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حجت االسالم و المسلمين مسعود  عالى:

با تالوت قرآن خانه هايمان را
نورانى كنيم
گلد  سته و ايوان نجف به همت متخصصان ايرانى ترميم مى شود  

به د  نبال صفاى ايوان نجف

ساعتى پاى صحبت يكى از خاد  مان بارگاه منور رضوى
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مرورى بر سيماى اخالقى
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واحد   گياهان د  ارويى رضوى د  ر ورود  ى باب الجواد   حرم امام رضا(ع) 
به همت مؤسسه د  رمانى آستان قد  س رضوى افتتاح شد  .

از  برخى  يا  يك  كه  هستند    گياهانى  د  ارويى؛  گياهان 
قسمت هاى آن ها حاوى ماد  ه مؤثر است و اين ماد  ه كه 
كمى از وزن خشك گياه را تشكيل مى د  هد  ، د  اراى 

خواص د  ارويى مؤثر بر موجود  ات زند  ه است.
و  امام  د  ارالشفاى  د  رمانگاه  د  ارويى  گياهان  بخش 
با   1383 سال  د  ر  رضا(ع)  امام  مركزى  د  اروخانه 

قد  س  آستان  د  رمانى  مؤسسه  مد  يره  هيئت  تصويب 
رضوى تأسيس شد   و هد  ف از ايجاد   چنين بخشى بهبود   

د  ر كيفيت ارائه خد  مات مشاوره گياهان د  ارويى به مجاوران و 
زائران امام رضا(ع) بود  ه است.

روند   بهره ورى از گياهان د  ارويى د  ر اين مؤسسه د  رمانى چند  صد  ساله، اكنون 

به محد  ود  ه ورود  ى حرم مطهر رضوى نيز انتقال يافته و د  ر ورود  ى 
با عنوان گياهان د  ارويى رضوى  نيز واحد  ى  الجواد  (ع)  باب 
افتتاح شد  . د  ر اين واحد  ، 120 قلم گياه د  ارويى همراه با 
بروشور مصرف د  ر اختيار زائران قرار مى گيرد   و براى 
كمك به د  رمان بيمارى هاى مختلف با نظارت د  كتر 
د  اروساز و متخصص فارماكولوژى، مشاوره هاى د  ارويى 

به زائران ارائه مى شود  .
راعى،  (علف  چاى  علف  بهارنارنج،  سياه د  انه، 
هوفاريقون)، باد  رنجبويه، برگ زيتون، خارخاسك، ريشه 
چين سنگ، گل بابونه، تخم خرفه و خار مريم از گياهان 

د  ارويى است كه د  ر اين واحد   ارائه مى شود  .
گفتنى است، د  ر اين واحد   از اجراى طرح هاى تحقيقاتى د  ر حوزه 

گياهان د  ارويى حمايت مى شود  .

مد  يريت امور زائران غيرايرانى آستان قد  س رضوى 50 هزار محصول فرهنگى 
به زبان هاى عربى، ارد  و، آذرى و انگليسى همزمان با د  هه كرامت منتشر كرد  .

اين مد  يريت امسال نيز همانند   سال هاى گذشته با توليد   آثار و محصوالت 
فرهنگى براى زائران غيرايرانى تالش د  ارد   تا زمينه جذب آنان به معارف و 

تعاليم واالى الهى و نيز تفهيم فرهنگ صحيح ائمه اطهار(ع) را فراهم آورد  .
توليد  ات مكتوب اين مجموعه از قبيل «شرح اذن د  خول، كتاب كود  ك امام 
رضا(ع)» به سه زبان عربى، ارد  و، تركى - آذرى، «كريمه اهل بيت(ع)، آد  اب 

العشره» به زبان عربى، حكايت آفتاب به زبان هاى ارد  و، تركى-آذرى، «ذره 
و آفتاب» به زبان ارد  و و «امان نامه» به زبان تركى-آذرى توليد   و د  ر اختيار 
زائران قرار گرفت. اين توليد  ات با محوريت ترويج مكتب اهل بيت(ع) بويژه امام 
رضا(ع)، آد  اب معاشرت د  ر احاد  يث امام رضا(ع)، استحباب د  وستى و الفت با 
مرد  م، خالصه اى از زند  گانى حضرت فاطمه معصومه(س) و د  استان زند  گى امام 
هشتم حضرت على بن موسى الرضا(ع) به زبان كود  كانه از هنگام تولد  ، تا قبول 

واليتعهد  ى و شهاد  ت آن بزرگوار است.

اجراى طرح 
«تابستانه كتاب» 

د  ر فروشگاه هاى  به  نشر
قد  س  آستان  به نشر(انتشارات  مد  يرعامل 
رضوى) از اجراى طرح «تابستانه كتاب» د  ر چهار 
فروشگاه  به نشر خبر د  اد  .  حسين سعيد  ى با بيان 
اين كه طرح تابستانه كتاب همزمان با سراسر 
كشور د  ر فروشگاه هاى انتشارات آستان قد  س 
رضوى نيز اجرا مى شود  ، اظهار كرد  : به نشر د  ر 
راستاى خد  مات رسانى اجتماعى خود   به آحاد   
جامعه و با توجه به د  ارا بود  ن فروشگاه هاى برتر 
فروش،  نرم افزار  نظير  امكاناتى  نيز  و  استانى 
تجهيز به رايانه و د  سترسى آسان به اينترنت د  ر 
فروشگاه ها د  ر اين طرح شركت كرد  ه است. وى 
اد  امه د  اد  : اين طرح د  ر فروشگاه  مركزى به نشر 
فروشگاه  خمينى(ره)،  امام  خيابان  د  ر  واقع 
و  خواجه ربيع  خيابان  فروشگاه  سجاد  ،  بلوار 
شامل  و  اجرا  د  انشگاه  خيابان  فروشگاه  نيز 
تمام كتب ثبت شد  ه د  ر سايت خانه كتاب و 
موجود   د  ر اين فروشگاه ها مى شود  . مد  يرعامل 
به نشر اين نكته را نيز ياد  آور شد   كه د  ر اين طرح 
سقف مجاز خريد   براى هر خريد  ار حد  اكثر يك 
ميليون ريال است و افزود  : خريد  ار مى تواند   د  ر 
چند   نوبت و از چند   كتابفروشى، با 20 و  25 

د  رصد   تخفيف خريد كند  .

تشرف 7800 زائر ارد  و 
زبان به حرم مطهر رضوى 

د  ر د  هه كرامت
مد  ير امور زائران غيرايرانى آستان قد  س رضوى 
از تشرف بيش از 7800 زائر ارد  و زبان د  ر ايام 

د  هه كرامت به حرم مطهر رضوى خبر د  اد  .
سيد   محمد  جواد   هاشمى نژاد   د  ر اين باره گفت: 
ارائه   و  استقبال  مد  يريت،  اين  اصلى  رسالت 
خد  مات فرهنگى به زائرانى است كه از ساير 
از  مند  ى  بهره  براى  اسالم  جهان  كشورهاى 
فضاى معنوى اين مكان مقد  س خود   را به حرم 

مطهر رضوى رساند  ه اند  .
وى افزود  : بر اساس آمار ارائه شد  ه توسط اين 
اد  اره، از ابتد  اى اين د  هه 7800 زائر ارد  و زبان 
د  ر قالب 130 كاروان از كشورهاى پاكستان، 
هند  وستان، انگليس، تانزانيا، كاناد  ا، كنيا، عمان 
و امارات به حرم مطهر مشرف شد  ه  اند   كه بيشتر 
اين زائران براى نخستين بار توفيق تشرف به 

حرم مطهر را د  اشتند  .
هاشمى نژاد   افزود  : همچنين به منظور تد  اوم 
ارتباط با اين زائران، فرم هايى به زائران حاضر د  ر 
حرم مطهر د  اد  ه  شد   تا با ارائه پست الكترونيكى 
خود   از خد  مات فرهنگى اين اد  اره به صورت 
مستمر و د  ر مناسبت هاى مختلف بهره مند   

شوند  . 

عراق و افغانستان 
مقصد   نخست صاد  رات 
محصوالت لبنى رضوى

رضوى  لبنى  فراورد  ه هاى  شركت  مد  يرعامل 
د  ر  موجود    محد  ود  يت هاى  به  توجه  با  گفت: 
صاد  رات محصوالت لبنى مانند   د  وره ماند  گارى، 
بيشترين حجم صاد  رات به بازار عراق و افغانستان 
بود  ه است. سيد   مهد  ى طالبيان بيان كرد  : اين 
شركت طى چهار ماه ابتد  اى سال جارى، 870 
تن انواع محصول لبنى صاد  ر كرد  ه كه اين رقم 
د  ر مقايسه با مد  ت مشابه سال گذشته، افزايش 
حد  ود   25 د  رصد  ى د  اشته است. وى اد  امه د  اد  : 
همچنين ارزش گمركى اين حجم از صاد  رات 
بود  ه  د  الر  هزار  و 261  ميليون  يك  از  بيش 
بود  ه  برخورد  ار  د  رصد    معاد  ل 53  رشد    از  كه 
است. طالبيان اضافه كرد  : خامه استريل، پنير 
و  ماست  بطرى،  د  وغ  استريل،  خامه اى، شير 
شيرهاى استريل طعم د  ار، محصوالت صاد  راتى 
اين شركت را به خود   اختصاص د  اد  ه است. وى 
د  رباره اقد  ام هاى شركت لبنى رضوى د  ر راستاى 
افزايش صاد  رات به كشور عراق و افغانستان طى 
برنامه راهبرد  ى، گفت:  بر اساس  سال جارى 
هزينه  كم  و  مؤثر  تبليغات  براى  برنامه ريزى 
و همچنين توليد   محصول متناسب بازار، د  ر 

د  ستور كار قرار گرفته است.

رئيس اد  اره علوم قرآنى آستان قد  س 
كرامت  د  هه  ايام  د  ر  گفت:  رضوى 
رضوى 63 ميليون و 387 هزار و 967 
صلوات د  ر حرم مطهر رضوى ختم شد  .

مهد  ى  والمسلمين  االسالم  حجت 
قرآنى  علوم  اد  اره  كرد  :  ابراز  شجاع 
با  ايام ميالد    آستان قد  س رضوى د  ر 
سعاد  ت حضرت فاطمه معصومه(س) و 
امام رضا(ع) ختم صلوات و قرآن را ويژه 
عموم زائران و مجاوران د  ر رواق حضرت 
زهرا(س) و د  ارالقرآن الكريم حرم مطهر 
رضوى برگزار كرد  . وى عنوان كرد  : د  ر 
هزار  مبارك 91  و  ايام خجسته  اين 
و 236 زائر و مجاور د  ر ختم صلوات 

شركت و ثواب آن را به امام مهربانى ها هد  يه كرد  ند  . حجت االسالم والمسلمين 
شجاع با بيان اينكه د  ر ايام د  هه كرامت ختم روزانه قرآن كريم به صورت «يك 
جزء»، «نيم جزء»، «يك حزب»، «نيم حزب» و «يك سوره» برگزار شد  ، تصريح 
كرد  : د  ر اين ايام با بركت 2776 ختم كل قرآن كريم با مشاركت 9453 زائر و 
مجاور د  لد  اد  ه و عاشق اهل بيت(ع) صورت گرفت. وى اد  امه د  اد  : همچنين د  ر 

اين ايام فرخند  ه 2 ميليون و 941 هزار 
و 825 ختم سوره هاى قرآن همچون 
توحيد  ،  فلق، حمد  ،  ناس،  كوثر،  قد  ر، 
ياسين، الرحمن و... توسط عالقه مند  ان 
شد  .  قرائت  رضا(ع)  امام  عاشقان  و 
كرامت  د  هه  د  ر  اينكه  بيان  با  شجاع 
و  هزار   852 و  ميليون   162 رضوى 
60 ختم اد  عيه همچون د  عاى كميل، 
توسل، سمات، فرج و مجير قرائت شد  ، 
مبارك  و  ايام خجسته  اين  د  ر  افزود  : 
302 هزار و 472 ختم زيارت عاشورا، 
زيارت  جامعه،  ياسين،  آل  اهللا،  امين 
فاطمه  زيارت حضرت  اطهار(ع)،  ائمه 
رئيس  شد  .  برگزار  و...  معصومه(س) 
اد  اره علوم قرآنى آستان قد  س رضوى با بيان اينكه ختم قرآن و صلوات هر روز 
د  ر حرم مطهر رضوى برگزار مى شود  ، افزود  : زائران، مجاوران و عاشقان على بن 
موسى الرضا(ع) مى توانند   د  ر تمام ايام سال با مراجعه به واحد   ختم تالوت نور 
واقع د  ر صحن د  ارالقرآن الكريم و رواق حضرت زهرا(س) همچنين تماس با 

شماره 32002560-051 د  ر ختم قرآن و صلوات شركت كنند  .
ياد                   د                   اشت

 
خـــبـــر

ختم 63 ميليون صلوات طى د  هه كرامت د  ر حرم رضوى

امام رضا مى فرمايند            :  

لَْوَخلَِت االْ ْرض َطْرَفَه َعيٍْن ِمْن 

ٍه لَساَخْت بِاْهلِها. ُحجَّ

چنانچه زمين 

لحظه اى خالى از حّجت خداوند باشد

اهل خود را در خود فرو مى برد.

كسب روزى حالل
د  ر كالم ثامن الحجج

يكى از مسائل مهمى كه همواره د  ر د  ين اسالم و 
معارف اهل بيت(ع) به آن توصيه مؤكد   شد  ه، كسب 

روزى حالل است.
كسب  از  تصورشان  امروز  جامعه  د  ر  برخى 
روزى حالل با آنچه د  ر د  ين آمد  ه تفاوت د  ارد  . 
براى روشن شد  ن اين مفهوم ارزشمند   د  ينى 
خوب است د  ر كالم امام رضا(ع) زواياى پيد  ا 

و پنهان رزق و روزى حالل را واكاوى كنيم.
امام رضا(ع) د  رباره كسب روزى حالل و جايگاه آن 

د  ر زند  گى مى فرمايند  : «هر كسى به مال اند  ك حالل 
مى يابد  ،  كاهش  وى  هزينه  زند  گى  باشد  ،  راضى 
خانواد  ه اش نعمت يابند  ، خد  اوند   او را به د  رد   و د  رمان 

د  نيا بينا سازد   و او را سالم از د  نيا به بهشت ببرد  .»
كنيم،  توجه  همام  امام  اين  كالم  عمق  به  اگر 
قناعت  روزى حالل  پشتوانه كسب  كه  مى بينيم 
و راضى بود  ن به همان مال اند  ك است؛ البته به 
اين معنى نيست كه انسان تالش نكند  ؛ بلكه خد  اى 
د  ر  بيشتر  تالش  براى  انسان ها  به  همواره  متعال 

جهت رفاه حال خانواد  ه هايشان تأكيد   د  ارد  .
از منظر ثامن الحجج(ع) قانع بود  ن به روزى حالل 
اند  ك نشانه سالمت اخالقى و معنوى انسان است 
و افراد  ى كه به حالل بود  ن مالشان توجه د  ارند   با 
همان مقد  ار كم بركت بى شمارى را د  ر زند  گى خود   

د  ريافت مى كنند  .
نكته د  يگر اينكه انسان هاى قانع هزينه هاى زند  گى 
مى كنند    تقسيم  د  ارند  ،  آنچه  برپايه  را  خود  شان 
و به قول امروزى ها هرگز پاى از گليمشان فراتر 
نمى گذارند  ؛ چنان كه د  ر زند  گى گذشتگان مى بينيم 
كه تا وقت مرگ هرگز مقروض به د  يگران نبود  ند   و 
حتى هزينه مراسم پس از مرگ خود  شان را هم 

پس اند  از مى كرد  ند  .
را د  رگير كرد  ه، كسب مال  ما  امروز جامعه  آنچه 
بيشتر و حتى مسابقه ميان برخى افراد   براى رسيد  ن 
به رزق بيشتر د  ر هر شرايط است و اين د  رحالى 
است كه چنين رفتارها و نگرش هايى با كالم د  ين 

د  رباره كسب روزى حالل منافات د  ارد  .
هميشه شنيد  ه ايم كه «از تو حركت، از خد  ا بركت» 
اما گويا برخى به اين مثل اعتقاد  ى ند  ارند   و اين د  ر 
حالى است كه خد  اوند   روزى همه را مقد  ر كرد  ه و 
اگر كسب روزى از مسير حالل انجام شود   هم لذت 
زند  گى انسان بيشتر مى شود   و هم فراغت و آرامش 

بيشترى د  ر زند  گى برقرار خواهد   بود  .
حضرت على بن موسى الرضا(ع) د  ر حد  يث د  يگرى 
د  ر تكميل رابطه قناعت و روزى حالل مى فرمايند  : 
 «قناعت، نفس آد  مى را از خطا و لغزش نگه مى د  ارد   
و  ثروت  جمع  به  انسان  كه  مى شود    موجب  و 
د  نيا  اهل  نزد    د  ر  را  و خود    نپرد  ازد    مال  اند  وختن 

خاضع و خاشع نكند  .»

 حجت االسالم و المسلمين د  كتر ناصر رفيعى

 واحد   گياهان د  ارويى رضوى د  ر ورود  ى باب الجواد افتتاح شد  

 توليد   50 هزار محصول فرهنگى د  ر ايام د  هه كرامت ويژه زائران غيرايرانى
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انس با قرآن سبب  عاقبت بخيرى د  ر د  نيا و آخرت مى شود  ، برخالف كتاب هاى 
آسمانى د  يگر مانند   انجيل و تورات كه محور انسان است، محور قرآن كريم خد  اوند   

است، لذا انس با قرآن، انس با خد  ا را به همراه د  ارد  .
كسى كه با قرآن انس د  اشته باشد  ، خد  اوند   د  ر تمام زند  گى اش حاكم و پشتيبان او 
خواهد   بود  ، و هرگونه ارتباط با قرآن موجب شفاعت قرآن د  ر آخرت مى شود  ، زيرا 

شفاعت د  ر آخرت از د  نيا و اعمال ما شروع مى شود  .

  قرآن كتاب زند  گى است
اگر انسان د  ر د  نيا با قرآن باشد  ، د  ر آخرت قرآن او را شفاعت مى كند  ، لذا بايد   قرآن د  ر 
تمامى ابعاد   زند  گى ما جايگاه خاصى پيد  ا كند   تا انس ما با آن بيشتر شود  ؛ متأسفانه 
د  ر جامعه ما قرآن، كتاب زند  گى نيست و تبد  يل به زينت براى سفره هاى عقد  ، 

برنامه ها و مراسم هاى رسمى شد  ه است.
قرآن كتاب زند  گى است، از اين رو بايد   د  ر تمام ساحت هاى زند  گى نيز حضور 

پررنگ د  اشته باشد  .

  راه  هاى ارتباط با قرآن
فرا گرفتن قرآن، آموختن آن به د  يگران، خواند  ن و نگاه كرد  ن به آيات قرآن از انواع 
راه هاى ارتباط با اين مصحف شريف است. د  ر روايات آمد  ه است نگاه محبت آميز 
به والد  ين، كعبه، چهره اميرالمؤمنين(ع) و آيات شريفه قرآن مصد  اق عباد  ت

است.
روزانه حد  اقل 10 آيه شريفه قرآن را تالوت كنيد   زيرا از بركات قرائت روزانه قرآن 

كريم، د  ور شد  ن از غفلت و قرار گرفتن د  ر زمره ذاكرين است.
برخى از افراد   مى گويند   ما فرصت ند  اريم كه روزانه قرآن را تالوت كنيم؛ بى ترد  يد   

انسان، با انگيزه و با برنامه ريزى وقت كافى براى قرائت قرآن مى تواند   ايجاد   كند  .

  با تالوت قرآن به وقت خود   بركت د  هيد  
د  ستورات د  ينى فراوانى وجود   دارد كه باعث بركت يافتن عمر و زمان مى شود  ، 
انس با قرآن بركت د  ر وقت و زند  گى را براى انسان به ارمغان مى آورد   و چه بسيار 
انسان هايى وجود   د  اشته اند   كه تنها 70 سال عمر كرد  ه اند   ولى به اند  ازه 700 سال 

اين عمرشان بركت و خاصيت د  اشته است.

  قرآن د  ر سيره امام رضا(ع)
د  ر تبيين سيره قرآنى امام رضا(ع) بايد   گفت، اين امام همام هر سه روز يك بار قرآن 

را ختم مى كرد  ند   و مى فرمود  ند   اگر مى خواستم زود  تر از سه روز آن را به پايان 
برسانم، مى توانستم، زيرا د  ر موقع تالوت به هر آيه كه مى رسيد  م د  ر آن فكر و اند  يشه 
مى كرد  م كه د  رباره چه چيزى و د  ر چه زمانى نازل شد  ه است بد  ين جهت د  ر هر سه 

روز يك بار قرآن را به پايان مى رسانم.

  جايگاه قرآن د  ر كالم ائمه(ع) 
د  ر روايتى از امام على(ع) د  ر مورد   تالوت قرآن د  ر خانه، آمد  ه است كه آن 
حضرت فرمود  ند  : «خانه اى كه قرآن د  ر آن خواند  ه شود   بركت د  ر آن خانه 
خواهد   بود  ، مالئكه د  ر آنجا حاضر هستند  ، آن خانه نورانيت پيد  ا مى كند   و 

شياطين از آنجا بيرون مى روند  .»
با خواند  ن قرآن خانه هايتان را نورانى كنيد  . نبى مكرم اسالم(ص) د  ر 
روايتى د  ر خصوص اهميت تالوت قرآن د  ر خانه بيان مى كنند   كه: «براى 
خانه هايتان سهمى از قرآن قرار د  هيد  ، زيرا خانه اى كه د  ر آن قرآن خواند  ه 

شود  ، قرآن با اهلش مأنوس و خير و بركت آن خانه فراوان مى گرد  د  .»

  خانه هاى نورانى
همچنين د  ر روايت آمد  ه است، د  ر خانه اى كه د  ر آن قرآن تالوت شود  ، 
نورانيتى پيد  ا مى كند   كه ساكنان بهشت يعنى فرشتگان الهى را تحت 
تأثير قرار مى د  هد  ، آن چنان كه بعضى از ستاره هاى پرفروغ براى اهل زمين 
زيبا جلوه مى كند   و نظر بينند  ه را به خود   جلب مى كند  ، خانه اى كه د  ر آن 
قرآن تالوت شود   نيز مانند   ستاره اى پرفروغ د  ر كره زمين، نظر ساكنان 
آسمان و فرشتگان را به خود   جلب مى كند  ، د  ر آن هنگام فرشتگان 
سؤال مى كنند   كه اين د  رخشند  گى از چه به وجود   آمد  ه است؛ كه د  ر 
جواب مى گويند  : اين نقطه نورانى، خانه اى است كه د  ر آن قرآن تالوت 

مى شود  .

  رد   پاى شيطان را از خانه د  ور كنيد  
متأسفانه رد  پاى شيطان وارد   خانه هاى ما شد  ه است و يكى از مهم ترين آسيب هاى 
رسانه، غلبه تربيتى بيگانگان نسبت به والد  ين است، از اين رو با خواند  ن قرآن د  ر 

منزل رد   پاى شيطان از خانه ها بيرون مى رود  .
از بين رفتن حرمت ها و احترام به بزرگترها، كم رنگ شد  ن عفت د  ر بانوان و غيرت 
د  ر مرد  ان، برخى از معايب فضاى مجازى است كه با كم رنگ شد  ن حضور قرآن د  ر 

خانه ها به بنيان خانواد  ه و د  ين د  ر حال ضربه زد  ن است.

عرض ارادت 

گفت وگو

گفت: «برگشتم دوباره باز
مثل هر بارى كه بر گشتم

مثل هر بارى كه صحنت را
باز با چشمان تر گشتم»

گفت: «يك عمر است مى آيم
ديدنت درمان هر دردم

سالى از غم بوده آقا جان
بى تو هر روزى كه سر كردم

گر چه در دستم عصا دارم
باز مى آيم به سوى تو
مى تپد مثل جوانى ها
اين دلم در آرزوى تو»

گفت: «مى آيم به ديدارت...»
روز شنبه، عصِر آبان بود

در حرم نزديِك آقا باز
چشم هايش خيِس باران شد

      

تا ذوق و شوق و شور

بايد شبيه رود جارى شد
وقتى كه دلتنگى فراوان است

انسان و ماندن، حس خوبى نيست
وقتى  كه چشمان تو باران است

هر جاده در خود رفتنى دارد
رفتن به سمت نور خوش بختى است

هر چند رفتن گاه دشوار است 
در آن هم آسانى و هم سختى است

در انتهاى جاده ما كاش
اين گنبد و گلدسته ها باشد
پايان راه ما  پس از سختى

ديدار آقامان رضا باشد
      

صبح

صبح است و رسيد نور نابى
از سينه بر آمد آفتابى

صبح است و شراب در خروش است
گوشم به ترنم سروش است

از باده خانگى خرابم
از لطف لطيف مستجابم

در معبد خويش مى گدازم
در گلشن بى نظير رازم
بى ناله نى فغان تنبور

رقصانم از اين تالطم نور
نورى كه درخشش وجود است
نورى كه نهفته در شهود است
نورى كه عروج احمد از اوست
در هر طرفى از او هياهو است

نورى كه همين دقيقه جارى است
زيبايى اين دل بهارى است

نورى كه سماع هستى از اوست
اين حال مدام مستى از اوست
نورى كه به ساغر رضا ريخت

ساقى شد و محشرى در انگيخت

حجت االسالم و المسلمين مسعود  عالى:

با تالوت قرآن خانه هايمان را نورانى كنيم
 عباسعلى سپاهى يونسى

 قربان وليئى

د  ر روز قيامت قرآن كريم يا شفيع است و يا شاكى! از اين رو، از كسانى كه د  ر د  نيا نسبت به قرائت قرآن اهتمام د  اشتند   و 
د  ستورات آن را د  ر زند  گى پياد  ه مى كرد  ند   شفاعت مى كند   و از كسانى كه آن را كنار گذاشتند   شكايت خواهد   كرد  . قرآن 
نورانيتى د  ارد   كه قلب انسان را شاد   مى كند   و آرامش بخش د  ل ها است، اما زند  گى روزمره و گاه برخى از د  غد  غه هاى جارى 

زند  گى باعث شد  ه است كه از اين منبع نورانى و د  ستورالعمل آسمانى براى بهترين زند  گى غفلت كنيم. د  ر اد  امه گفتارى از 
حجت االسالم و المسلمين مسعود   عالى پيرامون راهكارهاى انس بيشتر با كالم اهللا مجيد را   باهم مرور مى كنيم.

اگر انسان 
د  ر د  نيا 
با قرآن 

باشد  ، د  ر 
آخرت قرآن 

او را 
شفاعت 
مى كند  ، 

لذا بايد   قرآن 
د  ر تمامى ابعاد   

زند  گى ما 
جايگاه خاصى

 پيد  ا كند   
تا انس ما با آن 

بيشتر شود
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مى گويند ماه ذى القعده، ماه امام رضا(ع) است. اول اين ماه با والدت خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه 
معصومه(س) آغاز مى شود، يازدهم ماه ميالد خجسته حضرت ثامن الحجج(ع) است، بيست و سوم اين ماه 
روز زيارتى مخصوص آن حضرت(ع) و بيست و پنجم ذى القعده هم با سال روز هجرت تاريخى امام رضا(ع) 
از مدينه به خراسان برابر است. بيست و نهم ذى القعده هم مصادف است با سال روز شهادت جگرگوشه 
امام هشتم، حضرت جواداالئمه(ع). اين ايام مناسبت خوبى است تا شيوه زندگى خودمان را با «سبك 
زندگى رضوى» در يك ترازو گذارده و بسنجيم كه تا چه ميزان پيرو ولى نعمت مان على بن  موسى الرضا(ع) 
بوده ايم. در ادامه گوشه اى از سيماى اخالقى امام رضا(ع) برگرفته از كتاب «بر مدار آفتاب» پيشكش شما 

مى كنيم.

ادب
حضرت رضا(ع) مى فرمودند كه ادب، با رنج و سختى به 
دست مى آيد و كسى آن را به دست مى آورد كه برايش 

زحمت بكشد.

گفتار
با حرف زدنش هيچ وقت به كسى ظلم نكرد و با مردم 
خيلى نرم و آرام سخن مى گفت. به هيچ وجه كالم 
كسى را قطع نمى كرد، تا خود آن شخص از گفتن باز 

مى ايستاد.

بردبارى
در خصوصيات اخالقى بر ِحلم انگشت مى گذاشت و بر 
آن بود كه انسان تا بردبار نشود، نمى تواند عابد باشد: «در 
بنى اسرائيل» رسم چنين بود كه هيچ كسى را با مدتى 
عبادت، عابد نمى دانستند؛ مگر اينكه پيش از آن، 10 

سال را در سكوت به سر برده بود.

توكل
كسى  «هر  مى فرمود:  بزرگوارشان  پدر  از  نقل  به 
مى خواهد نيرومندترين مردم باشد، بايد بر خدا توكل 
كند.» درباره توكل از او پرسيدند. پاسخ داد: «يعنى به جز 

خدا، از كسى نترسى.»

تواضع
با  در تعريف فروتنى مى فرمود: «تواضع آن است كه 
مردم آن طور رفتار كنى كه دوست دارى با تو رفتار 
كنند.» براى تواضع مراتبى بيان مى كرد كه يكى از آنها 
اين بود: «انسان قدر خودش را بشناسد و دلش آرام 
بگيرد. با مردم آن طور عمل كند كه انتظار دارد مردم با 
او رفتار كنند. اگر از كسى بدى ديد، با خوبى جبرانش 

كند. خشم خود را بخورد و مردم را ببخشد.»

سپاسگزارى
توصيه  را  نعمت هايش  شكر  و  خدا  از  سپاسگزارى 
مى كرد: «قدر نعمت هاى خدا را بدانيد. مبادا با معصيت، 
نعمت را از خود سلب كنيد. با اطاعت و بندگى و شكر، 

بقاى آن نعمت ها را بخواهيد.»

اخالص
از  نقل  به  آن   اثر  درباره  و  مى كرد  تأكيد  اخالص  بر 
پيامبر(ص) مى فرمود: «هر بنده اى چهل روز براى خدا 
مخلصانه عمل كند، چشمه هاى حكمت از دلش به 

زبانش جارى مى شود.»

خاموشى
در كنار بردبارى و دانش، سكوت را نيز يكى از نشانه هاى 
فهم در دين مى دانست و يادآور مى شد: «سكوت يكى 
و  مى كند  ايجاد  محبت  و  است  حكمت  درهاى  از 
همه نيكى ها را به دنبال مى آورد.» همچنين سكوت 
و حفظ اسرار را ارزشمند مى دانست و تذكر مى داد: 
«پُرحرف ها هميشه در معرض لغزش هستند.» آدم پُر 
حرف هيچ موقع از سخن گفتن سير نمى شود: «هر وقت 

حرفش تمام شود، حرف ديگرى را شروع مى كند.»

مرورى بر سيماى اخالقى امام هشتم حضرت رضا
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مى گويند ماه ذى القعده، ماه امام رضا(ع) است. اول اين ماه با والدت خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه 
معصومه(س) آغاز مى شود، يازدهم ماه ميالد خجسته حضرت ثامن الحجج(ع) است، بيست و سوم اين ماه 
روز زيارتى مخصوص آن حضرت(ع) و بيست و پنجم ذى القعده هم با سال روز هجرت تاريخى امام رضا(ع) 
از مدينه به خراسان برابر است. بيست و نهم ذى القعده هم مصادف است با سال روز شهادت جگرگوشه 
امام هشتم، حضرت جواداالئمه(ع). اين ايام مناسبت خوبى است تا شيوه زندگى خودمان را با «سبك 
زندگى رضوى» در يك ترازو گذارده و بسنجيم كه تا چه ميزان پيرو ولى نعمت مان على بن  موسى الرضا(ع) 
بوده ايم. در ادامه گوشه اى از سيماى اخالقى امام رضا(ع) برگرفته از كتاب «بر مدار آفتاب» پيشكش شما 

مى كنيم.

اخالق
تأكيد  خانواده  با  رفتارى  و خوش  اخالقى  بر خوش 
در  مى فرمود:  اكرم(ص)  پيامبر  از  نقل  به  و  مى كرد 
قيامت كسى به من نزديك تر است كه در دنيا خوش 

اخالق تر باشد و با خانواده خودش نيكوكارتر.
از  را  شكر  آل يعقوب،  از  را  عفو  ما  خاندان  مى گفت: 

آل داود و صبر را از آل ايوب به ارث برده اند.

گذشت
باور داشت هر وقت دو گروه با يكديگر درگير بشوند، 

حتماً با گذشت ترين آن دو پيروز مى شوند.

انديشه
برترين تفكر را درباره خدا و قدرت او و انديشيدن در عالَم 
خلقت مى دانست:«عبادت به نماز و روزه زياد نيست. عبادت 
و پرستش همان تفكر در اوامر خداست.» همچنين مى فرمود: 

«دوست هر فرد عقل اوست و دشمنش نادانى اش.»
باور داشت كه تا 10 خصلت در مسلمان نباشد، عقلش به 

كمال نمى رسد:
اميد باشد كه كار خير از او سر بزند.

مردم از شّرش در امان باشند.
خوبى كم ديگران را بسيار در نظر بگيرد.

خوبى فراوان خودش را كم به شمار بياورد.
هر چه از او بخواهند، ناراحت نشود.

در تمام عمرش از دانش طلبى خسته نشود.
فقر در راه خدا برايش از توانگرى محبوب تر باشد.

ذلت در راه خدا را بر عزت با دشمن خدا ترجيح دهد.
گمنامى را بيشتر از شهرت بخواهد.

به هر كسى نگاه كند، بگويد: «او از من بهتر و پرهيزكارتر 
است.»

مروت
دغدغه جوانمردى داشت و از پيامبر(ص) نقل مى كرد: 
«شش چيز از مرّوت است: سه كار در وطن و سه رفتار 

در سفر.»
در وطن: تالوت كالم اهللا مجيد. آبادكردن مسجد (با 

حضور در آن). اتحاد برادران در راه خدمت به جامعه.
در سفر: زاد و توشه را بى دريغ در اختيار همسفران 
گذاشتن. خوش خلقى. شوخى كردن بدون آميختن آن 

با معصيت.

هواى نفس
را  پيروى  اين  بيفتيم.  نفس  دنبال  كه  مى كرد  نهى 

موجب ذلت مى دانست.

گناه گريزى
گناه را مايه گرفتارى افراد مى دانست: «هر وقت مردم 
انجامش  گذشته  در  كه  شوند  مرتكب  تازه اى  گناه 
مبتاليشان  بى سابقه اى  گرفتارى  به  خدا  نمى دادند، 
مى   كند.» همچنين معتقد بود ارتكاب گناهان كوچك، 
راه را باز مى كند براى ارتكاب گناهان بزرگ: «اگر كسى 
در معصيت هاى كوچك از خدا نترسيد، در معصيت هاى 

بزرگ هم نخواهد ترسيد.»

حسابرسى نفس
مى گفت نفس را محاسبه كنيد: «هر كسى خودش را 
حسابرسى كند، سود مى برد و هر كسى از حسابرسى 
از جد  كند، ضرر مى كند.» همچنين  غفلت  خودش 
بزرگوارش پيامبر اكرم(ص) نقل مى كرد: «از ما نيست 
كسى كه هر روز به حساب خودش رسيدگى نكند، 
خوب و بِد خودش را نشناسد و از خداوند براى كارهاى 
خوبش فزونى و براى اعمال بدش آمرزش طلب نكند.»

مرورى بر سيماى اخالقى امام هشتم حضرت رضا

 سيد سجاد طلوع هاشمى



توى صحن آزاد  ى مى ايستيم و عكس مى گيريم. خاد  م كهنسال حرم مطهر 
اما توان ساعتى سر پا ايستاد  ن را ند  ارد  . قد  م زنان تا آسايشگاه خد  ام مى رويم؛ 

جايى كه مى شود   ساعتى روى فرش حضرت نشست و گپ زد  . 
خاطراتى كه او از جغرافياى قد  يم حرم مطهر و آد  اب و رسوم خد  مت د  ر آن 
روزگار مى گويد  ، خاطرات شيرينى است؛ آن قد  ر شيرين كه گذر د  قايق را 
از ياد  م مى برد  . صد  اى زنگ كوبه اى ساعت حرم مطهر كه بلند   مى شود   تازه 
متوجه مى شوم كه ساعاتى د  ر آسايشگاه خد  ام، پاى صحبت مرد  ى نشسته ام 
كه گنجينه اى زند  ه از خاطرات ريز و د  رشت خد  مت د  ر حرم مطهررضوى است؛ 
خاطراتى كه مملو از عشق و عاشقى، اشك و اراد  ت است. بخشى از آن گپ و 

گفت مفصل، د  ر اد  امه مى آيد  .

 «چراغچى باشى» حرم مطهر
اسم پد  رِ پد  ربزرگم كه مى شود   جد   من، «حاج غالمحسين ابراهيمى چراغيان» 
بود  . اسم جد  م را براى من انتخاب كرد  ه اند  . من هم اسمم غالمحسين است؛ 
غالمحسين ابراهيمى چراغيان. قد  يم ها اين كارها رسم بود   تا ياد   رفته ها هميشه 
زند  ه باشد  . خانواد  ه من، پشت د  ر پشت، «چراغچى باشى» حرم مطهر بود  ه اند  . 
مى د  انيد   كه قد  يم ها حرم مطهر را با چراغ هاى روغنى، روشن نگه مى د  اشتند  . 
آن وقت ها ساعتى قبل از سحر، خد  ام مى آمد  ند   و حرم مطهر را براى نماز 
صبح آماد  ه مى كرد  ند  . كليد  د  ار، د  رها را باز مى كرد  ه و چراغچى باشى، شمع و 
چراغ ها را روشن مى كرد  ه است. چراغچى باشى هر روز د  و نوبت اين وظيفه را 
انجام مى د  اد  . يك بار، يك ساعت قبل از اذان صبح و يك بار هم نزد  يك غروب 
آفتاب. صبح ها تا روشن شد  ن هوا، چراغ ها روشن مى ماند  و بعد   از آن 

چراغچى مى آمد   و آن ها را خاموش مى كرد  ه است. 
يك بار هم نزد  يك غروب آفتاب. چراغ ها، شب ها تا ساعتى پس از نماز 
مغرب روشن مى ماند  ند   و پس از آن باز چراغچى باشى آن ها را خاموش 
مى كرد  ه و د  ر محل خود   قرار مى د  اد  ه است. بعد   هم كليد  د  ار د  رها را 

قفل مى كرد  ه و مى رفتند  . 

  كوچه چراغچى ها، نزد  يك كوچه سياوون
بيشتر خد  ام آن روزگار، خانه هايشان د  ر محله هاى اطراف حرم مطهر 
بود  ه است. البته آن سال ها، شهر هم اين قد  ر وسعت ند  اشته است. همه 
شهر چند   تا محله بود  ه كه عمد  تاً هم گرد  اگرد   حرم مطهر بود  ه است. 
خانه اجد  اد  ى ما جايى بود  ه كه اكنون فلكه طبرسى است. از د  ر صحن 
كهنه(صحن انقالب اسالمى) كه بيرون مى رفتيم، يك بازار كوچك 
بود   به نام «بازار سنگتراش ها». بعد   هم د  و تا قبرستان بود   كه يكى شان 
قبرستان عمومى شهر بود   و يكى شان هم همين «باغ رضوان» بود   كه 
مد  فن «شيخ طبرسى» است و عمد  تاً محل د  فن منسوبين به آستان 
قد  س رضوى هم بود  . بازار سنگتراش ها هم بازارى بود   كه د  ر آن سنگ 

قبر مى ساختند  . 
آن وقت ها كوچه «سياوون» و كوچه «نوغان» به هم وصل بود  . خيابان 
طبرسى هم اد  امه د  اشت تا به «گنبد   خشتى» (مد  فن امامزاد  ه محمد  ) 
مى رسيد  . د  و تا حمام هم بود  . يكى «حمام حاج رستم» و يكى هم «حمام 
حضرتى». خانه اجد  اد  ى ما نزد  يك كوچه سياوون، د  ر انتهاى كوچه اى بود   
كه به كوچه «چراغچى ها» مشهور بود  . جد  م، پد  ربزرگم و بعد  ها پد  رم آنجا 
زند  گى مى كرد  ند  . پد  ر بزرگم و پد  رش و پد  رانش پشت د  ر پشت، وظيفه شان 

چراغچى باشى حرم مطهر بود  ه است. 

  پيه سوزهاى حرم مطهر 
چراغ هاى قد  يم حرم مطهر، پيه سوز بود  . پيه يا همان چربى گوسفند   را همراه 
د  نبه آن، د  اغ مى كرد  ند   و از روغنش به عنوان روغن چراغ استفاد  ه مى كرد  ند  . 
توى رواق ها جاهايى را براى پيه سوزها د  رست كرد  ه بود  ند   كه هنوز هم بخشى 
از آن ها هست. پيه سوزهاى توى رواق ها، بيشترشان روزها هم مى سوختند   
و روشنايى مختصرى را د  ر رواق ها توليد   مى كرد  ند  . پنجره ها و نورگيرهاى 

سقف ها هم كه بود  ه  است. باقى چراغ ها را كه د  ر صحن ها مى چيد  ند  ، فقط 
صبح ها و شب ها روشن مى كرد  ند  . بعد  ها «چراغ زنبورى» آمد   كه ساخت روسيه 
بود  . نفتشان هم از روسيه مى آمد  . د  وران خد  مت پد  ربزرگم د  ر حرم مطهر، 
د  وران چراغ زنبورى بود  . بعد  ها هم كه موتور برق آمد  . نخستين موتور برق 
حرم مطهر، نزد  يك باغ رضوان قرار د  اشت. يك موتور د  يزلى بزرگ بود   كه لنگر 
سنگينى د  اشت. موتور برق، با گازوييل كار مى كرد  . پمپ باد  ى هم د  اشت كه 
با نيروى خود   موتور، پر مى شد  . صبح ها، با يك مشعل كوچك كه سر سيمى 
بلند   قرار د  اشت، آتشگاه موتور را روشن مى كرد  ند  . بعد   با استفاد  ه از پمپ باد   
موتور، موتور استارت مى خورد   و شروع به كار مى كرد  . بعد  ها هم «موتور برق 
خسروى» آمد   كه مد  ل پيشرفته ترى د  اشت. با آمد  ن موتور برق ها، شغل موروثى 

چراغچى باشى هم جمع شد   و به جاى آن «حكم خد  مت» براى ما صاد  ر شد  . 

  اين د  ست، سالم است
كالس چهارم بود  م كه ما را د  ر مد  رسه واكسن زد  ند  . من، همان شب، تب كرد  م 
و پايم فلج شد  . ظاهراً واكسن كارى كرد  ه بود   كه بد  نم عفونت بگيرد  . عفونت، 
اول به پايم زد   كه خوب شد  . بعد   هم به د  ستم زد   و د  ستم را از كار اند  اخت. ياد  م 
مى آيد   د  ستم سياه شد  ه بود   و بو مى د  اد  . مى گفتند   «قانقاريا» گرفته و بايد   قطع 
شود  . يك سال و نيم كارم اين شد  ه بود   كه بروم بيمارستان امام رضا(ع) كه آن 
وقت ها اسمش «شاه رضا» بود   و برگرد  م. آخرش د  كترها گفتند   استخوان سياه 

شد  ه و اگر مى خواهيد   بچه زند  ه بماند  ، بايد   د  ستش را قطع كنيم.
پد  رم مى گفت همان  شب موقع بستن د  رهاى روضه منوره از د  يگر خد  ام 
خواستم چند   لحظه اى اجازه بد  هند   كنار ضريح مطهر بمانم. مى گفت پاى 
ضريح گريه كرد  م و شفاى پسر بزرگم را از آقا خواستم. همان جا سرم سنگين 
شد   و چند   لحظه اى پلك هايم روى هم افتاد  . خواب د  يد  م صبح سحرى است 
و پاى كرسى ايستاد  ه ام. خد  مت كرسى (كه طى آن نذورات باالى ضريح 
جمع آورى شد  ه و گل ها تعويض مى شود  ) آن وقت ها قبل از اذان صبح انجام 
مى شد  . به خاد  م باالى كرسى گفتم مقد  ارى از غبار باالى ضريح به من بد  هد  . 
آن خاد  م هم چيزهايى از باالى ضريح برد  اشت و به من د  اد  . د  يد  م مقد  ارى غبار، 
يك شيرينى هشت پر و سه تا يك ِقرانى است. از خواب بيد  ار شد  م و فهميد  م 
بايد   چكار بكنم. مى گفت صبح، خود  م را روضه منوره رساند  م. وقتى رسيد  م كه 
خد  ام د  اشتند   نذورات باالى ضريح را جمع آورى مى كرد  ند  . به خاد  مى كه باالى 
كرسى بود   گفتم مقد  ارى غبار به من بد  هد  . او هم د  ست كرد   و چيزهايى كف 
د  ستم گذاشت. نگاه كرد  م د  يد  م مقد  ارى غبار، يك شيرينى هشت پر و سه تا 

يك قِرانى است. بالفاصله خود  م را به بيمارستان رساند  م....
اين جايش را خود  م هم ياد  م مى آيد  . هوا تازه روشن شد  ه بود   كه پد  رم آمد  . 
غبار را روى د  ست سياه شد  ه ام ريخت و گفت حضرت شفايت مى د  هد  . اين را 
گفت و رفت. صبح «د  كتر بُلَوند  ى» و «د  كتر معين افشار»، از اطباى قد  يم مشهد  ، 
آمد  ند   تا د  ستم را عمل كنند  . ياد  م مى آيد   د  كتر بلوند  ى گفت: ببريد   از د  ستش 
«عكِس تَر» بگيريد  . عكس را كه د  يد   و پرستارها كه ماجرا را برايش تعريف 
كرد  ند  ، فهميد   چه شد  ه است. اهل د  ل بود  . گريه كرد  ، گفت: ما از اين چيزها 

سر د  ر نمى آوريم اما اين د  ست، سالم است....

  قول و قرار پد  رم با حضرت
پد  رم با حضرت، قول و قرار گذاشته بود  . عهد   كرد  ه بود  ، غذاى حضرت را 
نخورد   (و به زوار بد  هد  ) و د  ر عوض حضرت د  ر هنگام جان د  اد  ن، به فرياد  ش 
برسد  . پد  رم، نوروز 1375 از د  نيا رفت؛ آن سال نوروز، با ايام والد  ت حضرت، 
برابر شد  ه بود  . ياد  م مى آيد   پد  رم چند  ين روز د  ر بيمارستان بود   و ناى حرف 
زد  ن ند  اشت. روز آخر، آن ساعت آخرى، خود  م باالى سرش بود  م. تلقينش 
د  اد  م كه «آيه الكرسى» بخواند   و «شهاد  تين» بگويد  . بعد   هم خواستم «صلوات 
خاصه» را تكرار كند  . به خيال خود  م مى خواستم به پد  رم ياد  آورى كنم كه 
توفيق خد  متش را واسطه كند  . پد  رم چشمش را باز كرد   و با آن حال نزارش 
گفت: پسر جان! من 45 سال د  رِ خانه اين آقا نوكرى كرد  ه ام. خيال مى كنى 
حضرت، نوكرانش را فراموش مى كند  ؟ بعد   رو به قبله سالم گفت و جان د  اد  . 

ساعتى پاى صحبت يكى از خاد  مان بارگاه منور رضوى 

سالم گفت و جان د  اد  
د  انشگاهى د  ينى د  ر حرم مطهر

رضوى  مطهر  حرم  شرق  د  ر 
نماى بيرونى ساختمان زيبايى 
از جنس هنر معمارى مى بينى. 
از  آجرهايش  اول  نگاه  د  ر 
است؛  مطهر  حرم  ابنيه  نوع 
صف  كجاست!  نمى د  انى  اما 
كه   را  آن  ممتد    پنجره هاى 
د  ر ضلع شمالى بست قد  يمى 
پايين خيابان (شيخ حرعاملى) 

با  مى بينى  د  انشگاهى  نام  تابلوى  مى كنى،  د  نبال 
با هد  ف  عنوان «علوم اسالمى رضوى»، د  انشگاهى 
كسب علوم د  ينى كه فاصله اى نزد  يك با روضه منوره 
د  ارد   و از آنجا بخوبى مى توان عطر و بوى مضجع 
شريف عالم آل محمد  (ص) را استشمام كرد   و از علوم 

رضوى سيراب شد  .
  د  ر چند   قد  مى بارگاه مطهر

 همزمان با حكومت شاه عباس بود   كه هسته اوليه 
اين د  انشگاه بنا نهاد  ه شد   از د  و مد  رسه «خيرات خان 
و  ميرزا جعفر». بزرگانى از عهد   صفويه كه د  ر جوار 
على بن موسى الرضا(ع) اقد  ام به ساخت د  و مد  رسه 
كرد  ند   و زمينه ساز عروج بسيارى از بزرگان تشيع از 

اين مد  ارس شد  ند  .
 با تلفيق اين د  و مد  رسه و بازسازى آن؛ د  انشگاه علوم 
اسالمى رضوى شكل گرفت كه بعد  ها ساختمانى 
هد  ايت  صحن  مجاورت  د  ر  مطهر،  حرم  از  بيرون 
و طالب  د  انشجويان  اضافه شد  . حجره  آن  به  نيز 
د  و  حجره هاى  همان  است.  قد  يمى  ساختمان  د  ر 
مد  رسه تاريخى كه براى ورود   به آن پس از گذشتن 
از چند   پله و د  ر چوبى قد  يمى مى توان وارد   محوطه 
ساختمان قد  يمى د  انشگاه شد   و تا كتابخانه قد  يمى 
ميرزاجعفر، خوابگاه و مسجد   و مد  رسه رفت. حياط 
بزرگ د  انشگاه به سبك خانه هاى قد  يمى است كه 
با  كرد  ه؛  جا خوش  آن،  وسط  د  ر  قد  يمى  حوضى 
د  يواره هاى كاشى كارى كه قد  مت آن به سال 1285 
باال، كم ترين فاصله  هجرى قمرى مى رسد  ! طبقه 
تا گنبد   را د  ارد   و د  انشجويان هربار به نشانه اد  ب و 
احترام سالمى مى د  هند   و ياد  شان مى ماند   كه اگر 

اينجا هستند  ، مسئوليت خطيرى بر د  وش د  ارند  . 
كتابخانه كوچك د  انشگاه بيش از 4500 منبع غنى 
معارفى د  ارد   و از گذشته هاى د  ور مورد   استفاد  ه اهالى 
علم و اد  ب بود  ه و امروه نيز د  ر حوزه نرم افزارى بسيار 
غنى است. بعد  ها روبروى ورود  ى صحن هد  ايت با 
د  وم  ساختمان  قد  يمى،  ساختمان  از  كمى  فاصله 
د  انشگاه د  ر مكان مد  ارس باقريه با مساحت 5200 
مترمربع تأسيس شد   تا به فضاى آموزشى و امكانات 

د  انشگاه افزود  ه شود  .
  آموزشى متفاوت

د  انشگاه علوم اسالمى رضوى تنها د  انشگاه غيرد  ولتى 
شيوه  كه  است  كشور  د  ر  د  انشگاه  تنها  و  رايگان 
د  روس حوزوى  كامل  ارائه  بر  مبتنى  آن  آموزشى 
و د  انشگاهى است. به همين د  ليل برنامه آموزشى 
مد  ارس  يا  د  انشگاه ها  ساير  از  پربارتر  د  انشگاه  اين 
علميه كشور است. د  انشجويان اينجا موظفند   عالوه 
بر د  روس حوزه، د  روس رشته هاى تخصصى را نيز 
فرا  گيرند   و فرصت آن را د  ارند   كه د  ر رشته هايى 
چون علوم قرآنى و حد  يث، فلسفه و كالم اسالمى، 
حقوق، تاريخ فرهنگ و تمد  ن ملل اسالمى، زبان و 
اد  بيات عربى، روانشناسى عمومى، اقتصاد  ، اد  يان و 
كارشناسى  كارشناسى؛  مد  ارج  و  تحصيل  حقوق 
د  ر  تفاوت  بر  كنند  . عالوه  را كسب  د  كترا  و  ارشد   
تعد  اد   واحد  هاى آموزشى، انتخاب د  انشجو نيز كمى 
متفاوت تر و همراه با آزمونى مجزا از آزمون سازمان 

سنجش است.
 د  ر اين محيط علمى، آموزش علوم د  ينى همچون 
حوزه هاى علميه د  ر حلقه هاى مباحثه د  نبال مى شود  . 
اسالمى  علوم  د  انشگاه  د  ر  نيز  پژوهش  همچنين 
تاكنون 32  بطورى كه  است  مهم  اولويتى  رضوى، 
طرح كالن تحقيقاتى، تد  وين 97 عنوان كتاب توسط 
از  مركز پژوهشى د  انشگاه منتشر شد  ه و بسيارى 
آنها د  ر جشنواره هاى علمى، پژوهشى حائز رتبه هاى 
د  ر  مضاعف  تالشى  و  تفاوت  حاصل  شد  ه اند  .  برتر 
با  و  متخصص  آموختگانى  د  انش  د  انشگاه،  اين 
تجربه هستند   كه با كسب علم د  ر جوار حرم مطهر 
رضوى قاد  رند   د  ر تمامى عرصه هاى علمى، فرهنگى 
و سياسى كارد  ان و متعهد   عمل كرد  ه و پيام آورانى 

باشند   از د  انشگاهى با نام رضوى.
 

حرم گرد ى

 حسن احمد ى فرد  
 الهه ارجمند  ى 
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گزارش ويژه

نخستين موتور
 برق حرم 
مطهر، نزد  يك 
باغ رضوان قرار 
د  اشت. يك موتور 
د  يزلى بزرگ بود   
كه لنگر سنگينى 
د  اشت. موتور 
برق، با گازوييل 
كار مى كرد  . پمپ 
باد  ى هم د  اشت 
كه با نيروى خود   
موتور، پر مى شد



نفوذى د  ر د  ل د  شمن
امام  برجسته  اصحاب  از  يقطين»  بن  «على 
كاظم(ع) و مورد   اعتماد   و از شيعيان پرهيزكار 
بود  . وى از كسانى بود   كه حد  يث امامت امام 
رضا(ع) را از پد  ر ايشان، امام كاظم(ع) روايت كرد  ه

است.
على بن يقطين ارتباط محكمى با امام كاظم(ع) 
د  اشت، و با راهنمايى و ارشاد   آن حضرت به فرياد   

مظلومين مى رسيد  .
او د  ر عين حال كه وزير هارون و شخص د  وم 
مملكت بود  ، اما د  ر حقيقت، مطيع محض امام 

كاظم(ع) و شيعه آن حضرت بود  . 
امام(ع) با نفوذ د  اد  ن على بن يقطين د  ر هيئت 
حاكمه خالفت عباسى، تشكيالت منسجم خود   
را، تا قلب سنگرهاى د  شمن، گسترش د  اد  ند   و 
پناهگاه و فرياد  رسى براى شيعيان مستضعف 

خود   بنا كرد  ند  .

  شخصيت على بن يقطين
از نظر امام كاظم(ع)

امام كاظم(ع) خالص ترين د  وستى و محبت را 
نسبت به «على بن يقطين» د  ر د  ل د  اشت، و د  ر 

بعضى از موارد   آن را ابراز مى كرد  ند  :
روزى على بن يقطين به حضور امام كاظم(ع) 
رسيد   و از آن حضرت اجازه خواست تا منصب 

خود   را، ترك كند  .
 امام او را از اين كار منع كرد  ، و فرمود  ند  : «اين 
كار را نكن. زيرا ما به تو انس د  اريم و براد  ران 

د  ينى ات به وسيله تو د  رعزت مى باشند  .
صد  مه  تو،  وسيله  به  خد  اوند    كه  است  اميد     
يا  و  بهبود   بخشد  ،  و  را، جبران كرد  ه  د  يد  ه اى 
آتش خشم مخالفان را از اولياى خود   فرو نشاند  .»

  خد  مات على بن يقطين 
د  ر  وزارتش  د  وران  طول  د  ر  يقطين  بن  على 
د  ستگاه خالفت، سعى مى كرد   به طور مخفيانه، 
مطابق مقتضيات و شرايط موجود  ، نظرات امام 

كاظم(ع) را اجرا كند  . 
به  را،  حكومت  د  ستگاه  تصميم هاى  و  اخبار 
اطالع امام(ع) مى رساند  . مخصوصاً هنگامى كه 
نقشه هاى د  ستگاه حكومت بر ضد   امام كاظم(ع) 
بود  ، وى خيلى سريع، ايشان را با خبر مى ساخت.

  ارسال كمك هاى مالى براى امام كاظم(ع)
ابوعمركشى روايت كرد  ه است چه بسا على بن 
يقطين صد  هزار د  رهم تا سيصد   هزار د  رهم به 
رسم هد  يه، به حضور امام كاظم(ع) مى فرستاد   
و آن حضرت د  رهم ها را، د  ر بين فقراى شيعه 

قسمت مى نمود  .

  على بن يقطين و حج 
على بن يقطين كه به عظمت حج و اجتماع 
عظيم زائران و نقش تبليغى و سرنوشت ساز آن 
واقف و آگاه بود  ، همواره سعى مى كرد   حضور 
خود   را، د  ر اين مراسم باشكوه حفظ كند   و د  ر 
اين سنگر بزرگ الهى از اهد  اف و آرمان هاى بلند   

تشيع د  فاع نمايد  .
او هر ساله طرح جالب و بسيار مؤثرى د  ر اين 
راستا اجرا مى كرد  . كاروانى متشكل از د  ويست 
را،  زبد  ه  شيعيان  از  نفر  سيصد    الى  پنجاه  و 
تجهيز مى كرد  ، تا از طرف اوحج مستحبى انجام

د  هند  .
مهمى  پيامد  هاى  يقطين  بن  على  عمل  اين 
د  اشت: اول حضور شيعيان را، كه د  ر آن زمان 
تحت فشار د  ستگاه خالفت و د  ر حال مبارزه و 
تعقيب و گريز بود  ند   و امكان فراهم آورد  ن زاد   و 

توشه براى سفر حج ند  اشتند   تضمين مى كرد  . 
د  وم با اجرتى كه به آنها پرد  اخت مى نمود  ، بنيه 

مالى و اقتصاد  ى شيعيان را باال مى برد  .

  وفات على بن يقطين 
سرانجام على بن يقطين پس از عمرى تالش و 
مبارزه و صبر و مقاومت د  ر برابر حواد  ث ناگوار، 
د  ر سن 58 سالگى، د  ر سال182  هجرى قمرى، 
د  ر بغد  اد  ، د  ر حالى كه امام كاظم(ع) د  ر زند  ان 

هارون به سر مى برد  ، وفات كرد  .

ناد  رشاه  افشار د  ر سال 1142 هجرى قمرى به خاطر 
ايوان صحن  موفقيتش د  ر فتح هرات د  ستور د  اد   
عتيق حرم مطهر رضوى كه اكنون به صحن انقالب 
سال   13 شود  .  طالكارى  است  مشهور  اسالمى 
پس از اين ماجرا او به نجف اشرف آمد   و به خاطر 
نذرى كه كرد  ه بود   د  ر 283 سال پيش يعنى د  ر 
به  د  اد    د  ستور  د  وباره  قمرى،  سال 1155 هجرى 
جاى كاشى هاى سبز رنگى كه از د  وران صفوى و 
ياد  گار شيخ بهايى بود  ، گنبد   و د  و گلد  سته حرم 
امام على(ع) را طالكارى كنند   كه اين طالكارى د  ر 

محرم سال 1156 به پايان رسيد  .
تعمير و طالكارى گنبد  ، گلد  سته ها و ايوان حرم 
هزينه سنگينى د  اشت، با اين حال ناد  رشاه عالوه  
بر تأمين آن،  هد  ايايى به خزانه  علوى تقد  يم كرد   
كه گفته مى شود   اين هد  ايا هنوز هم د  ر خزانه ماند  ه 

است.
رضيه بيگم، همسر ناد  رشاه افشار نيز د  ر اين نوسازى 
مشاركت د  اشت و با موقوفاتى كه براى اين آستان 
وقف كرد   هزينه كاشى هاى اين آستان مقد  س از 

محل آن تأمين شد  . 
د  ر  و  آمد    شيعيان  به چشم  ايران  شاه  اقد  ام  اين 
وصف آن اشعارى به زبان هاى فارسى، عربى، تركى 
و هند  ى سرود  ند   كه آثار برخى از آنها هنوز د  ر ايوان 

طالى نجف به جاى ماند  ه است.
ايوان طالى نجف كه د  ر بسيارى از اشعار نيز به 
شكوه ترين  با  و  زيباترين  از  است  شد  ه  اشاره  آن 
ايوان هاى حرم مطهر امام على(ع) است كه د  ر پايين 
پاى مبارك و رو به مشرق واقع شد  ه است. اين ايوان 
40 متر ارتفاع و 45 متر طول د  ارد   كه با طالى ناب 

روكش شد  ه است.
تمام نماى بيرونى ايوان، كناره ها و د  يواره ها تا سقف 
و قوس آن، با طالى ناب پوشش د  اد  ه شد  ه است. 
از د  اخل ايوان طال، د  رى به د  اخل رواق باز مى شود   
و چهل چراغ زيبايى د  ر وسط ايوان نصب شد  ه كه 
اين يكى هد  يه  ناصرالد  ين شاه به اين آستان مطهر

است. د  ر مقابل اين ايوان حوض بزرگى قرار د  اشت 
و  ساز  و  ساخت  د  ر  و  بود    مشهور  «كوثر»  به  كه 

توسعه هاى بعد  ى از ميان رفت.

  علماى مد  فون د  ر ايوان طال
د  ر اين ايوان مطال، علما و بزرگانى همچون عالمه 
حلى، شيخ محمد  حسين كمپاني د  ر سمت مناره 
شمالى و مقد  س ارد  بيلى و شهيد   سيد   مصطفى 
خمينى فرزند   امام راحل نيز د  ر سمت مناره جنوبى 

د  فن هستند  .
 110 طول  به  طاليى  ناود  انى  ايوان،  باالى  د  ر 
سانتيمتر نصب شد  ه كه آب باران پشت بام حرم و 
رواق ها از همين يك ناود  ان سرازير مى شود  . زائران 
معتقد  ند  ؛ چون آب باران با غبار گنبد   آميخته شد  ه 
متبرك است، براى همين هنگام بارش باران زير 

ناود  ان طال براى ذكر و د  عا جمع مى شوند  .

  كتيبه هايى كه بر ايوان و گلد  سته نقش 
بسته است

د  ر شمال و جنوب ايوان، د  و گلد  سته  طال به ارتفاع 
35 متر برافراشته شد  ه كه برخى از آيه هاى سوره 

مباركه جمعه روى آنها كتيبه نگارى شد  ه است.
اشعار فارسى كه بيشتر ياد  گار معمارى شيخ بهايى 
است و از د  وران مرمت هاى ناد  رشاه افشار باز ماند  ه، 
هنوز روى گلد  سته ها و ايوان طال د  يد  ه مى شود  . هر 
چند   برخى از اين كتيبه ها د  ر حمله رژيم صد  ام 
بوسيله توپ و تانك تخريب شد   كه البته بعد  ها جاى 

خالى آنها را با خشت هاى طال، پوشاند  ند  .
به علت كينه و نفرت صد  ام از ايران و زبان فارسى د  ر 
اين بنا تغييراتى به د  ستور او انجام شد  ه بود  . صد  ام 
د  ستور د  اد  ه بود  ه تا تمام ابيات فارسى و تركى ايوان 
نجف از محل ايوان خارج و به جاى آن خشت هاى 

طال نصب شود  . 
اين كتيبه ها بعد   از جابجايى آنها د  ر پشت بام حرم 
رها شد  ه بود  ند  ، پس از يافتن تعد  اد   زياد  ى از اين 
متوجه  عتبات،  بازسازى  ستاد    توسط  كتيبه ها 
مى شوند   كه تعد  اد  ى از اين كتيبه ها مفقود   شد  ه 
است كه مسئولين ستاد   تصميم به مرمت و بازسازى 

آنها مى گيرند  .
چند   سالى است كه به د  ستور آيت اهللا سيستانى كار 
تعمير و جايگزينى اشعار شروع و كار آن به ستاد   

بازسازى عتبات واگذار شد  ه است.
بر روى يكى از اين كتيبه ها نوشته شد  ه؛ «زائران 
َطبُتم  آواز  برين/ مى د  هند    د  ر خلد    بر  را  د  رگهت 
د  ر  باالى  اكنون  كتيبه  اين  خالد  ين»؛  َفاد  ُخلوها 

ورود  ى مقبره عالمه حلى نصب شد  ه است.
بر روى كتيبه د  يگرى كه به قرينه كتيبه قبلى و 
د  ر ورود  ى مقبره مقد  س ارد  بيلى نصب است، نوشته 
شد  ه؛ «تا نجف شد   آفتاب د  ين و د  ولت را مقام/ خاك 

آن د  ارد   شرف بر زمزم و بيت الحرام»

  خشت هايى كه ترميم مى شوند  

مطهر  گنبد    خشت هاى  ترميم  پايان  از  پس 
اميرالمؤمنين(ع) كه بالغ بر 9200 خشت طال بود  ، 

نوبت به ترميم خشت هاى ايوان با صفاى 
اين آستان رسيد  .

و  بررسى  ماه  چند  ين  از  پس 
از  نظر  اعالم  و  د  قيق  كارشناسى هاى 
صاحب نظران ،  و  متخصصان  سوى 
سال  ماه  تير  سى ام  جمعه،  سرانجام 
براى  سازى  آماد  ه  و  مقد  مات  جارى، 

ترميم خشت هاى طالى ايوان آغاز شد  .
بار  د  و  تاريخ  طول  د  ر  خشت ها  اين 
بصورت جزئى ترميم شد  ه و هم اكنون 
همچون گنبد   مطهر، نياز به ترميم كامل 

د  ارد  . 
د  رصد    حد  ود   20  د  ر  فعلى  خشت هاى 
جاى  و  شد  ه  زد  ه  بيرون  خود    جاى  از 
تيراند  ازيها و صد  ماتى كه موجب تخريب 
د  يد  ه  آن  بر  شد  ه  خشت ها  از  برخى 

مىشود  .

  ترميم بد  ون جابجايى
د  ر اين پروژه كه حد  ود  اً 15 ماه به طول 

خواهد   انجاميد  ، بيش از 20 هزار خشت طال توسط 
كارشناسان خبره ستاد   بازسازى عتبات عاليات با 
جد  يد  ترين روش هاى علمى الكترو پليتينگ بد  ون 
جابجايي ترميم شد  ه و سپس اليه اى از طال به آن 

افزود  ه مى شود  . 
د  ر حالت عاد  ي بايد   خشت هاي طال از ايوان جد  ا و 
د  ر كارگاه ترميم شود  ، اما به خاطر آنكه تركيب ايوان 
به هم نخورد   و اين ميراث فرهنگي و تاريخى حفظ 
شود  ، خشت هاي طال به صورت د  رجا ترميم  مى شود   
و د  ر اين روش، بد  ون اينكه نيازى به خارج كرد  ن 
خشت ها از محل خود   باشد  ، ميزان ضخامت طالى 

روى آنها افزايش مى يابد  .

چه كسى؟ گلد  سته و ايوان نجف به همت متخصصان ايرانى ترميم مى شود  

به د  نبال صفاى ايوان نجف

  روايت حامد                    عسكرى شاعر جوان بمى از خلوتش با امام رضا 

 از امام رضا
بايد                    خود                   ش را خواست 

 زهرا چكنه
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د  ر حالت عاد  ي 
بايد   خشت هاي 

طال از ايوان 
جد  ا و د  ر كارگاه 
ترميم شود  ، اما 

به خاطر آنكه 
تركيب ايوان به 
هم نخورد   و اين 
ميراث فرهنگي 
و تاريخى حفظ 

شود  ، خشت هاي 
طال به صورت 

د  رجا ترميم 
 مى شود  
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گزارش تصويرى

حضور كاروان زير سايه 
خورشيد در زينبيه دمشق و  
گلزار شهداى حزب اهللا  لبنان

 عكس ها: محمد حسن صلواتى
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شمــــــــــاره 93

مسابقه اى با
808 جايزه ويژه

امام  مطهر  حرم  به  كه  زائرانى  تنها  گذشته  د  ر 
رضا(ع) مى رفتند  ، مى توانستند   د  ر اين مسابقات 
شركت كنند   اما مد  تى است كه با راه اند  ازى سايت 
مسابقات اين امكان براى همه افراد   و د  ر هرجايى 
كه د  سترسى به اينترنت د  اشته باشند  ، وجود   د  ارد   
تا د  ر مسابقات حرم مطهر كه براى د  و گروه سنى 
شركت  مى شود  ،  برگزار  كود  كان  و  بزرگساالن 
نمايند  . از د  هه كرامت رضوى د  ر قالب مسابقه بزرگ 
كتابخوانى «مهمان امام» پنج مسابقه از كتاب هاى 
«مثل امام رضا(ع) باش»  و «آفتاب خراسان» براى 
گروه سنى كود  ك و مسابقات كتابخوانى «نگاهى به 
زند  گانى حضرت معصومه(س)»، «زند  گى به سبك 
د  خترانه» و «بر مد  ار آفتاب» ويژه بزرگساالن د  ر 

حال برگزارى است.
به برگزيد  گان اين مسابقه بزرگ كتابخوانى 808 
جايزه شامل هشت هزينه سفر به كربالى معلى 
هر يك به ارزش 15 ميليون ريال، سه كمك 
 100 ارزش  به  هريك  ايرانى  جهيزيه  خريد   
ميليون ريال، 88 كمك هزينه سفر به مشهد   
ريال،  ميليون  چهار  ارزش  به  يك  هر  مقد  س 
هشت قاليچه متبرك حرم مطهر رضوى هر يك 
به ارزش 30 ميليون ريال، حضور هشت نفر د  ر 
آيين غبارروبى روضه منوره رضوى، 88 كارت 
ميهمانسراى حضرت و 605 بسته فرهنگى به 

عنوان جوايز اين مسابقه اهد  ا مى شود  .
مسابقه  اين  د  ر  د  اريد    د  وست  اگر  هم  شما 
بزرگ كه جوايز ويژه اى هم د  ارد   شركت كنيد  ، 
كافى است كه تا 31 مرد  اد   ماه سرى به سايت 

razavi.aqr.ir/mosabeghat بزنيد  .

32020 را
به خاطر بسپاريد 

شايد  براى شما هم پيش آمد ه باشد  كه د ر يك 
شرايط حساس قرار بگيريد  و نياز به يك استاد  
پاسخگو به سؤاالت د ينى و شرعى د اشته باشيد ، 

د ر اين لحظه چه مى كنيد ؟
كافى است د ر هر ساعت از شبانه روز كه سؤالى 
برايتان پيش آمد  تلفن خود  را برد اريد  و شماره 

32020-051 را بگيريد .
اين سامانه، مركز تلفنى پاسخ گويى به سؤاالت 
شرعى است كه به صورت زند ه و شبانه روزى 
فعاليت مى كند . مخاطبان، طى 24 ساعت شبانه 
روز، ازطريِق تماس تلفنى با اين شماره مى توانند  

پاسخ سؤاالت شرعى خود  را د ريافت كنند .
با شماره گيرى عد د  1 د ر اين سامانه به بخش 
احكام  شامل  كه  مى شويد   وارد   شرعى  احكام 
پاسخگوى  و  براد ران  پاسخگوى  پُركاربرد ، 
به  سامانه  اين   2 شماره  است.  خواهران 
حوزه هاى  د ر  اعتقاد ى  سؤاالت  به  پاسخگويى 
خد اشناسى، پيامبر شناسى، امام شناسى، معاد   
و ... اختصاص د ارد  و كارشناس خبره به سؤاالت 
و شبهات اعتقاد ى پاسخ مى د هد . شماره 3 اين 
سامانه ارتباط با مركز مشاوره د ينى حرم مطهر 
است كه د ر آن عالوه بر نوبت گيرى رايگان، براى 
مسائل  مى توانيد   مشاوره اى،  خد مات  د ريافت 
كاربرد ى تربيتى و مشاوره را هم بشنويد . براى 
اطالع از برنامه هاى فرهنگى تبليغى حرم مطهر 
مانند  سخنرانى ها، نشست ها، قرائت اد عيه و ... 
با شماره گيرى عد د  4 مى توانيد  ضمن د انستن 
اين برنامه ها، زمان حضور خود  د ر حرم مطهر 

را مد يريت كنيد .

پاسخ به سؤاالت
و شبهات زائران 

چند  سالى است كه وهابيت و گروه هاى تكفيرى 
بازار شبهات و تفرقه اند ازى را د ر جامعه اسالمى 
به  اين شبهات  از  پر رنگ كرد ه اند  كه بخشى 

موضوع زيارت و مقد سات د ينى بر مى گرد د .
بنياد  پژوهش هاى اسالمى آستان قد س رضوى با 
هد ف روشنگرى و پاسخ به شبهات مطروحه د ر 
فضايى علمى و مستد ل، با همكارى چند  تن از 
محققان و پژوهشگران اين مركز كتاب «با زائران 

كوى رضا(ع)» را منتشر كرد ه است.
د كتر امير سلمانى رحيمى، د كتر مرتضى انفراد ى 
و محمد على چنارانى د ر اين كتاب با استناد  به 
و  شبهه ها  رضا(ع)  حضرت  زائران  پرسش هاى 
زيارت  هشتم(ع)،  امام  موضوع  با  كه  ابهام هايى 
و حرم مطهر خواسته و ناخواسته د ر ذهن افراد  
منبع  از 99  بهره گيرى  با  را  است  كرد ه  خطور 
معتبر د ينى و روايى د ر 118 صفحه و د ر قطع 
رقعى پاسخ د اد ه اند . د ر بخش نخست پرسش هايى 
پيرامون زند گانى و سيره امام رضا(ع) مانند  اينكه 
چرا امام رضا واليتعهد ى را قبول كرد ند ؟ اختصاص 
د ارد . گروه د يگرى از پرسش ها، شبهاتى است كه 
اصل زيارت را نشانه گرفته و بوسيد ن ضريح و 
زيارت را شرك مى د اند . گروه سوم از پرسش ها 
به زيارت امام رضا(ع) و پرسش هايى كه  برخى 
از زائرانى كه به حرم مطهر آمد ه اند  و سؤاالتى د ر 
ذهن آن ها نقش بسته است. عموم عالقه مند ان 
براى د ريافت اين كتاب مى توانند  به سايت بنياد  
به  رضوى  قد س  آستان  اسالمى  پژوهش هاى 
نشانى www.islamic-rf.ir و يا فروشگاه هاى 

اين مركز د ر سراسر كشور مراجعه نمايند .

قرائت د  عا و زيارت
و سخنرانى د ر حرم مطهر

د  عاى كميل/ پنج شنبه 21:15

د  عاى ند  به / جمعه طلوع آفتاب

زيارت آل يس / جمعه 21:15

حد  يث شريف كساء / د  وشنبه 21:15

د  عاى توسل / سه شنبه 21:15

زيارت امين اهللا هر روز بعد   از نمازهاى يوميه 

سخنرانى
حجت االسالم محمد  رضاعبد  وس

 ساعت 4:30
ايوان مقصوره مسجد   گوهرشاد  

حجت االسالم ميثم على پناه 
ساعت 11:40

رواق امام خمينى(ره)

حجت االسالم سيد  جعفر علم الهد  ى
ساعت 19:10

صحن جامع رضوى

حجت االسالم محمد  تقى عبد  وس 
ساعت 20:45 

صحن جامع رضوى


