كنم، دروغ نمى گويم، تهمت نمى زنم، جوياى 
كنار  از  بى تفاوت  و  هستم  تهيدستمان  همسايه  حال 

درماندگى آدم ها نمى گذرم.
آرى مى شود رفت حرم، اما گريه نكرد. مى شود خنديد و 
شادمانيمان را به امام مهرورزى ها هديه بدهيم. مى شود 
رفت و تمنا كرد، اما تمنا براى قدرت بيشتر جسمى و 
مالى براى كمك كردن و دست گيرى بيشتر از آن هايى 

كه درمانده اند.
مى شود آرام كنار ضريح زمزمه كرد كه آقا مكارم اخالق 
سفارش شده ات را آموخته ام و از اينكه از رفتارم آزرده 
ايوان  مقابل  و  رفت  مى شود  خوشحالم.  نمى شوى، 
طالى بارگاه منورش، پيرو واقعى امام رضا(ع) بودن را 
درخواست كرد و يادمان باشد بايد دروغ، ريا، بدخواهى، 
كينه، تهمت و تمام وسوسه هاى شيطانى را دور بريزيم 

تا زيارتمان موجب خشنودى بيشتر آقا باشد.
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َه اهللاِ ِفي  ــالُم َعَلْيَك يَا ُحجَّ  السَّ
ــالُم َعَلْيَك يَا َعْيَن اِهللا  أَْرِضه.ِ السَّ
الُم َعَلْيَك يَا نُوَر اِهللا  ِفي َخْلِقه.ِ السَّ
ُج  َِّذي يَْهَتِدي بِِه الُْمْهَتُدوَن َو يَُفرَّ ال
ــالُم َعَلْيَك  بِِه َعِن الُْمْؤِمِنيَن. السَّ
ــالُم  ُب الَْخائِف.ُ السَّ أَيَُّهــا الُْمَهذَّ
الُم  السَّ النَّاِصُح.  الَْولِيُّ  أَيَُّها  َعَلْيَك 
الُم  َعَلْيَك يَا َســِفيَنَه النََّجاه.ِ السَّ
ــالُم  َعَلْيــَك يَا َعْيَن الَْحَياِه. السَّ
َعَلْيَك َصلَّى اهللاُ َعَلْيَك َو َعَلى آِل 
الُم  السَّ اِهِريَن.  الطَّ ِبيَن  يِّ الطَّ بَْيِتَك 
َل اهللاُ لََك َما َوَعَدَك ِمَن  َعَلْيَك َعجَّ
الُم َعَلْيَك  النَّْصِر َو ُظُهوِر األَْْمِر. السَّ
يَا َمْوالَي أَنَا َمْوالَك َعاِرٌف بُِأوالَك َو 
ُب إِلَى اهللاِ تََعالَى بَِك َو  أُْخَراَك أَتََقرَّ
بِآِل بَْيِتَك َو أَنَْتِظُر ُظُهوَرَك َو ُظُهوَر 

الَْحقِّ َعَلى يََديَْك

فرازهايى از زيارت امام زمان

الُم َعَلْيَك السَّ
َجاِه انتقال زائران توسط زائربرهاى حرم َيا َسِفيَنَه النَّ

مطهر تا زيرگذر خيابان طربىس

ناتوانان، سالمندان  بويژه  زائران  به منظور رفاه حال  بار و  براى نخستين 
و...، خودروهاى زائربر حرم مطهر رضوى به صورت 24 ساعته، اين افراد 
را از ابتداى دوربرگردان طبرسى تا محل زيرگذر خيابان طبرسى منتقل 

مى كنند.
با توجه به مسدود شدن دوربرگردان خيابان طبرسى و ممنوعيت ورود 
اتوبوس هاى شركت واحد، زائران با استفاده از چهار دستگاه خودروى زائربر 
خيابان  زيرگذر  محل  ابتداى  تا  دوربرگردان طبرسى  ابتداى  از  نفره   14

طبرسى و بالعكس منتقل مى شوند.
همچنين در صورت تأمين تعداد خودروى زائربر مورد نياز، اين طرح در 
ساير مبادى ورودى حرم مطهر رضوى پس از بررسى شرايط و امكانات الزم 

و انجام ساير مقدمات مورد نياز، قابل اجرا مى باشد.

نجوای مناجات با معبود
در حرم رضوی طنین انداز می شود

تمام  در  معبود  با  مناجات  برنامه  ويژه  شعبان  ماه  شب هاى  با  همزمان 
شب هاى اين ماه برگزار مى شود. در طول سال ويژه برنامه مناجات با معبود، 
جمعه شب ها حدود دو ساعت قبل از نماز صبح در رواق امام خمينى(ره) 
برگزار مى شود كه در ايام ماه شعبان ويژه برنامه مناجات خوانى بصورت هر 
شب و از ساعت 2:30 بامداد ويژه عموم زائران توسط معاونت تبليغات و 

ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى تدارك ديده شده است.
حداديان،  سعيد  ايام  اين  در  مطهر  حرم  مناجات خوانى  ويژه  برنامه  در 
حجت االسالم جعفر اسالمى فر، امير عارف، على بياتى، مرتضى حميدى، 
محمدتقى ايزدخواه، حسين برهانى، ابوطالب خالق پور و... به مديحه سرايى 

و مناجات خوانى مى پردازند.

طرح نظرسنجی امنیت بانوان زائر
در حریم رضوی

در راستاي تسهيل امر زيارت و تكريم بانوان زائر كه بيش از نيمي از جمعيت 
زائران حرم مطهر حضرت رضا(ع) را شامل مي شوند، ايجاد فضاي امن و 
ايمن براي اين قشر بسيار ضروري است از اين رو پرسشنامه امنيت اجتماعى 
بانوان زائر  توسط مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى تدوين 

شده است.
در اين پرسشنامه امنيت بانوان زائر در دو حوزه داخل حرم مطهر و حريم 
مالى،  امنيت  و جانى،  بهداشتى  امنيت  قرار مى گيرد.  بررسى  مورد  حرم 
از مؤلفه هايى است كه در اين  امنيت اجتماعى، امنيت فكرى و... برخى 

پرسشنامه مورد بررسى قرار مى گيرد.

ویژه برنامه های جشن میالد حرضت 
مهدی(عج) در حرم مطهر اعالم شد

ويژه برنامه شب و روز ميالد امام عصر(عج) با مركزيت رواق امام خمينى(ره) 
و با حضور عموم زائرانى كه براى عرض تبريك اين ايام فرخنده به محضر 

حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند، برگزار مى شود.
با توجه به تأكيد اعمال شب نيمه شعبان و شب زنده دارى و عبادت اين 
شب، ويژه برنامه اى از ساعت 30 دقيقه بامداد در حرم مطهر برگزار مى شود 
و در اين برنامه عالوه بر قرائت دعاى كميل و مناجات خوانى، حجت االسالم 

و المسلمين مهدى ماندگارى به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت.
نواى حسن  با  نيز  زمان(عج)  امام  ميالد  روز  در  ندبه  دعاى  برنامه  ويژه 
المسلمين  برنامه حجت االسالم و  اين  شالبافان قرائت خواهد شد و در 

مهدى ماندگارى سخنرانى خواهد كرد.

ياد د اشت

 على محمدزاده

همه ما دوست داريم داستان هايى را از زندگانى و 
اين  بدانيم و شايد شنيدن  امام عصر(عج)  كرامات 
را  ما  معرفت  كه  است  راه هايى  از  يكى  داستان ها 
نسبت به حضرت مهدى(عج) باالتر مى برد و ما را 

براى ظهور آماده مى كند.
نويسندگان بسيارى كتاب هايى را در مورد منجى 
عالم بشريت، حضرت مهدى(عج) نوشته اند، در ميان 
زمان(عج)،  امام  زندگانى  آثار كتاب قصه هاى  اين 
مؤسسه  سوى  از  كه  است  آثارى  جديدترين  جزو 
موضوع  با  نشر)  رضوى(به  قدس  آستان  انتشارات 
امام زمان(عج) منتشر شده و در سى امين نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران نيز براى نخستين بار عرضه 

شده است.
آثار  با  را  او  مخاطبان  از  بسيارى  كه  نعيمى  جواد 
داستانى اش مى شناسند در اين كتاب 13 برش از 
زمان  از  مهدى(عج)  حضرت  زندگى  مختلف  ابعاد 
تولد تا اتفاقات دوران غيبت را در قالب داستان و با 
ادبياتى روان در 120 صفحه و در قطع جيبى نوشته 

است.

نويسنده اين مجموعه تالش كرده است داستان هاى 
هر مجموعه در عين ترتيب زمانى، به صورت مستقل 

بيان شود.
عطر رؤياى نرگس، طلوع سپيده آخر، نشانى از رخ 
خورشيد، شوق ديدار دلدار، كهكشان مهر و هدايت، 
بوسه  محبوب،  زيارت  شكوه  جانان،  وصل  شيداى 
بر سيماى مهتاب، ستيغ عشق و رهايى، دل سياه 
عناوين  واپسين،  و زمزمه  و كرامت  باران مهر  انار، 
داستان هايى كوتاه از زندگانى امام عصر(عج) است 

كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است.
اين  تهيه  و  مشاهده  جهت  عالقه مندان  عموم 
قدس  آستان  انتشارات  محصوالت  كليه  و  كتاب 
اينترنتى نشانى  به  مى توانند  نشر)  (به  رضوي 
فروشگاه هاى  يا  و   www.behnashr.com
كشور  سراسر  نمايندگي هاى  و  مشهد  شهر  سطح 
مراجعه كرده و يا از طريق سامانه پيامكى به شماره 
از   09027652008 شماره  با  يا  و   30003209

طريق تلگرام با اين انتشارات تماس برقرار كنند.

۱۳برش از زندگانی گل نرگس
در قصه های زندگانی امام زمان(عج) 

معرفى كتاب

در قصه های زندگانی امام زمان(عج) 
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واژه واژه اشک

اينجا براي خود، غريبي عالمي دارد
اشكي كه مي جوشد، چه راز مبهمي دارد

با شعله اي از التهاب غربتت آقا!
هر كس براي دردهايش مرهمي دارد

آهوي احساس مرا آقا! ضمانت كن
اين شعر در هر واژه اش، اشك غمي دارد

در پاي سقاخانه، جاي دست اسماعيل
هاجر در اينجا هم خدا را زمزمي دارد

آقاي من! حتي نماز مغرب مردم
بي غربت صحن شما، لطف كمي دارد

اينجا ندارد آشنايي جز شما آقا
هر كس گرفتار است و رنج و ماتمي دارد

 

مدیون بارگاه تو

مي گيرم از ضريح تو اين روزها مدد
در سينه ام تالطم و توفان و جزر و مد
تنها خيال توست كه هر شب دل مرا
در آسمان عشق و غزل مي كند رصد
جز آستان پاك و نجيب تو هيچ كس

هرگز نبوده خانه خورشيد را بلد
اي ماه من، دوباره بياور از آسمان
باران و آفتاب و ستاره سبد سبد
مديون بارگاه توام اي غزل ترين

مديون بارگاه تو و عشق تا ابد

کبوتران دعا

چه دلنشين و قشنگ است اين صفا كردن
شبي كنار ضريحت خدا خدا كردن

به بال شوق پريدن به آسمان و زخاك
دل شكسته آزرده را جدا كردن

صبور و ملتمس از اشك دانه پاشيدن
كبوتران دعا را سپس رها كردن

كنار حوض حرم با پياله اي زرين
به ياد تشنه لبان آب را صدا كردن

كنار پنجره دلگشاي فوالدت
دخيل بستن و يك قفل بسته وا كردن!

دم وداع نگاهي به گنبدت، آنگاه
دو دست تب زده با سينه آشنا كردن
در انتهاي شكفتن، خدا، خدا، گفتن

در امتداد تضرع رضا، رضا (عليه السالم)، كردن!

آمنه مستقيمى

 آيت اهللا تحريرى:

 فلسفه نامگذاری نیمه شعبان
به روز جهانی مستضعفان

مرتضي سعيدي نائيني 

فاطمه تفقدي

زهرا سلطاني فر

نيمه شعبان سالروز والدت امام عصر(عج)، در تقويم 
مستضعفان»  جهانى  «روز  عنوان  با  كشور  رسمى 
نامگذارى شده است. در آستانه اين روز باعظمت با 
آيت اهللا محمدباقر تحريرى، استاد سطوح عالى حوزه 
و معلم برجسته اخالق درباره چرايى اين نامگذارى 
و فلسفه مستضعف خواندن حضرت حجت(عج) به 

گفت وگو پرداخته ايم كه مشروح آن را مى خوانيد:
«مستضعف»  را  زمان(عج)  امام  چرا 
مى خوانند و نيز چرا در تفسير آيه شريف «َو 
نُِريُد أَْن نَُمَنّ َعَلي الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي األَْْرِض َو 
آمده  الَْواِرثِيَن»  نَْجَعَلُهُم  َو  ه  أَئَِمّ نَْجَعَلُهْم 
مى برند  ارث  به  را  زمين  كه  مستضعفانى 
يعنى  آن ها  باقيمانده  و  السالم)  ائمه(عليهم 

حضرت حجت(عج) است؟
اسالم،  بويژه  الهى  اديان  در  مهم  مسائل  از  يكى 
مسئله امامت و رهبرى است كه بعد از مسئله نبوت 
و رسالت مطرح و اهداف دين با آن محقق مى شود 
چون امامت پياده كننده موازين ايمانى و دستورات 
بندگى است و ائمه(ع) كه خود در قله بندگى قرار 
دارند واسطه رساندن ما به آن قله هستند. ما انسان ها 
در طول زندگى امتحان مى شويم همانطور كه انبيا 
زمانى توسط مشركان و زمانى توسط طاغوت ها و 
را  آن ها  اهداف  چراكه  شدند  آزمون  مستكبران 
تضاد  در  خويش  گرى  چپاول  و  گرى  سلطه  با 
مى ديدند؛ بنابراين سردمداران يك شهر و روستا و 
منطقه جغرافيايى كه انبيا به رسالت در آن ها مبعوث 
مى شدند به مخالفت برخاسته و ناآگاهان را نيز با 
خود همراه كرده و مى گفتند انبيا شما را از نعمات 

دنيوى محروم مى كنند!
اين برخوردها بعد از پيامبر اكرم(ص) با جانشينان 
ايشان نيز انجام شد چنان كه شاهد فجايع عظيم 
در رابطه با مقام امامت بعد از رحلت نبوى شديم، 
كه  حقه اى  حكومت  ندادند  اجازه  كه  طورى  به 
گذارى  پايه  به  موفق  سال  از 23  بعد  پيامبر(ص) 
آن شدند و نداى نجاتبخش آن را به سراسر دنياى 
آن روز رساندند، قوام بگيرد. اما پيامبر(ص) در كنار 
روشنگرى دينى و قضاوت، به تبيين جايگاه ائمه(ع) 
در  كه  چنان  پرداختند؛  جامعه  رهبران  عنوان  به 
زمان اميرالمؤمنين(ع) اين چنين شد و مردم بعد 
از مدتى روى به سوى حضرت(ع) آورده و با ايشان 
ناكثين  و  قاسطين  مارقين،  هرچند  كردند.  بيعت 
نگذاشتند اميرالمؤمنين(ع) آن اهداف عاليه خويش 

را پياده كنند.
از اينجاست كه معناى «مستضعف» و چرايى خوانده 
شدن ائمه(ع) و امام زمان(عج) به اين لقب را درك 
استضعاف  به  كه  يعنى كسى  مى كنيم؛ مستضعف 

و  مستكبران  ديگر  عبارت  به  است،  شده  كشيده 
طاغوت هاى زمان، هم مردم را در رسيدن به كماالت 
با  را  الهى  و هم رهبران  استضعاف مى كشاندند  به 
ترفندها و توطئه هايى كه در تاريخ ديده ايم و در 
قرآن نيز برخى از آن ها تصريح شده است، مستضعف 

كردند.
امامت  مقام  ندادند  اجازه  وقتى  بهتر،  عبارت  به 
جلوه گرى خاص خود را در ميان مردم داشته باشد 
به خواست خدا، يكى از اين رهبران از نظرها غايب 
دارند.  نياز  به چه چيزى  كنند  مردم درك  تا  شد 
به  و  مى كنند  تجربه  را  طاغوت ها  حكومت  مردم 
گرفتارى هاى اخالقى، فرهنگى، عملى و نيز مشكالت 
مالى و... مبتال مى شوند تا فرق اين حكومت ها را با 
حكومت ائمه(ع) و حاكميت دينى دريابند و در طول 
دوران غيبت درك كنند تنها راه نجاتشان اين است 
كه منتظر شخصى باشند كه با ظهورش مردم را از 
استضعاف فرهنگى، اعتقادى، اخالقى، اقتصادى و... 

نجات مى دهد. 
معصوم(ع)  امام  زمان  در  روايات  تصريح  بنابر 
مشكالت و ابتالئات مردم از بين رفته و از استضعاف 
خارج مى شوند. بايد توجه داشت اين مقام رهبرى 
بايد با خواست و عالقه مردم از قوه به فعل برسد 
يعنى اگرچه مستكبران و طواغيت اجازه نمى دادند 
مردم به سوى ائمه(ع) بروند اما آن ها با درك و فهم 
و با جان و دل از امام(عج) تبعيت خواهند كرد. براى 
همين است كه سالروز والدت حضرت حجت(عج) 
«روز جهانى مستضعفان» و ظهور ايشان تحقق واقعى 

اين مهم است.

چه ارتباطى بين انتظار زمينه ساز با تالش 
براى رفع استضعاف از محرومان و ضعفا وجود 

دارد؟
مؤمنى كه براى گرفتارى ديگرى قلبش متأثر شود و 
درصدد رفع آن برآيد، طبيعتاً خود را ملزم مى كند تا 
در حد توان، وظايف دينى اش را براى رفع مشكالت 
ديگران انجام دهد. به عنوان مثال در جامعه امروز 
و  تقيد  زكات  و  خمس  پرداخت  در  اگر  مؤمنين 
راستاى  در  ميزان  همين  به  باشند،  داشته  جديت 
زدودن فقر و محروميت از جامعه مى توانند تالش 
كنند. منتظر امام عصر(عج) مى داند كه دغدغه بزرگ 
اهل بيت(ع) رسيدگى به زندگانى دوستان شان بوده 
پس با تأسى به آن حضرات(ع) مى كوشد در عين 
توجه به عدالت و تالش براى اقامه آن در زمينه هاى 
سياسى، اقتصادى و...، نياز و استضعاف را نيز از چهره 

ديگران برطرف كند.
به  زمينه ساز  انتظار  از  آنكه  به  توجه  با   
تالش  مى توان  آيا  مى شود  تعبير  پويا  انتظار 
از  را  ضعيف  طبقه  از  استضعاف  رفع  براى 
مؤلفه هاى زمينه ساز فرج حضرت حجت(عج) 

دانست؟
براى انسان مؤمن و شيعه اهل بيت(ع) مطلوب است 
تا  كند  دين  از دستورات  تبعيت  آماده  را  كه خود 
امام  اگر همين لحظه نداى ظهور آمد، براى يارى 
كه  داريم  اعتقاد  ما  باشيم.  ركاب  به  پا  عصر(عج) 
اعمال ما بر امام زمان(عج) عرضه مى شود و باالترين 
دغدغه و نگرانى حضرت صاحب الزمان(عج) بر زمين 
ماندن دستورات دين است بنابراين منتظران ظهور 
امام معصوم(ع) نيز چنين دغدغه اى دارند و همين 
درصدد  و  باشند  يكديگر  فكر  در  مى شود  سبب 
رفع نيازهاى هم برآيند و اين زمينه اى براى ظهور 
مى شود تا هر گاه ظهور واقع و هر جا فرمان داده 
شد كه خدمت كنيم، آماده باشيم نظير اوايل انقالب 
به تكليف  بود مردم آماده  اسالمى كه هر جا الزم 

بودند.
و نكته اى كه ضرورت است منتظران امام 
نظر  در  ايشان  والدت  آستانه  در  عصر(عج) 

داشته باشند؟
و  حجت(عج)  حضرت  به  مستمر  توسل  بر  عالوه 
انقالب اسالمى  بدانيم  بايد  ايشان،  براى ظهور  دعا 
از  ماكتى  و  نمونه  و  است  ظهور  براى  طليعه اى 
حكومت امام زمان(عج) در اين كشور ايجاد شده و ما 
آقاى خودمانيم. كشور ما كشور اهل بيت(ع) و رهبر 
ما از شاگردان مخلص مكتب اهل بيت(ع) است كه 
بايد قدرشان را بدانيم و وظايف منتظرانه خود را در 

مقابل اين نعمات انجام دهيم.

3
عرض ارادت

بنابر تصريح روايات در زمان امام معصوم(ع) 
مشكالت و ابتالئات مردم از بين رفته و از 
استضعاف خارج مى شوند. بايد توجه داشت 
عالقه  و  خواست  با  بايد  رهبرى  مقام  اين 
اگرچه  يعنى  برسد  فعل  به  قوه  از  مردم 
مستكبران و طواغيت اجازه نمى دادند مردم 
با درك و  اما آن ها  بروند  ائمه(ع)  به سوى 
تبعيت  امام(عج)  از  دل  و  جان  با  و  فهم 
براى همين است كه سالروز  خواهند كرد. 
جهانى  «روز  حجت(عج)  حضرت  والدت 
واقعى  تحقق  ايشان  و ظهور  مستضعفان» 

اين مهم است



براى خدا مهم است كه چطور به همنوع خود نگاه مى كنيد. براى خدا مهم است كه چقدر هواى همسايه، هم محله اى يا همشهرى محروم خود 
را داريد. براى خدا مهم اســت كه وقتى به تو توانمندى و نعمت داده است، شكرش را به جا آوريد و با آن اسبابى شويد براى خير رساندن و 
دستگيرى از محرومى. نشان به آن نشان كه عالمه طبرسى در مجمع البيان مى گويد، فرداى قيامت پيش از نفخ صور هر كسى سر از قبر بيرون 
مى آورد و التماس مى كند كه «خدايا به من رحم كن! خدا در جواب مى گويد: اگر در دنيا به ديگران رحم مى كرديد االن رحمت من شامل حال تو 
مى شد.» به خودتان فكر كنيد. به اينكه براى محرومان و مستضعفان شهرتان چكار كرده ايد يا مى كنيد؟ با محرومان چطور برخورد مى كنيد؟ با 
چه رفتارى مى توانيد در عين اينكه به آن ها خدمت مى كنيد، كرامت شان را نيز حفظ كنيد؟ با تأسى به آيات، روايات و سخنان بزرگان به اين  

سؤاالت به اختصار پاسخ مى دهيم.

کمک به محرومان و مستضعفان در دستور کار جمهویر اسالیمکمک به محرومان و مستضعفان در دستور کار جمهویر اسالیم

رد �باد�ی باال� از �د�ت � ���ومان و�ود �دا
 1. محرومان را با بهترين القاب صدا بزنيد

رسول گرامى اسالم(صلى اهللا عليه و آله) در رسيدگى 
به امور محرومان مى فرمايند: وقتى نيازمندى به شما 
رو آورد يا شما خواستيد او را صدا بزنيد، او را با بهترين 

نام ها و القاب صدا كنيد.

 2.  محرومان را تحقير نكنيد
مى فرمايند:  على(عليه السالم)  حضرت 
برادران تهيدست خود را تحقير نكنيد، 
زيرا هر كس مؤمنى را حقير شــمارد، 
خداوند عزوجل ميان آن دو در بهشــت 
جمع نكنــد، مگر اينكه توبه نمايد. امام 
صادق(عليه السالم) نيز درباره نوع نگاه 
به محرومان و نيازمندان مى فرمايند: هر 
كسى مؤمن مســتمندى را تحقير كند. 
خداوند همواره بــه او با ديده حقارت و 
از نظر تحقيرآميز  اينكه  تا  بنگرد  خشم 
خود نســبت به آن مؤمن، دســت 

بردارد.

 3. رفتارتان با محروم و ثروتمند يكى باشد
با نگاهى به سيره اهل بيت(عليهم السالم) متوجه مى شويد 
آن ها در رفتارشان نســبت به محرومان نيز جانب حق 
را رعايت مى كردند، تا حدى كه امام رضا(عليه الســالم) 
مى فرمايند: هر كسى با مسلمان فقيرى روبه رو شود و به 
او سالمى متفاوت با سالمى كند كه به ثروتمند مى كند، 
روز قيامت خداى عزوجل را ديدار كند در حالى كه بر 

او خشمناك است. 

1.پشت كردن به دفاع از محرومان را خدا نياورد
خدا نياورد آن روزى را كه سياســت ما و سياســت 
مسئوالن كشور ما پشــت كردن به دفاع از محرومان 
و رو آوردن به حمايت از ســرمايه دارها گردد و اغنيا و 
ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار بشوند. 
معاذاهللا كه اين با سيره و روش انبيا و اميرالمؤمنين و 
 / ائمه معصومين (عليهم السالم) سازگار نيست. 

صحيفه نور، ج 20، ص 129

 2.تنها آن هايى تا آخر با ما هستند 
كه درد فقر و محروميت و استضعاف 

را چشيده باشند 
تنها آن هايى تا آخر با ما هســتند كه 
درد فقر و محروميت و اســتضعاف را 
چشيده باشــند. فقرا و متدينان بى 
بضاعت، گردانندگان و بر پا دارندگان 
واقعى انقالب ها هستند. ما بايد تمام 
تالشــمان را بنماييم تا به هر صورتى 
كه ممكن اســت، خط اصولى دفاع از 
مســتضعفان را حفظ كنيم.... ما براى 
احقاق حقوق فقرا در جوامع بشرى تا 
آخرين قطره خون دفاع خواهيم كرد./ 

صحيفه نور، ج 21، ص 86 و 87

 3. من گمان نمى كنم عبادتــى باالتر از خدمت به 
محرومان وجود داشته باشد

ما بايد براى پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران 
برنامه ريزى كنيــم. ما بايد در ارتباط با مردم جهان و 
رسيدگى به مشكالت و مسائل مسلمانان و حمايت از 
مبارزان و گرسنگان و محرومان، با تمام وجود تالش 
كنيم... من گمــان نمى كنم عبادتى باالتر از خدمت به 
محرومان وجود داشته باشــد... چيزى كه روحانيون 
هرگز نبايــد از آن عــدول كنند و نبايد بــا تبليغات 
ديگــران، از ميدان به در رونــد، حمايت از محرومان 
و پابرهنه هاست؛ زيرا هر كســى از آن عدول كند، از 
عدالت اجتماعى عدول كرده اســت. ما بايد تحت هر 
شرايطى، خود را عهده دار اين مسئوليت بزرگ بدانيم 
و در تحقق آن، اگر كوتاهى بنماييم، به اســالم و 
جلد21،  نور،  كرده ايم./ صحيفه  خيانت  مسلمين 

ص91

 1.تأكيد بر كمك بــه محرومان در حكم 
توليت آستان قدس رضوى

رهبر معظم انقالب در حكم توليت آســتان 
قــدس رضوى در دو بند رســيدگى به امور 
محرومان را از وظايف اصلى آســتان قدس 
رضوى دانستند و فرمودند: «خدمت به زائران 
آن بارگاه مقدس بويژه ضعفا و نيازمندان را 
از رئوس برنامه هاى خود قرار دهيد. خدمت 
به مجاوران و بويژه مستمندان و مستضعفان 
وظيفه ديگرى است كه شايسته است به 

آن اهتمام ورزيد.»

  2. هركس بنا را بر اين بگذارد كه در اموالش براى محرومان حق قائل باشد
روح انفاق و نيكوكارى بايد در جامعه توسعه پيدا كند و جزو ايمان مردم 
بشود. هركسى بنا را بر اين بگذارد كه در اموالش - «و فى اموالهم حّق 
للّسائل و المحروم» - واقعاً براى محرومان حق قائل باشد؛ يعنى اين را 
حق آن ها بر خودش بداند؛ تفضل خودش بر ديگران نداند؛ ما در جامعه 
اســالمى بايد اين را به عنوان يك فرهنگ در بياوريم. 1370/12/14 

بيانات در ديدار مسئوالن كميته امداد امام خمينى(ره)

 رسیدیگ به محرومان در احادیث

 رسیدیگ به محرومان از زبان امام خمیین(ره)

 رسیدیگ به محرومان از زبان رهرب معظم انقالب
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متن: حميده زمانى
تصويرگر: منيژه رحيم زاده



براى خدا مهم است كه چطور به همنوع خود نگاه مى كنيد. براى خدا مهم است كه چقدر هواى همسايه، هم محله اى يا همشهرى محروم خود 
را داريد. براى خدا مهم اســت كه وقتى به تو توانمندى و نعمت داده است، شكرش را به جا آوريد و با آن اسبابى شويد براى خير رساندن و 
دستگيرى از محرومى. نشان به آن نشان كه عالمه طبرسى در مجمع البيان مى گويد، فرداى قيامت پيش از نفخ صور هر كسى سر از قبر بيرون 
مى آورد و التماس مى كند كه «خدايا به من رحم كن! خدا در جواب مى گويد: اگر در دنيا به ديگران رحم مى كرديد االن رحمت من شامل حال تو 
مى شد.» به خودتان فكر كنيد. به اينكه براى محرومان و مستضعفان شهرتان چكار كرده ايد يا مى كنيد؟ با محرومان چطور برخورد مى كنيد؟ با 
چه رفتارى مى توانيد در عين اينكه به آن ها خدمت مى كنيد، كرامت شان را نيز حفظ كنيد؟ با تأسى به آيات، روايات و سخنان بزرگان به اين  

سؤاالت به اختصار پاسخ مى دهيم.

کمک به محرومان و مستضعفان در دستور کار جمهویر اسالیمکمک به محرومان و مستضعفان در دستور کار جمهویر اسالیم

رد �باد�ی باال� از �د�ت � ���ومان و�ود �دا

  3. مبارزه با فقر، وظيفه همگانى است
در دعــاى روزهاى ماه رمضــان مى گوييم: 
«الّلهم اغن كّل فقير. الّلهم اشــبع كّل جائع. 
الّلهم اكس كّل عريان». اين دعا فقط براى 
خواندن نيســت؛ براى اين اســت كه همه 
خود را براى مبارزه با فقر و مجاهدت در راه 
زدودن غبار محروميت از چهره محرومان و 
مســتضعفان موّظف بدانند. اين مبارزه، يك 
وظيفه همگانى است. 1381/09/15 بيانات 

در خطبه هاى نماز عيد فطر

  1. فردى
اول اينكه كمك به محرومان و رسيدگى به وضع آنان به 
عهده تك تِك افراد گذاشته شود. يعنى هر كس به طور 
خودجوش و داوطلبانه به خويشاوندان يا همسايگانش 
يا حتى افراد جامعه كمك كند. مصاديق اســالمى اش 
مى شــود انفاق و صدقه و احسان و نيكوكارى؛ كه هر 

كدام ثواب جداگانه اى نزد خداوند دارد.

 1. كار نيك آن است كه بدون درخواست انجام شود
روزي امام حسن(عليه السالم) در جمعى نشسته بودند. مردي نيازمند به آن جمع 
وارد شــد، ولي از حاضراِن در جمع خجالت مي كشيد نيازش را به ايشان بگويد. 
امام(عليه الســالم) كه متوجه خجالت زدگى مرد شدند، به او گفتند: حرفى كه با 
ما دارى را بر كاغذي بنويس و آن را به ما بده. مرد خوشــحال شد و روى كاغذى 
نيازش را نوشت و به دست امام داد. امام آن را خواندند و با فروتنِي تمام، دو برابر 
آنچه را طلب كرده بود، به او بخشيدند. افرادى كه در جمع بودند،گفتند: اي فرزند 
رسول خدا! اين نوشته چه پربركت بود. امام حسن(عليه السالم) رو به آن ها كردند 
و فرمودند: بركت اين نامه براي ما بيشــتر است؛ زيرا خداوند ما را شايسته انجام 

كار نيك قرار داده است. كار نيك آن است كه بدون درخواست انجام شود.

 2. تدبير امام هادى (عليه السالم) براى 
كمك به نيازمند

امام هادى(عليه السالم) در منطقه نظامى 
در سامرا زندگى مى كردند. روزى فقيرى 
از كوفه نزد ايشــان آمــد و گفت: مبلغ 
زيادى بدهــى دارم كه اگر آن را پرداخت 
آبرويم مى رود، از شــما مى خواهم  نكنم 
كمكم كنيد. امام(عليه السالم) در آن زمان 
نمى توانستند بدهى آن نيازمند را بدهند و 
از او طلب بخشش كردند. اما به او گفتند 
كه مبلغ بدهى اش را روى كاغذى بنويسد 
و در جلســه اى كه امام(عليه الســالم) با 
ياران شيعه شان داشــتند بيايد و وانمود 
امام(عليه الســالم)  از  را  مبلــغ  آن  كند 
طلب دارد. روز جلســه رسيد و آن مرد به 
دســتور امام عمل كرد. يكى از شيعيان 
حاضر در جلسه مبلغ بدهى او را از طرف 
ولى  كرد،  پرداخت  امام(عليه السالم) 
حضرت هادى(عليه الســالم) از اينكه 
نتوانستند خودشان به فقير كمك كنند 

بسيار ناراحت شدند.

 3. درس خداشناسى پيش از بخشش
زمانى، فقر و نادارى شديدى به ابوهاشم جعفرى روى آورد. ناگزير خدمت 
امام هادى(عليه الســالم) رسيد. امام(عليه الســالم) به ابوهاشم گفتند تا 
بنشيند. همين كه او نشســت، فرمودند: «اى ابوهاشم! شكر كدام يك از 
نعمت هايى را كه خدا به تو بخشــيده است، مى توانى ادا كنى؟» ابوهاشم 
ســكوت كرد. حضرت فرمودند: «خدا به تو ايمان داده و به وسيله ايمان، 
آتش جهنّم را بر بدن تو حرام كرده، ســالمتى داده و به وسيله آن توفيق 
عبادت و اطاعت را ارزانى تو داشته و تو را به صفت قناعت آراسته و از اين 
راه، آبروى تو را حفظ كرده اســت» در ادامه گفتند: «ابوهاشم، اين سخنان 
را گفتم، چون گمان كردم مى خواهى از خدا نزد من شــكايت كنى. 
دســتور دادم صد دينار زر سرخ به تو بدهند؛ وقتى آن را آوردند، از 

ما قبول كن.»

  3. مردمى و گروهى
و ســرانجام راه ســوم بــراي كمك به 
محرومان اين اســت كــه فعاليت هاي 
سازمان يافته مردمي تقويت شود. در اين 
فعاليت ها، محور كار فردي افراد نيســت، 
بلكه بايد كار گروهي انجام شــود، اما نه 
گروهي كه به اجبار دولت تشــكيل شده 
باشد. گروهي از مردم با اشتياق با يكديگر 
همكاري كرده و مجموعه اي را تشــكيل 
مي دهند. به عنوان نمونه گروه رسيدگي به 
ايتام يا رسيدگي به جوانان جهت ازدواج. 
گروه هاى رسيدگى به بيمارى هاى خاص 
و هزار و يك موردى كــه گروه هاى مردم 
نهاد آن ها را هدايت مى كنند تا به قشر 

ضعيف جامعه خدمت كنند.

 2. دولتى
دومين راه، اين اســت كه بگوييم همه نيازمندي هاي 
محرومان جامعه توســط يك دســتگاه مركزي بايد 
رسيدگي شود. آن دستگاه مركزي همان دولت است كه 
بايد براي مشكل محرومان برنامه ريزي كند. اگر الزم 
است ماليات بيشــتري از افراد متوسط و متمّول بگيرد 
يا از منابع ديگــر بودجه كمك به محرومان و معلوالن 
را تأمين كند. دولت اســالمي موظف اســت زكات و 
كمك هاى مختلف را از مــردم توانگر گرفته و به 

فقرا برساند. 

  2. هركس بنا را بر اين بگذارد كه در اموالش براى محرومان حق قائل باشد
روح انفاق و نيكوكارى بايد در جامعه توسعه پيدا كند و جزو ايمان مردم 
بشود. هركسى بنا را بر اين بگذارد كه در اموالش - «و فى اموالهم حّق 
للّسائل و المحروم» - واقعاً براى محرومان حق قائل باشد؛ يعنى اين را 
حق آن ها بر خودش بداند؛ تفضل خودش بر ديگران نداند؛ ما در جامعه 
اســالمى بايد اين را به عنوان يك فرهنگ در بياوريم. 1370/12/14 

بيانات در ديدار مسئوالن كميته امداد امام خمينى(ره)

 رسیدیگ به محرومان از زبان رهرب معظم انقالب

ن ما محرو به  رسيدیگ  صیل  ا ه  را سه 

نیازمندان  به  آبرومندانه  کمک  از  در سریه معصومنی(علیهم السالم)مصادییق 
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فراوانى  گردشگرى  جاذبه هاى  بر  عالوه  شيراز 
موسى  امام  فرزندان  از  تن  سه  ميزبان  دارد،  كه 
الكاظم(ع) يعنى حضرت احمد بن موسى معروف 
به شاهچراغ(ع)، حضرت محمد بن موسى معروف 
به سيد مير محمد(ع) و حضرت حسين بن موسى 
امامزادگان  ديگر  و  عالءالدين(ع)  سيد  به  معروف 
اين شهر  در  كه  است  مقامى  واال  و  الشأن  عظيم 

داراى بارگاه و حرم هستند.
بارگاه  كنار  در  حسين»  عالءالدين  سيد  «امامزاده 
حضرت شاهچراغ يكى از جاذبه هاى مذهبى مهم 
شهر شيراز، مركز استان فارس به شمار مى رود. اين 
آستانه، در جنوب شرقى  ميدان  در  زيارتگاه مهم 
موسى  امام  فرزند  ايشان  است.  شده  واقع  شيراز 
امام  و  (ع)  شاهچراغ  كوچكتر  برادر  و  كاظم(ع) 

رضا(ع) است.
حضور حضرت رضا(ع) در ايران بركات بسيارى را 
براى مردم سرزمين ما داشت كه از جمله اين بركات 
حضور امامزادگان بسيارى است كه براى ديدار آن 

حضرت به ايران مى آمدند.
جزو  هم  (ع)  حسين  الدين  عالء  سيد  امامزاده 
امامزادگانى است كه در اواخر قرن دوم هجرى و 
اوايل قرن سوم، در حالى كه حدود 13 سال سن 
برادر  ديدار  براى  برادرانش  ديگر  همراه  به  داشت 
بودند  توس  عازم  شيراز  راه  از  رضا(ع)  امام  خود 
به شهادت  به دستور خليفه وقت  راه  بين  كه در 

رسيدند.

نور آسمانى در زمين
عالمه بزرگوار مجلسى در كتاب نفيس بحاراالنوار 
جلد 48، ص 312 در مورد امامزاده سيد عالء الدين 
حسين(ع) مى نويسد؛ «ديگر فرزند امام هفتم (ع) 
حسين بن موسى (ع) است كه به سيدعالءالدين 
حسين (ع) شهرت دارد و مقبره ايشان در شيراز 
حاكم  و  والى  خان  قتلغ  دور  زمان هاى  در  است. 
مردى  باغبانش  كه  داشت  باغى  وى  بود.  شيراز 

دين دار و با مروت بود.
اين باغ در محل فعلى بارگاه سيدعالءالدين حسين 
(ع) قرار داشت. باغبان شب هاى جمعه در اين باغ 
مشاهده  مى درخشيد،  رفيع  مكان  از  كه  را  نورى 
به  بود،  كرده  مشاهده  كه  را  آنچه  وى  كرد.  مى 
قتلغ خان اطالع داد و قتلغ خان نيز آنچه را كه 
و  از تحقيق  و پس  بود رؤيت كرد  باغبانش ديده 
جستجو در محل مزبور قبرى پيدا نمود كه پس 
از بازكردن قبر، جسدى بزرگ و با عظمت و شكوه 

يافتند.
جسد در كمال شادابى و زيبايى بود و در يك دست 
ديگرش  دست  در  و  مجيد  قرآن  جسد  صاحب 
شمشيرى قرار گرفته بود. با عالمت و نشانه هايى 
بن  حسين  به  متعلق  قبر  شد  معلوم  داشتند  كه 
قتلغ خان آن گاه فرمان داد كه  موسى(ع) است. 
قبه و بارگاهى عالى بر سر آن مقبره بنا كردند.

كوچك ترين برادر شاهچراغ (ع)
به  شيراز  در  موسي(ع)  بن  بارگاه حضرت حسين 
سبب  به  مردم  است.  معروف  و  مشهور  «آستانه» 
احترام  اند  ديده  مبارك  بقعه  اين  از  كه  كراماتي 
الحوائج  باب  لقب  و  قائل هستند  براي آن  ويژه اي 
را به اين امامزاده داده اند. در بين ايام هفته، شب 
دوشنبه براي زيارت حضرت حسين بن موسي (ع) 
در  امامزاده  اين  نوراني  بارگاه  است.  خاصي  شب 
از مريدان و شيفتگان آن  شب هاي دوشنبه مملو 
حضرت است. ارادتمندان به اين خاندان، شب هاي 
دوشنبه را تا صبح در اين مكان مقدس بيتوته مي 

كنند و به عبادت و راز و نياز مي پردازند.

امام جواد(ع) عمويش را دوست مى داشت
كه  دوران كودكي سؤال شد  در  (ع)  امام جواد  از 
كداميك از عموهايتان بيشتر در حق شما نيكي و 
محّبت دارد؟ فرمودند: حسين. حضرت رضا (ع) پس 
از شنيدن جواب فرزندشان، فرمودند: به خدا قسم 
راست مي گويد. حسين بن موسي (ع) نيكوترين و 

خيرخواه ترين عموي اوست.

حرم سيد عالء الدين حسين(ع) در گذر تاريخ
بناى اوليه اين زيارتگاه متعلق به قرن نهم هجرى 
قمرى است و در زمان قتلغ خان والى فارس ساخته 
شاه  زمان  در  و  قمرى  در سال 943 هجرى  شد. 
طهماسب صفوى كارهاى تكميلى آرامگاه و بناى 
اساسى تزئينات، كاشى كارى و گنبد سازى آن به 

پايان رسيده است.
بناى ساختمان بقعه در اواخر قرن هشتم و در زمان 
قتلغ خان در مجموعه اى كه به باغ قتلغ معروف 
بوده احداث شده و پس از گذر زمان بناى مذكور 
توسط  صفويه  دوران  اواسط  در  مجدداً  و  تخريب 
فردى به نام ميرزاعلى كه اهل مدينه بود به احداث 
بنا اقدام كه مجدداً تخريب مى گردد. بناى اصلى 
و فعلى توسط خليل سلطان ذوالقدر حاكم فارس 
در زمان سلطنت شاه اسماعيل صفوى احداث و به 
در حرم سال 923  موجود  تاريخى  كتيبه  استناد 

هجرى قمرى تزئينات ساختمان به پايان رسيد.

 بزرگ ترين شبستان زيارتى جنوب كشور
به  بخش هايى  صفوى  طهماسب  شاه  زمان  در 
ساختمان اضافه و كارهاى تكميلى ساختمان انجام 
مى گيرد. ساختمان بقعه در زلزله هاى عصر قاجار 
آسيب شديدى ديد به خصوص گنبد بقعه تخريب 
گرديد كه توسط ميرزا ابوالحسن خان مشير الملك 
مجدداً احداث گرديد. همچنين پس از بازسازى هاى 
مختلف در اين آستان مقدس، در سال 1375 هجرى 
شمسى طرح جامع توسعه حرم مطهر حضرت سيد 
عالءالدين حسين (ع) توسط اداره كل اوقاف استان 
فارس تهيه شد كه در اين طرح احداث دو شبستان 
وسيع و بزرگ به وسعت 2600 مترمربع در بخش 
شمالى ساختمان در دستور كار قرار گرفت كه در 
سال 1378 ساخت اين شبستان آغاز و هم اكنون در 
مرحله پايانى و تكميل مى باشد. اين شبستان با طرح 
هاى بسيار زيباى معمارى اسالمى، ايرانى بزرگترين 
شبستان مجموعه هاى زيارتى و مذهبى جنوب كشور 
مى باشد. درون حرم اين امامزاده همانند ديگر حرم 
هاى مطهر به شكل زيبايى آينه كارى، گچ برى و 
كاشى كارى شده است. دو گلدسته زيبا به ارتفاع 20 
متر در طرف چپ و راست ورودى حرم احدات شده 
است همچنين سالن بزرگى پشت حرم ساخته شده 
و برنامه هايى براى گسترش  و توسعه اين آستان 
مقدس شامل ساخت زائرسرا، آشپزخانه، موزه، بازار، 

پاركينگ، درمانگاه و ... در دست اقدام مى باشد.
در  همچنين  حسين(ع)   عالءالدين  سيد  مقبره 
به عنوان  ثبت 307  باشماره  آذر 1316  تاريخ 29 

يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.

كارگاه حجارى سنتى
الدين  عالء  سيد  آستان  سنتى  حجارى  كارگاه   
حسين(ع) جزو معدود كارگاه هاى حجارى كشور 
است كه به صورت سنتى كار مى كنند؛ مجموعه 
تاكنون  آستان سيدعالءالدين حسين(ع)  حجارى 
محمدجواد  استاد  همچون  استادانى  حضور  با 
جمله  از  كه  داده  انجام  را  بزرگى  كارهاى  شبيه 
حضرت  معجر  دور  حجارى  به  مى توان  آن ها 
فاطمه معصومه (س)، حجارى سنگ قبر حضرت 
در  مطهر  هاى  حرم  حجارى هاى  معصومه(س)، 
كربال، كاظمين و سامرا  و ساخت سنگ قبور علماى 
بزرگى همچون مرحوم آيت اهللا العظمى گلپايگانى 
و مرحوم آيت اهللا مرعشى نجفى و آيت اهللا العظمى 

يثربى و... اشاره كرد.
همچنين اين مجموعه در آينده اى نزديك سنگ 
مضجع شريف حضرت امام هادى(ع)، سنگ مضجع 
سنگ  عسكرى(ع)،  حسن  امام  حضرت  شريف 
مضجع شريف حضرت نرجس خاتون(س) و سنگ 
مضجع شريف حضرت حكيمه خاتون(س) را خواهد 

ساخت.
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نیم درصد موقوفات حوزه های 
علمیه دارای درآمد است

معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف با بيان اينكه 
موقوفات حوزه هاى علميه كشور كمتر از دو درصد است 
حوزه هاى  براى  كشور  موقوفه  و 700  هزار  دو  گفت: 
علميه وجود دارد كه دو هزار مورد آن در اختيار سازمان 

اوقاف و بقيه آن داراى متولى است.
به  اشاره  با  حجت االسالم والمسلمين احمد شرفخانى 
اينكه تعداد موقوفات حوزه هاى علميه كشور داراى 113 
هزار رقبه است، اضافه كرد: بسيارى از رقبات مسكونى 
موقوفات حوزه هاى علميه كشور هيچ منفعتى ندارد و 

بخش زيادى از آن در روستاها قرار دارند.
موقوفات  درصد  نيم  كه  مطلب  اين  بر  تأكيد  با  وى 
حوزه هاى علميه كشور داراى درآمد هستند، بيان كرد: 
وقف بايد منفعتى داشته باشد تا نيت واقف زنده و عمل 
به آن شود، اما نگاهى كه تا به امروز به وقف بوده نگاه 

خيريه بوده است.
 

تربیت ۴۰۰ حافظ کل قرآن کریم 
در حرم حرضت معصومه(س) 

مدير كل معارف قرآن و عترت آستان مقدس حضرت 
و  قرآن  مركز  آموز  قرآن   400 گفت:  (س)  معصومه 
حافظ   اند  شده  موفق  بيت(س)  اهل  كريمه  حديث 
كل قرآن شوند. حجت االسالم والمسلمين سيد احمد 
ارائه خدمات در اين مركز حول  اينكه  با بيان  مشرف 
و  قرآن  آموزش  كرد:  عنوان  است،  كلى  محور  چهار 
معارف، مشاوره و پاسخگويى دينى، كودك و نوجوان و 
خدمات فرهنگى چهار ركن مركز معارف قرآن و عترت 

آستان مقدس حضرت معصومه (س) است.
وى با اشاره به محور آموزش قرآن و معارف در اين مركز 
معارف در مقاطع سنى  و  قرآن  آموزش  گفت: در بحث 
مختلف كودك و نوجوان تا بزرگسال در دو بخش خواهران 
و برادران به صورت حضورى و غير حضورى در حيطه هاى 
عمومى و تخصصى با برگزارى دوره هاى معارفى مختلف از 
قبيل قرائت، حفظ، ترجمه و مفاهيم، تفسير و حديث و… 

فعاليت هاى گسترده اى در حال انجام است.
مدير كل معارف قرآن و عترت آستان مقدس حضرت 
معصومه (س) با اشاره به اينكه 6 هزار نفر در هر ترم 
معصومه(س)  حضرت  مطهر  حرم  مخاطب  آموزشى 
هستند، اظهار داشت: از ابتداى فعاليت بخش مركز قرآن 
و حديث تا كنون بيش از 35 هزار نفر آموزش قرآنى 
ديده اند و دوره هاى عفاف و حجاب، شرح نهج البالغه، 
مفاهيم  ترجمه  و  حفظ  و  قرائت  كريم،  قرآن  تفسير 

اساس محورهاى معارفى اين بخش از مركز بوده است.
 

رشکت ۱۰ هزار نفر در مسابقات 
قرآن اوقاف خراسان رضوی

مسئول امور قرآنى اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان 
از سراسر  نفر  هزار  از 10  بيش  تاكنون  رضوى گفت: 
استان در چهلمين دوره مسابقات قرآن كريم اوقاف و 

امور خيريه ثبت نام كرده اند.
جعفر حسينى، مسئول امور قرآنى اداره كل اوقاف و امور 
خيريه خراسان رضوى با بيان اينكه ثبت نام چهلمين 
دوره مسابقات قرآن كريم اوقاف و امور خيريه در سطح 
برگزارى مسابقات  از  قبل  روز  تا يك  خراسان رضوى 
شروع  ابتداى  از  افزود:  دارد،  ادامه  شهرستانى  مرحله 
خراسان  اوقاف  قرآن  مسابقات  دوره  چهلمين  ثبت نام 
از  دوره  اين  در  نفر   135 و  هزار   10 تاكنون  رضوى 

مسابقات ثبت نام كرده اند.
وى در ادامه گفت: بيشترين آمار مربوط به مشهد و دو 
پايگاه مرتبط با آن سرخس و فريمان است كه حدود دو 
هزار و 409 نفر را شامل مى شود و پس از آن نيشابور و 
فيروزه با هزار و 438 نفر و سبزوار و خوشاب با هزار و 

347 تعداد ثبت نامى در رده هاى بعدى قرار دارند.
خيريه  امور  و  اوقاف  كل  اداره  قرآنى  امور  مسئول 
خراسان رضوى خاطرنشان كرد: با توجه به زمانبندى 
مسابقات شهرستانى، ثبت نام مسابقات قرآن مشهد تا 

اول خردادماه همچنان ادامه دارد.

خبر

فاطمه لشكر نويس

  امامزاده سيد عالء الدين حسين برادر كوچك تر امام رضا را بشناسيم

در شیراز به زیارت برادران امام رضا برویم

قرن  به  متعلق  زيارتگاه  اين  اوليه  بناى   
قتلغ  زمان  در  و  است  قمرى  هجرى  نهم 
خان والى فارس ساخته شد. در سال 943 
طهماسب  شاه  زمان  در  و  قمرى  هجرى 
بناى  و  آرامگاه  تكميلى  كارهاى  صفوى 
اساسى تزئينات، كاشى كارى و گنبد سازى 

آن به پايان رسيده است



اين ايام كه در روزهاى منتهى به نيمه شعبان 
و ميالد فرخنده حضرت مهدى(عج) قرار داديم 
كشورهاى  ساير  و  ايران  از  بسيارى  كاروان هاى 
شده  راهى  معلى  كربالى  زيارت  براى  اسالمى 
و مردم بومى عراق نيز از شهرهاى مختلف اين 
كشور در اين ايام با پاى پياده به كربالى معلى 
مى روند؛ زيرا يكى از اوقات مخصوصى كه زيارت 
در  است،  شده  سفارش  بسيار  حسين(ع)  امام 
اّهللا بن  شب نيمه شعبان است. محمد بن عبد 
جعفر حميرى به سلسله روايت از حضرت امام 
فرمودند:  حضرت  آن  كه  كرده  نقل  صادق(ع) 
كسى كه قبر مطهر حضرت امام حسين(ع) را در 
نيمه شعبان زيارت كند حق تعالى گناهان گذشته 

و آينده  اش را مى آمرزد.
برنامه كم نظير پياده روى از نجف به كربال، براى 
زيارت امام حسين (ع) سال هاست كه در چند 
و  است  برگزارى  حال  در  سال  طول  در  نوبت 
شركت كنندگان در اين مراسم، اغلب توده مردم 
هستند. در اين ميان، حضور پرشور طالب جوان، 
روحانيون، عالمان بزرگ و استادان برجسته حوزه 

علميه نجف، از جايگاه خاصى برخوردار است.
بر اساس نقل هاى تاريخى از گذشته هاى بسيار 
دور و در دوره حيات ائمه هدى(ع) نيز در اين 
زيارت  قصد  به  روى  پياده  سنت  خاص  ايام 
وجود داشته است. سنتى كه معموالً از نجف و 
با زيارت امام على(ع) آغاز مى شده است كه البته 
اين مراسم اختصاص به شهر نجف ندارد، بلكه از 
شهرهاى ديگر، مانند بصره، ناصريه، سماوه، بغداد، 

حله و جاهاى ديگر هم مردم به كربال مى آيند.

ثواب زيارت پياده امام حسين(ع)
پياده  پاى  با  زيارت  در خصوص  امام صادق(ع) 
امام  زيارت  قصد  به  كه  كسي  مى فرمايند: 
حسين(ع) از منزلش خارج شود، اگر پياده باشد، 
خداوند بابت هر قدمي كه براي زيارت اباعبداهللا 
الحسين(ع) بر مي  دارد، يك حسنه مي نويسد و 
يك گناه از او محو مي  كند. وقتي كه به حرم 
برگزيده  صالحين  جزو  را  او  خداوند  مي  رسد، 
مي نويسد و وقتي زيارت او تمام شد، خداوند نام 

او را جزو فائزين قرار مي دهد.

زيارت پرمشقت در نيمه شعبان
پس از شهادت امام حسين(ع) و تا عصر معاصر 
بعث عراق، دستگاه هاى حاكم  رژيم  و در زمان 
مرقد  زائران  و  شيعيان  عليه  بسيارى  فشارهاى 
كه  مى كردند  وارد  الحسين(ع)  اباعبداهللا  مطهر 
سخت ترين اين فشارها در زمانى بود كه زائران 

پياده به سمت كربال مى رفتند.
هجرى   236 سال  در  متوكل  خالفت  دوره  در 
قمرى زمين كربال را شخم زدند و از رفتن مردم 
به زيارت جلوگيرى، آن ها را بازداشت و بسيارى 
از شيعيان را نيز به شهادت رساندند. همچنين او 
براى چهارمين بار زمانى كه زائران در ايام نيمه 
شعبان براى زيارت به كربالى معلى آمده بودند، 
اين حرم مطهر را ويران كرد و  تعدادبى شمارى از 

آن ها را به شهادت رساند.

 ارادت هايى خالصانه
در آيين پياده روى به كربالى معلى، منظره هايى 
از ارادت و عشق محبان امام حسين(ع) نسبت به 
زائران آن حضرت وجود دارد كه چشم و دل هر 
بيننده اى را به حيرت و شگفتى وا مى دارند. در 
اين ايام همچون ايام اربعين موكب ها و خيمه هاي 
از  پياده وجود دارد كه  زائران  فراواني در مسير 
زائران امام حسين(ع) پذيرايى مى كنند. در اين 
مسير، روستاهاى زيادى به چشم مى خورند كه 
روستاييان  و  عشاير  را  آن ها  ساكنان  اكثر 

تشكيل مى دهند و آن ها با شوق و عالقه و اخالص  
حسين(ع)  امام  زائران  از  سخاوت  كمال  با  و 

استقبال و از آن ها، پذيرايى مى كنند.

براى رسيدن به عرش الهى
مسيرهاى مختلفى براى پياده روى كربال وجود 
نيمه  پياده در  زائران  از  اعظمى  اما بخش  دارد، 
شعبان از مسير نجف و حرم مطهر امام على(ع) 
اين  در   مى كنند.  روى  پياده  معلى  كربالى  به 
مسير از خروجي شهر نجف تا حرم مطهر حضرت 
يك  از  روشنايي،  ستون هاى  توسط  عباس(ع) 
اين  فواصل  است،  شده  نشانه گذاري   1452 تا 
ستون ها (ميله ها يا عمودها) از يكديگر تقريباً 50 
زائران  براي  بسيار خوبي  است كه شاخص  متر 

پياده به شمار مي رود.
مراسم پياده روى به كربالى معلى در ايام نيمه 
خانوادگى،  فردى،  صورت  به  معموالً  شعبان، 
گروهى و يا به صورت هيئت هاى مذهبى شكل 
مى گيرد. كه در مسير اصلى پياده روى كه حدود 
است،  كربال  به  نجف  مسير  از  و  كيلومتر   90
كه  كرده اند  ايجاد  روى  پياده  ويژه  را  جاده اى 
زائران از اين مسير و در مدت سه روز به كربالى 

معلى مى رسند.

شهرك هايى براى پذيرايى از زائران
عالوه بر موكب هايى كه به صورت خودجوش در 
ايجاد شده است، شهرك هاى  پياده روى  مسير 
زائران وابسته به آستان هاى مقدس علوى، عباسى 
از  شهرك ها  اين  در  كه  شده  ايجاد  حسينى  و 

زائران پذيرايى مى كنند.
درمانى  رفاهى،  كليه خدمات  اين شهرك ها  در 
براى  مناسب  فضاى  همچون  استراحتگاهى  و 
بهداشتى،  سرويس هاى   نمازخانه،  استراحت، 
حمام، رستوران و درمانگاه براى زائران حسينى 
تدارك ديده شده است و از زائران با غذاى متبرك 

حرم هاى مطهر پذيرايى مى شود.

خدمات به زائران در بين مسير
موكب ها  بر  عالوه  مسير  طول  در  همچنين 
و  بزرگ  خيمه هاي  كوچك،  خيمه هاي  و 
و  استراحت  براي  كه  دارد  وجود  درمانگاه هايي 
از  اخير  سال هاى  در  هستند.  مناسب تر  درمان 
نيز  ايران  اسالمى  جمهورى  احمر  هالل  سوى 
خدمت  براى  راه  بين  در  سيارى  درمانگاه هاى 
رسانى به زائران بويژه ايرانيان قرار داده شده است 
كه زائران براى دريافت خدمات پزشكى و درمانى 
مكان ها  اين  به  مى توانند  دارو  و  باند  تهيه  يا  و 

مراجعه كنند.
در سال هاى اخير بخاطر قرار گرفتن نيمه شعبان 
در ايام تابستان و گرم بودن هوا، حركت زائران 

و  نماز صبح  از  بعد  و  نيمه هاى شب  در  بيشتر 
و  مى شود  انجام  است،  خنك تر  هوا  كه  عصرها 
زائران بيشتر در بين روز استراحت مى كنند، به 
همين منظور موكب هايي همچون موكب هاي 
اربعين، اما در سطح محدودتري در مسير زائران 

حسيني برپا مي شوند.

فعاليت بيش از 700 موكب حسينى
در سال هاى گذشته حدود 700 موكب حسينى 
از استان هاى مختلف عراق به زائران حسينى در 
نيمه شعبان خدمت رسانى كردند. اين موكب ها 
ثبت  و  امنيتى  و  قانونى  اقدام هاى  اتمام  از  بعد 
مشخصات صاحبان اين موكب ها و تعهد بر اجراى 
قوانين و بندهاى صادر شده از دو آستان مقدس 
حسينى و عباسى در جاده هاى منتهى به كربال 
به حرم هاى مطهر مستقر  نزديك  مناطق  در  و 

مى شوند.

خدمت رسانى 24 ساعته مراكز درمانى
با  حسينى  قدس  آستان  ايام  اين  در  همچنين 
همكارى و هماهنگى اداره بهداشت كربال مراكز 
به حرم و در  را در خيابان هاى منتهى  پزشكى 
اطراف حرم هاى مطهر امام حسين(ع) و حضرت 
پزشكى  مراكز  اين  مى كند.  مستقر  عباس(ع) 
متشكل از تعداد زيادى پزشك و پرستار داوطلب 
است كه به صورت 24 ساعته خدمات مورد نياز 

پژشكى را رايگان به زائران ارائه مى كنند.

طالب  و  دانشجويان  پررنگ  حضور 
ايرانى در نيمه شعبان

در بين گروه ها و كاروان هايى كه در ايام نيمه 
حضور  مى روند،  كربال  سمت  به  پياده  شعبان 
دانشجويان و طالب ايرانى چند سالى است كه 
بسيار پررنگ شده است و عموم دانشجويان دختر 
و پسر مراكز آموزش عالى كشور بويژه نخبگان، 
طالب  و  كشور  از  خارج  ايرانى  دانشجويان 
حوزه هاى علميه در قالب كاروان هاى دانشجويى 
و حوزوى پياده از نجف به كربالى معلى مى روند.
فرهنگى  و  علمى  توسعه  دانشگاهى  «انجمن 
نيمه شعبان  ايام  نيز در  امسال  عاليات»  عتبات 
بيت  اهل  عنايت  با  گذشته  سال هاى  همچون 
عصمت و طهارت(ع) نوزدهمين سفر پياده روى 
و  طالب  دانشجويان،  ويژه  كربال،  تا  نجف 
برگزار  نيمه شعبان  ايام  را در  آموختگان  دانش 

مى كند.
اين انجمن عالوه بر فعاليت علمى و فرهنگى در 
حوزه عتبات مقدسه، ساليانه در ايام اربعين، نيمه 
تا كربال  پياده روى نجف  زيارت  و عرفه،  شعبان 
براى دانشجويان، طالب و دانش آموختگان برگزار 

مى نمايد.

اعتاب مقد          سه 

شهید بافنده میه�ن دیار کری�ن

حرم  مدافع  مداح  شهداى  جزو  بافنده  حامد  شهيد 
با  نبرد  در  سالگى   29 در  ارديبهشت  سوم  كه  است 
تروريست هاى تكفيرى در استان حماه سوريه به فيض 

شهادت نائل آمد.
وى نخستين بار در سال 94 براى دفاع از حرم به سوريه 
رفت و پس از آن در نوبت هاى متعدد ديگرى در منطقه 
حضور يافت كه آخرين بار آن دهم فروردين امسال بود.
محل  در  مشهد،  در  ابتدا  بافنده  شهيد  مطهر  پيكر 
به  سپس  و  تشييع  رضوى  مطهر  حرم  و  زادگاهش 
رفسنجان محل زندگى همسر و تنها فرزندش منتقل 
شد. بنا به وصيت شهيد بافنده، پيكرش در گلزار شهداى 

الهيجان - از توابع رفسنجان- به خاك سپرده شد.
كاربران  از  بسيارى  براى  بافنده  شهيد  تصوير  و  صدا 
در  مداحى هايى  و  اذان  او  از  آشناست؛  فضاى مجازى 
حرم هاى مطهر حضرت زينب(س) و حضرت رقيه(س) 

و تشيع پيكر شهداى مدافع حرم منتشر شده است.
(صوت دلنشنين اذان و مداحى شهيد بافنده را مى توانيد 

در سايت آپارات مشاهده نماييد.)

مشارکت ایرانیان
در ۱۵۰ طرح عتبات عالیات

با عنايت اهل بيت(ع) و كمك ها و نذور مردم 150 طرح 
توسعه  و  نوسازى  مرمت،  بازسازى،  عاليات  عتبات  در 

يافته است.
طرح بازسازى و توسعه عتبات عاليات توسط ايرانيان 
در طول 12 سال اجرا، تكميل و مورد بهره بردارى قرار 

گرفته است.
طى بيش از يك دهه فعاليت ستاد بازسازى عتبات، در 
تمامى حرم هاى مطهر يك دور كامل پروژه هاى بازسازى 

و مرمت اجرا شده است. 
چهار طرح توسعه اى بزرگ عتبات عاليات توسط ايرانيان 
طرح  پروژه ها  اين  بزرگ ترين  كه  اجراست  دست  در 
توسعه حرم مطهرعلوى به نام صحن حضرت زهرا(س) 
است. صحن حضرت زهرا(س) در زمينى به طول 400 
و عرض 150 متر و زير بناى 220 هزار متر مربع در 
ضلع غربى حرم براساس معمارى ايرانى و اسالمى و با 
مصالحى كه توليد كارخانه هاى كشور مى باشد، در حال 

ساخت است.
 

شیرازی ها ۳۰ کتیبه خاتم کاری را 
 تقدیم حرم مطهر امام حسین

کردند
30 كتيبه خاتم توسط هنرمندان شيرازى ساخته و به 

حرم مطهر امام حسين(ع) اهدا شد.
اين قطعات خاتم كارى مربوط به در اصلى و رواق باب 
نام  به  القبله، در ورودى شهداى 72 تن و در ورودى 
در  امام حسين(ع)  مطهر  حرم  مظاهر(ره)  بن  حبيب 
كربالى معلى است. مساحت كلى اين كتيبه هاى خاتم 
27 متر و ابعاد هر كتيبه از 1 متر ارتفاع تا عرض 90 
سانتى متر و 50 سانتى متر تا 90 سانتى متر متغير 
مى باشد. مواد به كار رفته در اين كار از مواد درجه يك 
خاتم شيراز شامل چوب فوفل، فلز برنج، چوب عناب و 
ساير مواد مورد نياز مى باشد كه عمر ودوام بااليى دارد. 
يادآور مى شود؛ هزينه ساخت اين كتيبه هاى خاتم را 
مردم استان فارس از اهداى نذور خود براى حرم مطهر 
امام حسين(ع) تقبل كردند و هنرمندان شيرازى نيز كار 

ساخت اين كتيبه ها را انجام دادند.
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زهرا چكنه

ميليون ها زائر حسينى نيمه شعبان از نجف به كربال پياده مى روند

بر بال مالئک در جاده بهشتی



الميرا شريفى مقدم، گوينده شبكه خبر كه هميشه 
با  شيشه اى  قاب  مخاطبان  را  دارد  لب  بر  لبخند 
اشك هايش در حادثه منا به ياد دارند. او همسر داود 
عابدى گوينده خبر ورزشى اين شبكه است. با شريفى 
مقدم به بهانه سفر اخيرش به مشهد، درباره عالقه اش 
به امام رضا(ع) و سفرهايش به مشهد حرف زديم، او 
هم مانند همه ما ايرانى ها امام رضا(ع) را دوست دارد و 

دلش براى امام تنگ مى شود... .
چه زمان هايى بيشتر دلتان براى امام رضا(ع) 

تنگ مى شود؟
زمان هايى كه خستگى زيادى داشته باشم يا دلم گرفته 
باشد هواى امام رضا(ع) به سرم مى زند. مثل روزهاى پر 
خبر. خبر ساختمان پالسكو كه حادثه خيلى سخت و 
دردناك بود و از لحظه اولى كه اتفاق افتاد من در شبكه 
زيادى  خيلى  خستگى  روحى  لحاظ  به  و  بودم  خبر 
برايم ايجاد كرد. سختى و غم اين حادثه مرا به جايى 
رساند كه بى درنگ خودم را به مشهد رساندم و يك روز 

ميهمان آقا بودم و آرام شدم.
نخستين سفرتان به مشهد خاطرتان است؟

نخستين سفرم به مشهد در دوران كودكى بود. خيلى 
يادم نيست در آن سفر چه اتفاقى افتاد، اما يك عكس 
خاطره انگيز با پس زمينه حرم امام رضا (ع) و چفيه اى 
روى سرم، از آن سفر به يادگار مانده است. تا همين 
چند سال پيش عكس كودكى من در ويترين يكى از 

عكاسى هاى خيابان امام رضا(ع) ديده مى شد.
شما  زندگى  در  نقشى  چه  هشتم(ع)  امام 

دارند؟
امام رضا(ع) بهترين دوست من است. حرف ها و رازهاى 
زندگى ام را به ايشان مى گويم. آرامش و انرژى زندگى ام 

را از ايشان مى گيرم.
صفاتى  يا  صفت  چه  به  را  رضا(ع)  حضرت 

مى شناسيد؟

ضامن  مهربانى،  امام  رئوف،  امام 
آهو، پناه دردمندان. خودم در اغلب 
رضا(ع)»  امام  «آقا  لفظ  از  اجراهايم 

استفاده مى كنم.

چگونه  شما  نظر  از  مشهد 
شهرى است؟

از  از نظر معنوى مشهد؛ شهرى پر 
خاطره، احساس ناب و آرامش است. 
بخصوص شب هاى مشهد را دوست 
دارم. من شب هاى پرهياهو را دوست 
دارم و شب هاى مشهد اين ويژگى را 
دارد. رفتن به حرم در ساعات بامداد 

بسيار لذت بخش است. ديدن  اذان صبح  از  يا پيش 
مغازه هاى باز اطراف حرم در آن ساعات، حس خوبى 

به من مى دهد. 

همسر شما آقاى عابدى هم از اهالى رسانه 
هستند. چه خاطره اى از سفرهاى مشترك داريد؟

به  متعددى  كارى  و  زيارتى  سفرهاى  همسرم  با 
و  نداشتيم  بچه  كه  زمانى  چه  داشته ايم،  مشهدالرضا 
چه االن با پسرها... . يكى از سفرها مربوط به سال هاى 
ابتدايى ازدواج مى شود كه با خاطره جالبى در ذهنمان 
به مشهد رسيديم،  . در آن سفر وقتى  ماندگار شده... 

در  ما  دوى  هر  شناسنامه  فهميديم 
تهران جا مانده و هتل از دادن اتاق 
فرستادند  را  ما  بنابراين  بود.  معذور 
گرفتن  براى  هويت  تشخيص  اداره 
يك برگه معرفى. يادم هست در تمام 
آقاى  با  من  تاكسى  در  مسير  طول 
عابدى تاريخ ازدواج، تاريخ تولد، تاريخ 
عقد و هر چيز مشتركى كه داشتيم 
نكند  كه  مى كرديم  تمرين  مدام  را 
البته  ندهند.  برگه  و  بگوييم  اشتباه 
خدا را شكر  به واسطه تصويرمان در 
تلويزيون، زود ما را شناختند و با چند 
سؤال جزئى برگه معرفى به هتل را 
دادند. همسرم آقاى عابدى هميشه اين خاطره را با ذكر 

فراموشكارى خود در جمع هاى مختلف بازگو مى كند.
در اين چند وقت اخير خيلى از خبرهاى تلخ 
و حادثه اى در زمان حضور شما اتفاق افتاده است. 

حتى سر ماجراى منا بغض شما تركيد... .
به هر حال اين كار ماست و بايد درست انجام دهيم؛ 
اما گاهى كه يك بحرانى پيش مى آيد كه بحث غيرت 
و هويت ايرانى در ميان است، آن وقت است كه شايد 
نتوانيم كنترل كنيم. ما هم انسانيم و حس وطن پرستى 
داريم و هيچ كدام از اين ها كه روى آنتن اتفاق مى افتد، 

اين  ما  وظيفه  حرفه اى  لحاظ  به  نيست.  عمدى 
است كه يك اتفاق خيلى دردناك يا بر عكس خيلى 

خوشحال كننده را كامًال بى طرفانه اعالم كنيم و اجازه 
داريم احساسات را در حد تغيير لحن بيان كنيم، با 
اين حال فاجعه منا يك حادثه سخت و دردناك بود 
كه دو هفته خيلى دشوار را پشت سر گذاشتيم. در آن 
اتفاق هم مانند حادثه پالسكو خبر دقيقى در دسترس 
كارى  نوبت  در  رخدادها  اين طور  من  از شانس  نبود. 
به مردم  من است. خيلى دوست داشتم خبر خوش 
بدهم و اميدوار كنم، اما در نهايت بيانيه حج و زيارت 
و  تركيد  زمان  آن  در  من  هفته اى  دو  بغض  آمد  كه 
هرچقدر تالش كردم، نتوانستم خودم را كنترل كنم. 
البته خوشبختانه بازخورد بدى نداشت و مردم كامًال 
حس مرا درك كرده بودند و در كامنت ها اين موضوع 
را به من منتقل مى كردند، هرچند من نبايد اين كار را 
مى كردم. در حادثه پالسكو هم به همين ترتيب بود. 
خيلى وقت ها بغض كردم بويژه آن روزى كه در عرض 
دو ساعت پيكر 8 شهيد آتش نشان پيدا شد، اما سعى 

كردم بروز ندهم.

آخرين بار كى ميهمان آقا بوديد؟
شدم.  طلبيده  ناگهانى  هم  خيلى  كه  گذشته  هفته 
ضريح  نزديك  دارم،  سفر  اين  از  هم  جالبى  خاطره 
ايستاده بودم و زير لب زمزمه مى كردم كه دو خانم زائر 
از من خواستند وسايلشان را نگه دارم تا زيارت كنند 
و برگردند. با اشتياق قبول كردم. وقتى باحال خوش 
برگشتند و پيشانى مرا بوسيدند و دعايم كردند، انگار 
دنيا را به من دادند. معتقدم دعاى امام رضا(ع) و زائرش 

يك دنيا مى ارزد.

و كالم آخر...
آرزو دارم پس از بيست سال يك قاشق غذاى حضرتى 
نصيبم شود يا به زائران امام رضا(ع) خدمت كنم. اميد 

دارم ان شاءاهللا زيارت قسمت همه بشود.
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صديقه رضوانى نيا

 گوينده خبر سيما: 

  عکس کودکی من تا مدت ها در ویترین یکی 
از عکاسی های خیابان امام رضا بود
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