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محمدحســن واحدى در شــوراى ادارى 
استان خراســان رضوى با تشريح اقدامات 
انجام شده اين استان در اربعين و دهه آخر 
صفر امسال اظهار داشت: تعداد زائران پياده 
اين استان طى دهه پايانى ماه صفر امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال، 34/7 درصد 

افزايش داشت.
وى افزود: تعداد زائران پياده اين استان در 
دهه آخر صفر امسال 401 هزار و 738 نفر 
شــامل 204 هزار و 142 نفر مرد و 197 
هزار و 596 نفــر زن بودند كه در قالب 2 
هزار و 381 كاروان از 17 استان به مشهد 

آمدند.
معاون هماهنگى و مديريت امور زائران استاندارى خراسان رضوى اظهار كرد: 
اين تعداد نسبت به تعداد زائران پياده مدت مشابه پارسال 298 هزار و 181 

نفر افزايش داشت.

خدمت خادمان افتخارى
وى گفت: كل زائران دهه پايانى صفر امسال 
در خراسان رضوى نيز 4 ميليون و 702 هزار 
و 909 نفر بود كه تعداد زائران سواره نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 23/45 درصد 

افزايش داشت.
واحدى افزود: در طــول 823 كيلومتر از 7 
محور منتهى به مشــهد و محل عبور زائران 
پياده دهه پايانى صفر، 276 ايستگاه صلواتى 
برپا شد، 2 هزار و 834 ُمبلغ و مبلغه در اين 
دهه به كار گرفته شدند و 251 هزار و 710 

فقره اقالم فرهنگى بين زائران توزيع شد.
وى اظهار كرد: امسال 39 مدرسه در مشهد 
براى اســكان زائران مهيا شد، 40 هزار نفر از طريق ثبت نام در سامانه جهاد 
خدمت به پذيرايى از زائران پياده در مشهد مشغول شدند و 31 نوع خدمت 

ارائه كردند.

مسئول بخش تبليغات دينى آستان قدس حسينى از ايجاد يك مدرسه دينى 
در كشور افغانستان خبر داد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى آستان قدس حسينى؛ شيخ فاهم ابراهيمى با 
بيان اين خبر گفت: اين مدرســه دينى با هدف نشر فرهنگ اسالمى و اهل 

بيت(ع) در كشور افغانستان تأسيس خواهد شد.
وى با بيان اينكه هماهنگى هاى الزم براى ســاخت اين مدرسه دينى با حوزه 
علميه امام حسن مجتبى(ع) در افغانســتان انجام شده است، افزود: آستان 
قدس حســينى تمامى امكانات الزم براى ساخت و افتتاح اين مدرسه دينى 
و ساير نيازهاى طالب همچون حمل و نقل، تأمين غذا و خوابگاه را بر عهده 

گرفته است.
وى با اشاره به مذاكرات فى ما بين آستان قدس حسينى با حوزه علميه امام 
حسن مجتبى(ع) اين كشور، خاطرنشان كرد: راه  حل هايى براى از بين بردن 

تمام موانع موجود در ساخت اين مدرسه دينى، اتخاذ شده است.
شــيخ فاهــم ابراهيمــى در پايــان گفت: حمايت هــاى مــادى و معنوى 
آســتان قدس حســينى قبل و بعــد از افتتاح اين مدرســه دينــى ادامه 
خواهــد داشــت و تــالش داريم بــا اســتفاده از ايــن ظرفيــت، علوم و 
معــارف اهــل بيت (ع) را در كشــور افغانســتان بيش از پيش گســترش 

دهيم.

يادداشت

خــبــر

در دهه پايانى صفر
بيش از 4 ميليون به زيارت امام هشتم آمدند 

چه بركتى باالتر از اينكه 
همسايه امام رضا باشيم 

فرهاد قائمى  /  واليباليست

همه ما ايرانى ها حضور پررنگ حضرت رضا (ع) را 
در زندگى هايمان حــس مى كنيم و از اين حضور 
معنوى نيــز بهره ها برده ايم. اين امــام بزرگوار به 
دارايى و ندارى زائرانش نگاه نمى كند، نژاد و مليت 
برايش اهميتى ندارد. ايشان تنها به پاكى، صفاى 
قلب و نيت زائر توجه مى كند و بر اين اســاس، به 

خواسته هاى دل آنان پاسخ مى دهد.
گاه پيــش مى آيد كــه زائرى از برآورده نشــدن 
حاجتش آزرده خاطر مى شــود. بعدها به خودش 
مى آيــد و مى بيند كه حاجتش به صالحش نبوده 
است. امام رضا(ع) هميشه خير و نيكى زائر خويش 

را مى خواهند.
بايــد بگويم كه حرم مطهر رضوى را مرهمى براى 
دل تنگى هايــم مى دانــم. قــدم زدن مختصر در 
صحن ها و رواق ها، حالم را دگرگون مى كند. وقتى 
چشمم به گلدسته هاى زيباى حرم امام هشتم(ع) 
مى خورد، غصه ها و دغدغه هايم از خاطرم مى رود. 
وقتى هم كه مى خواهم از مشهد بروم، غم بر دلم 
چنگ مى زند. هيچ وقت از زيارت امام رضا (ع) سير 

نمى شوم.
در مشــهد از بازارهاى اطراف حرم خوشم مى آيد. 
غلغله و شــلوغى مطبوعــى دارد. روابــط گرم و 
صميمانــه اى بين مردم موج مى زنــد كه روز آدم 
را رنگى مى كند. مردم مشــهد از وجود اين بارگاه 
نورانى بهره مى برند و چه بركت ها كه نصيب شان 
نمى شــود. اصالً چــه بركتى باالتــر از اينكه آدم 

همسايه امام رضا(ع) باشد؟

محمدحســن واحدى در شــوراى ادارى 
استان خراســان رضوى با تشريح اقدامات 
انجام شده اين استان در اربعين و دهه آخر 
صفر امسال اظهار داشت: تعداد زائران پياده 
اين استان طى دهه پايانى ماه صفر امسال 
 درصد 

وى افزود: تعداد زائران پياده اين استان در 
 نفر 

 استان به مشهد 
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برگزارى 20حلقه معرفت 
مهدويت در 

 حرم حضرت معصومه

مسئول امور فرهنگى خواهران آستان مقدس 
حضــرت معصومه(س) از برگــزارى 20 حلقه 
معرفتــى مهدويت از ابتداى مهرماه تاكنون در 

رواق حضرت خديجه(س) خبر داد.
مريم شــهبازى در گفت وگو بــا پايگاه خبرى 
آســتان مقدس حضرت معصومه(س) با بيان 
اينكه فرهنگ سازى در عرصه ظهور مهم ترين 
ضرورت جامعه امروز اســت، گفت: اگر در يك 
جامعه منتظر مردم همراهى با كارشناسان امور 
دينى و عمل به دستورات دين را مهم ترين نياز 
و خواسته خود بدانند به يقين آن جامعه بستر 

ساز ظهور خواهد شد.
وى تصريح كرد: از ابتداى مهر ماه سال جارى 
به دليل استقبال خواهران از مباحث مهدويت؛ 
برگزارى هــاى حلقه هــاى معرفتى مهدويت 
به صورت مســتمر و ثابــت در رواق حضرت 
خديجه(س) در دســتور كار قــرار گرفت. وى 
خاطر نشان كرد: از ابتداى مهرماه تاكنون 20 
حلقه معرفتى مهدويت در روزهاى چهارشنبه 
در نوبت صبح و عصر با حضور اساتيد برتر حوزه 

علميه خواهران براى بانوان برگزار شده است.
مسئول امور فرهنگى خواهران آستان مقدس 
انتظار، وظايف  حضرت معصومه(س) فرهنگ 
منتظران، رســالت مادرِ منتظــر، ارتباط قيام 
ســرخ عاشــورا با مباحث مهدويت، رجعت و 
اولين رجعت كننــده عصر ظهور و مباحثى از 
اين قبيل را از مهم ترين موضوعات مطرح شده 
در حلقه هاى معرفتــى مهدويت رواق حضرت 

خديجه(س) عنوان كرد.

ماندگارى و گسترش
مهم ترين ويژگى موقوفات 

آستان قدس رضوى

رئيس مركز اسناد سازمان كتابخانه ها موزه ها 
و مركز اســناد آســتان قدس رضوى گفت: 
موقوفــات از جنبه هاى مختلفى داراى ارزش 
و همه آن هــا از ويژگى هاى خاصى برخوردار 
هستند، مهم ترين ويژگى موقوفات ماندگارى 
و مســتند بودن تاريخچه و گسترش و تنوع 

آن است.
ابوالفضل حسن آبادى، در همايش علمى «امام 
رضا(ع) و وقف» عنوان كرد: موقوفات آســتان 
قدس رضوى داراى ســابقه ديرينه اســت، از 
اولين كتاب وقفى كه وقف قرآن خانه حضرت 
شده تا زمان حاضر بيش از هزار سال مى گذرد.

وى تصريح كرد: در حالى كه در ايران، تا اواخر 
دوره قاجاريه هيچ تشكيالت منظم آرشيوى 
در ســازمان هاى كشور به چشم نمى خورد از 
تشــكيالت ادارى 500 ســاله آستان قدس 
رضوى در دوره هاى صفويه، افشاريه، زنديه و 
قاجاريه اسناد منظم و تشكيالتى به جامانده 
اســت. وى افزود: وضعيت فعلى آستان قدس 
رضوى نشــان مى دهد على رغــم همه فراز و 
نشــيب ها عملكرد مثبتى داشــته است. اين 
مجموعه توانســته يك نهاد خيريه وقفى را 
تبديل به يك موسسه و نهاد بزرگ وقفى كند.

وى ادامه داد: بسيارى از موقوفات آستان قدس 
رضوى گسترش يافته است. همانند، دارالشفا 
كه بيش از 10 هزار سند در اين زمينه وجود 
دارد و مدارس آستان قدس رضوى كه تبديل 
به دانشگاه شده و مكتب خانه ها نيز به مدرسه 

تبديل شده است.

 آستان مقدس امام حسين
آوارگان عراقى را به  

شهرهايشان منتقل مى كند

آستان قدس حسينى مأموريت انتقال وسايل 
مورد نيــاز آوارگان عراقى را به شهرهايشــان 

برعهده گرفت.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى آستان قدس 
حسينى؛ اين آستان مقدس به منظور سهولت 
در روند بازگشــت داوطلبانه خانواد ه هاى آواره 
به شهرهايشان كه به تازگى از لوث تكفيرى  ها 
پاكسازى شده اند، كاميون هايى را براى انتقال 
وسايل مورد نياز آوارگان عراقى به شهرهايشان 

اختصاص داده است.
با هماهنگى هاى صورت گرفته با بخش ترابرى 
آســتان قدس و براســاس طرحى كه از سوى 
دبيرخانه اين آســتان مقدس براى تسهيل در 
بازگشــت خانواده هاى آواره عراقى از آســتان 
كربــالى معلى تا محل سكونت شــان در نظر 
گرفته شــده، كاميون هايى براى انتقال اثاثيه 

5000 خانواده اختصاص داده شده اند.
تا اين لحظه 5000 خانــواده اعالم كردند كه 
قصد بازگشت به شهرهاى آزاد شده به ويژه در 
شهرستان تلعفر كه توسط نيروهاى امنيتى و 
حشد شعبى آزادسازى و پاكسازى شده است 

را دارند.
به دنبــال حمالت داعش و حضــور نيروهاى 
تكفيرى از ســال 2014 در مناطق شــمالى و 
غربى عــراق، بيش از ده ها هزار خانواده آواره از 
اين مناطق به استان كربال آمده اند و محل هايى 
براى اقامت آوارگان از سوى آستان هاى مقدس 
عباسى و حسينى، حسينيه ها و آحاد مختلف 

مردم ايجاد شده است.

آستان قدس حسينى در افغانستان مدرسه دينى احداث مى  كند
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 يكى از مهمترين آثــار پربركت امام 
رضا(ع) تبيين مســئله امامت و واليت 
است؛  جنابعالى چه نكاتى را در اين زمينه 

قابل طرح مى دانيد؟
همانطور كه مى دانيد، شخصيت معنوي و ملكوتي، 
فعاليت هاي علمي و تربيتي، تالش هاي اجتماعي 
و اقدامــات سياســي حضرت رضــا(ع) و احتماالً 
فعاليت هاي نظامي وابستگان حضرت در جاي جاي 
كشور بزرگ اسالمي در عصر آن بزرگوار، هر كدام 
بخشي از تفكر توحيدي و واليي را گسترش مي داد. 
بي شك، اسالم بدون توحيد و واليت «اسالم كامل» 
نيست. توحيد، ضامن ايمان فردي و نماد حاكميت 
خدا بر قلب و رفتار افراد جامعه اســت؛ ولي توحيد 
بدون واليت «جامعه اسالمي» پديد نمي آورد و بدون 
رهايي از ســلطه اجتماعي شــياطين و سالطين، 
احكام اجتماعي خداوند تعطيل مي گردد. فلذا شايد 
به همين دليل است كه در اجتماع تاريخي نيشابور، 
امام هشتم(ع) از كلمه توحيد و واليت اهل بيت(ع) 
سخن گفتند و اين دو را شرط مصونيت از هر خطر 
و امنّيت از عذاب الهي دانستند و از آن به عنوان دژ 

تسخير ناپذير الهي نام بردند.

 اما امامت و رهبــرى از ديدگاه امام 
رضا(ع) چه تأثيرى در تداوم جهان دارد؟

در انديشه رضوي، واليت و امامت فقط يك جايگاه 
سياسي، اجتماعي نيســت؛ بلكه امام از سوي خدا 
منصوب مي شود. در كتاب شريف اصول كافي، تحت 
عنوان«كتاب الحجه» حدود دويست و شصت حديث 
درباره حجت الهي و امام و پيشــوايان معصوم(ع) 
آمده و ضرورت، اهميت، نشــانه ها، نقش و جايگاه 
رهبران الهي را در نظام تكوين و تشريع برشمرده 

است.
از جمله در اصول كافي جلد اّول با ترجمه مرحوم 
استاد ســيدجواد مصطفوي، جامع ترين تحليل از 
نقش اجتماعي امام و اين كه امام از سوي خداوند 
تعيين مي شــود و از مقام عصمت برخوردار است، 
تصريح شــده. عبدالعزيز بن مسلم مي گويد: ما در 
ايّام حضرت رضا(ع) در مــرو بوديم. در آغاز ورود، 
روز جمعه در مســجد جامع انجمن كرديم، حضار 
مســجد، موضوع امامت را مورد بحــث قرار داده و 
اختالف بسيار مردم را در آن زمينه بازگو مي كردند. 
من خدمت آقايم رفتم و گفت وگــوي مردم را در 
بحث امامت به عرض ايشان رسانيدم. حضرت(ع) 
لبخندي زدند و فرمودند: «اي عبدالعزيز! اين مردم 
نفهميدند و از آراى صحيح خــود فريب خورده و 
غافل گشتند. همانا خداي عزوجل، پيغمبر خويش 
را قبــض روح نفرمود تا دين را برايش كامل كرد و 
قرآن را بر او نازل فرمود كه بيان هر چيز در اوست. 
حالل، حرام و حدود و احكام و تمام احتياجات مردم 
ْطَنا فِي الِْكتِب  را در قرآن بيان كرده و فرمود: «...َماَفرَّ
ِمْن َشيءٍ؛ چيزي در اين كتاب فرو گذار نكرديم.» و 
در حجه الوداع كه سال آخر عمر پيغمبر(ص) بود 
اين آيه نازل شــد: «امروز دين شما را كامل كردم و 
نعمتم را بر شــما تمام نمودم و دين اسالم را براي 

شما پسنديدم.».
 موضوع امامت از كمال دين است و تا پيغمبر(ص) 
جانشين خود را معرفي نكند تبليغش را كامل نكرده 
است و پيغمبر(ص) از دنيا نرفت تا آنكه نشانه هاي 
دين را براي امتش بيان كرد و راه ايشــان را روشن 
ساخت و آنها را بر شاهراه حق وا داشت و علي(ع) را 
به عنوان پيشوا و امام منصوب كرد و همه احتياجات 
امت را بيــان كرد. پس هركه گمــان كند خداي 
عزوجل دينــش را كامل نكرده، قرآن را رد كرده و 

هر كه قرآن را رد كند به آن كافر است.

 پس به همين دليل است كه عصر امام 
رضا(ع) , دوران بازگشت امت اسالمي به 

انديشه امامت محسوب مى شود؟
قطعــاً همينطور اســت چرا كه حضــرت تالش 
بسيارى براي احيا و اجراي اين فريضه بزرگ الهي 
داشــتند. گويا اراده الهي بر اين بود كه توطئه هاي 
شيطاني عباســيان تمام به خود ايشان باز گردد و 
تالش هاي سياســي آنان آثار منفي داشته باشد و 
تيرهاي شــيطان به سوي خودشان كمانه كند. ما 
مى بيينيم كه  شــهادت امام كاظم(ع) امواجي از 
اعتراض عمومي پديد آورد و محبوبيت و مظلوميت 
اهل بيت(ع) را در جامعه آن روز فزوني بخشــيد و 
تبعيد اجبارى امام رضا(ع) به خراسان خّط امامت 
را در شرق و بالد افغانستان، گرجستان، تركستان و 

خراسان بزرگ آن روزگار وسعت بخشيد.
 واليتعهدي تحميلي بر امام رضا(ع)، شيعه را از انزوا 
و تقيه بيرون آورد و جايگاه رســمي و قانوني براي 

تفّكر پيروان عترت(ع) ايجاد كرد.
محافل علمي و مناظرات با پيروان اديان و مذاهب 
گوناگون كه به منظور محكوميت علمي آن بزرگوار 
يا ســرگرمي علما و دانشــمندان برگزار مي شد، 
سرانجام به ميداني براي درخشش شخصيت علمي 
و اخالقــي امام رضا(ع) تبديل گرديد و ســيماي 

درخشان آن حضرت را بارزتر كرد.

 به حضور تاريخ ساز حضرت در ايران و 
مناظرات اشاره كرديد، اين دو مسئله در 

تبيين واليت چه نقشى ايفا كردند؟
دو جريان«واليتعهدي» و«مناظرات علمي» دو حادثه 
تحميلي و با انگيزه هــاي نامقدس بود كه به قصد 
«اعتبار زدايي» از حضرت رضا(ع) برنامه ريزي شد. 
يكي قداست و زهد و پارسايي امام را هدف گرفته 
بود و ديگري جايگاه علمي آن حضرت را مورد توجه 

قرار داده بود.
غافل از آنكه مي خواهند نور خدا را با دهان هايشان 
خاموش كنند و خداوند كامل كننده نورش است؛ 
اگر چــه كّفار خــوش ندارند.  بر همين اســاس 
هر نقشــه اي كه مأمون براي ســلب اعتبار و نفوذ 

اجتماعي امام مي كشيد، به مشكلي براي خودش 
و آفتي براي دولت او تبديل مي شد. 

دعوت از امام براي نماز عيد فطر، دعوت از امام براي 
نماز باران، بازگرداندن فدك به فرزندان فاطمه(س)، 
هر كدام از ســويي اقرار به جايگاه معنوي و حقوق 
اجتماعي اهل بيت(ع) و از سوي ديگر ُمهر بطالن 
بر ســلطه بني امّيه و حكومــت جابرانه بني عباس 

محسوب مي شد. 

 و امام رضا(ع) چه نكاتى را براى تثبيت 
جايگاه امامت در قرآن مطرح كردند؟

به نكته خوبى اشاره كرديد چرا كه يكي از اقدامات 
مهــّم حضرت رضا(ع) در زمينــه معرفت امامت و 
رهبري، تبيين جايگاه عتــرت نبوي(ص) در يك 
مجلس مهّم علمي با حضور مأمــون و گروهي از 
عالمان عراق و خراسان است. در اين مجلس مأمون 
پرسشي درباره آيه ســي و دوم سوره فاطر مطرح 
مي كند و مي پرسد: منظور از اين بندگان برگزيده 
كه ميراث دار كتاب الهي هســتند، چه كساني اند؟ 
علماي حاضر در مجلس مي گويند: منظور همه امت 

اسالم هستند.
ولي حضرت رضا(ع) با اســتناد بــه ده ها آيه قرآن 
كريم در آغــاز، امتيازهاي اهل بيت(ع) را بر عموم 
مردم اثبات مي كند و عترت و آل را داراي يك معنا 
مي داند. و مي فرمايد: از دوازده مورد آيات روشــن 
قرآن غير از موارد اشارات تفسيري، اين چنين آمده 
كه اهل بيت(ع) بندگان برگزيده الهي هستند كه 
وارث علــوم قرآنند. در ايــن مجلس بزرگ علمي، 
سياســي حضرت به تفصيل، آيــات انذار، تطهير، 
مباهله، آيه ذي القربي، آيه موّدت و آياتى از سوره 
طه را شاهد مي آورد كه وارثان علوم قرآن و رهبران 
برگزيده الهــي، افرادي خاص از خانــدان پيامبر 

اكرم(ص) هستند.

 بر اساس اسناد و روايات تاريخى گويا 
امام رضا(ع) هم در تبيين مسئله امامت به 

اسناد حديث هم رجوع داشتند؟
بله همينطور اســت، امام رضا(ع) گاهي براســاس 
سنت جاري در آن روز كه سلسله راويان قبل از بيان 

حديث نقل مي كردند، بارها از اين روش براي معرفي 
امامان اهل بيت(ع) و جانشــينان مشــروع پيامبر 
اكرم(ص) اســتفاده كردند و بــه جاي آن كه خود 
مطلبي را بيان فرمايند، از امامان و توســط آنان از 
رسول گرامي نقل مي كردند تا زنجيره مقدس امامت 
و رهبري مشروع تا رسول اعظم(ص) شناخته شوند. 
شــيخ صدوق در باب سي و يكم عيون اخبار الرضا 
بيش از ســيصد حديث را در جلــد دوم آن كتاب 
آورده است كه با همين روش، سلسله طاليي راويان 

از امام هشتم تا شخص پيامبر گرامي(ص) 
ادامــه يافته اســت. در هميــن مجموعه 
بسياري از احاديث در معرفي جايگاه اهل 
بيت نبوي(ص) است. براي نمونه حضرت 
رضا(ع) از پيامبر خدا(ص) نقل مي كند كه 
فرمودند: َمَثل خاندان من در ميان شما َمَثل 
كشــتي نوح است. هر كسى بر آن نشست 
نجات يافت و هر كســى از آن باز ماند، در 

آتش افتاد.
 همان گونــه كه امام رضــا(ع) در زمينه 
توحيــد، اين انديشــه را دژ اســتوار خدا 
مي داننــد و مى فرمايند: پــدرم از پدرش 
امــام صادق، از امام باقر، از امام ســجاد، از 
امام حسين، از امام علي(ع)، از پيامبر(ص)، 
از جبرئيل، از ميكائيل، از اسرافيل، از لوح، 
از قلــم، از خداونــد تبــارك و تعالي نقل 
فرموده اســت كه واليت و رهبري علي بن 
ابيطالب(ع) دژ محفوظ من است و هر كسى 

وارد اين پايگاه امن شود از آتش من در امان است. 
در حقيقــت رابطه توحيد و واليت در تفكر رضوي 
آن چنان نزديك اســت كه توحيد و واليت هر دو 
يك نقش را ايفا مي كند و هر دو سبب مصونّيت از 
عذاب الهي است. حضرت علي بن موسي الرضا(ع) 
در سراسر زندگي، چه روزهايي كه در مدينه اقامت 
داشــتند و چه در مســير ايران و چه، روزهايي كه 
در خراســان حضور داشــتند، گام هاي بلندي در 
معرفي امامت برداشتند؛ آن حضرت امامان قبلي و 
پس ازخويش و راه هاي شــناخت امام و معيارهاي 
صالحيت و عصمت پيشوايان بزرگ دين را در ميان 

مردم تبيين كردند.

مليحه پژمان: وقتى صداى نقاره غروب هاى صحنت قدم هايم را ميخكوب مى كند، فرياد رضا رضا را در متن موسيقى محزون مى شنوم و بغض شكسته ام را تقديم 
ديدارت مى كنم. موال جان! كدام دانه انگور جرئت كرد كه بهانه عروجت را به كام تو بچشاند تا قبله هشتم را در صبر و لبخند خويش بنا كنى؟ امروز، تنها نه 
خيابان هاى خراسان كه تمام رگ هاى عاشقانت، به گلدسته و رواقت ختم مى شود. خاطره سوزاندن جگرت، تا قيامت از ذهن خاك خراسان بيرون نمى رود. آهوى 

دلم دوان دوان مى آيد و تو آن جگرسوخته اى؛ كه آب را به زائرانش هديه مى كند؛ زيرا اوالد على عليه السالم از عزيزترين هاى خود مى بخشيدند.
من در صحن تو، به دنبال اشاره هايى مى گردم كه با آن حرف مى زنى؛ مثل پرواز همان كبوتران كه با گندم هاى محبت تو، عمرى است اسير رهايى در آسمان 
همجوار تواند. همزمان با فرا رسيدن سالروز شهادت حضرت على بن موسى الرضا(ع) بى مناسبت نبود كه به واكاوى آثار و بركات مجاهدت هاى آن حضرت در 

تدوام مسير واليت بپردازيم.
گفت وگوى ما را با آيت اهللا سيدعبداهللا فاطمى نيا استاد اخالق، عرفان و معارف اسالمى در همين زمينه بخوانيد.

در گفت وگوى قدس با استاد فاطمى نيا عنوان شد:

 امام رضا احياگر سلسله امامت

محافل علمي و
 مناظرات با 

پيروان اديان و 
مذاهب گوناگون 

كه به منظور 
محكوميت علمي 

آن بزرگوار يا 
سرگرمي علما و 

دانشمندان برگزار 
مي شد، سرانجام 

به ميداني 
براي درخشش 

شخصيت علمي 
و اخالقي امام 
رضا(ع) تبديل 

گرديد
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 هفت جرعه از زندگى امام رضا

على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على 
بن الحسين بن على بن ابي طالب، ملقب به «رضا» 
و «عالم آل محمد(ع)»، هشتمين امام شيعيان 
است. نام ايشان «على» و كنيه ايشان «ابوالحسن» 
اســت. حضرت رضا(ع) بنا به قول مشــهور در 
يازدهم ذى  القعده سال 148 قمرى در مدينه به 
دنيا آمدند. پدر ايشان، حضرت موسى  الكاظم(ع) 
امام هفتم شيعيان و مادر ايشان «نجمه»(بنا به 

برخى روايات تكتم) نام داشت. 
دوران كودكى، نوجوانى و جوانى امام رضا(ع) در 
مدينه سپرى شد. سال   هاى كودكى آن حضرت 
با خالفت «منصور»، دومين خليفه عباســى كه 
پس از «ســفاح» بنيانگذار خالفــت در خاندان 
عباســى، به قدرت رسيد، همراه بود. به هنگام 
مرگ منصور كه در راه ســفر حج اتفاق افتاد، 
حضرت امام رضا(ع) 10 سال بيشتر نداشتند. با 
مرگ منصور، پسرش «مهدى» به خالفت رسيد. 
سال  هاى نوجوانى و آغاز جوانى حضرت رضا(ع) 
با خالفت مهدى همراه بود. مهدى در سال 169 
درگذشت. حضرت رضا(ع) در آن زمان 21 سال 
داشتند و در كنار پدرشان حضرت امام موسى-

 الكاظم(ع) در مدينه بودند. 
پس از مهدى، پسرش، «هادى» و پس از خالفت 

يك ساله او، «هارون» به خالفت رسيد.
در اين سال  ها، بخاطر نهضت فكرى كه از روزگار 
حضرت امام محمد باقر(ع) پنجمين امام شيعيان 
آغاز شده بود و در روزگار فرزندش حضرت امام 
جعفر صادق(ع) به اوج رسيده بود، شمار شيعيان 
در سرزمين  هاى اسالمى بويژه در مدينه افزايش 
يافته و باعث نگرانى خلفا بود. آنها از هر تمهيدى 
استفاده مى  كردند تا بتوانند قدرت امامان شيعه 
را كاهش بدهند. در اين ميان هارون كه روزگار 
حكومت او، روزگار اقتدار عباسيان بود، كوشيد 
امام موسى  الكاظم(ع) را از مدينه كه مركز تجمع 
و قدرت شيعيان بود، دور كند. او چندين بار به 
بهانه  هاى مختلف امام(ع) را دستگير كرده و به 
بغداد كه مركز حكومت عباسيان بود، آورد. در 
نبود حضرت امام موسى الكاظم(ع)، حضرت امام 
رضا(ع) عمال رهبرى جريان فكرى شيعه را در 

دست داشتند. 
 

آغاز امامت 
نقل شــده اســت كه حضرت امام رضا(ع) در 
مسجد مدينه مى  نشستند و به رتق و فتق امور 
مســلمانان مى  پرداختند، در حالى كه بيست و 
چند سال بيشتر نداشتند. دانش حضرت رضا(ع) 
سرآمد همه خاندان بوده است، چنانكه يكى از 
مشهور ترين القاب ايشان، «عالم آل محمد(ع)» 

است.
از امام موسى بن جعفر(ع) هم روايت شده است 
كه به فرزندان خود مى فرمودند: «برادرتان، على 
بن موسى، عالم آل محمد(ع) است، مسايل دين 
خود را از او بپرسيد، آنچه به شما مى  گويد نگه 
داريد، زيرا من بار ها از پدرم جعفر بن محمد(ع) 
شــنيدم كه مى  فرمود: عالم آل محمد(ص) در 
صلب توست، و  اى كاش من او را ديدار مى  كردم 

و او با اميرالمؤمنين على(ع) همنام است.» 
سرانجام حضرت امام موسى  الكاظم(ع) در زندان 
هارون به شهادت رسيدند و حضرت رضا(ع) در 
سن 35 ســالگى در شهر مدينه عهده دار مقام 

امامت شدند.

در قفاى پدر

در روزگار خالفت هارون، دو خاندان ايرانى 
«برمك»، كه اصالتاً اهل شــهر باســتانى بلخ 
بودند، و «سهل» كه ريشه  شان به شهر سرخس 
مى  رســيد، قدرت فراوانى پيدا كردند. به مدد 
بهره  گيرى از نبوغ سياسى و تجربه حكومتدارى 
ايرانى  ها، هارون توانســت جغرافياى وسيعى از 
ســرزمين  هاى آن روزگار را زير فرمان درآورد. 
اين سرزمين  ها از غرب با امپراتورى روم همسايه 
بود و از شــرق با امپراتورى چين. بعد ها نگرانى 
خليفه عباسى از قدرت گرفتن ايرانى  ها، باعث 
شــد تا آنها را از مناصب حكومتى كنار بگذارد. 
خاندان برمكى  ها(برامكه) كه در شهادت حضرت 
امام موسى  الكاظم(ع) هم نقش داشتند، به دست 
هارون قتل عام شدند، اما خانواده سهل توانستند 
همچنان در گوشــه  اى از حكومت عباسى و در 

خدمت پسر هارون، باقى بمانند.
هارون در سال  هاى آخر خالفت، امر كرد تا پس 
از مرگش، ابتدا «امين»، ســپس «مأمون» و بعد 
از او، «قاســم» به حكومت برسند. او همچنين 
گستره حكومت خود را ميان پسرانش تقسيم 
كرد. در اين تقسيم خراســان و سرزمين  هاى 
شــرقى به مأمون رسيد، شبه جزيره عربستان 
و مرزهاى غربى در اختيار قاســم قرار گرفت و 

عراق، پايتخت حكومت براى امين ماند. 
حضرت امام رضا(ع) در همه 10 ســال خالفت 
هارون پس از آغاز امامت ايشان، در مدينه اقامت 
داشته و به ارشاد مسلمانان و تربيت شاگردان 

مى  پرداختند.
هارون  الرشيد در سال 193 وقتى به اتفاق مأمون 
براى خواباندن شورش خراسانى  ها در سمرقند، 
از بغداد راهى اين منطقه بود، در واليت «توس» 
نزديك «سناباد»، در روستاى «نوغان» بيمار شد 
و ُمرد و بنا بــه وصيت خودش در همان جا به 

خاك سپرده شد. 

پيشنهاد واليتعهدى 
با مــرگ هارون، پســرش اميــن در بغداد به 
خالفت رســيد. مأمون در خراسان ماند. او كه 
از مادرى ايرانى به دنيا آمده بود، توانســت در 
خراســان، حكمرانان محلى را بــا خود همراه 
كند. مأمون با راهنمايى  هاى «َفضِل بن َسهل» 
وزير ايرانى  تبارش، حكومت خود را در خراسان 
مســتحكم كرد. امين كه از اقتــدار مأمون در 
خراســان نگران بود، تصميم بــه عزل مأمون 
و نقض وصيت هارون گرفت. او لشــكرى را به 
خراسان فرســتاد و آغازگر پيكار با مأمون شد. 
ســرانجاِم اين كشمكش  هاى خونين، شكست 
امين و فتح بغداد به دست لشكريان مأمون بود. 
با مرگ امين، خالفت پنج ساله  اش پايان يافته 
و مأمون به عنوان هفتمين خليفه عباســى در 
سال 198 به قدرت رسيد. در اين سال حضرت 
رضا(ع) 50 ســال داشتند و در مدينه به ارشاد 

مسلمانان مشغول بودند.
مأمون بجاى بغداد، شــهر «مــرو» را به عنوان 
پايتخــت حكومت خــود انتخاب كــرد و به 
پيشنهاد فضل بن سهل، حضرت رضا(ع) را به 
واليتعهدى خود برگزيد. اين واليتعهدى البته 
بيشتر از آنكه پيشنهادى حقيقى باشد، نقشه اى 
بود تا هم حضرت رضا(ع) را از مدينه دور كند 
و هم شــيعيان را به همراهى با حكومت خود، 

وادار كند. 
مأمون، «رجاء بن ابي ضحاك» از سرداران سپاهش 
را به مدينه فرســتاد تا حضــرت رضا(ع) را كه 
تمايلى به پذيرش اين پيشنهاد نداشتند، وادار به 

قبول واليتعهدى كند و به مرو بياورد. 
حضرت امام رضا(ع) ســرانجام پانزدهم محرم 
سال 201 پس از بازگشت از سفر حج و وداع با 
قبر رسول اكرم(ص) از مدينه راهى مرو شدند، 
در حالى كه همسر و فرزندشان در مدينه ماندند. 

آغاز غربت

جمعــه 29 جمادى االخر، حضرت رضا(ع) 
پس از سفرى 8 ماهه وارد شهر مرو، دارالخالفه 

مأمون شدند.
كاروان حضرت در شهر مرو مورد استقبال مردم 
قرار گرفت. امام رضا(ع) بيرون از كاخ حكومتى 
در خانه  اى ساده سكنى گزيدند و چنانكه شرط 
كرده بودند از دخالــت در امور دولتى و عزل و 
نصب  هــا خوددارى مى  كردنــد. دو ماه بعد، در 
هفتم رمضان 201 قمرى امام رضا(ع) در آيينى 
رسماً به عنوان وليعهد معرفى شده، به نام ايشان 

خطبه خوانده و سكه، ضرب كردند. 
مأمون كه دانشمندان فراوانى را در مرو گردهم 
آورده بــود، با برگزارى مجالــس مناظره، بار ها 
كوشيد تا چهره علمى امام(ع) را مخدوش كند؛ 
تالشــى كه هر بار به اعتبار علمى آن حضرت 

مى  افزود. 
از اباصلت هروى نقل شده كه گفت: «من از على 
بن موسى الرضا(ع) دانشمند تر و عالِم  تر نديده  ام، 
و هيچ عالِمى او را ديدار نكرد مگر اينكه همين 

را مانند من، شهادت داد.»
از «ابراهيم بن عباس صولى» نيز نقل شده است 
كه گفت:« من نديدم از امام رضا(ع) پرسشــى 
بشود كه او پاسخ آن را نداند و دانا تر از او به آنچه 

تا زمانش بر روزگار گذشته است، نديدم.»
در اين ميان، در مدت زمان كمتر از دو ســال 
حضور امام رضا(ع) در شهر مرو، دو رخداد، علت 
تامه  اى شــد تا مأمون را در رسيدن به اهدافى 
كه از پيشــنهاد واليتعهدى به امام رضا داشت، 
ناكام بگذارد. همين ناكامى  ها چاره  اى پيش روى 
مأمون نگذاشت جز آنكه به رسم پدرانش، امام 
معصوم(ع) را به شهادت برساند. «نماز باران» و 

«نماز عيد فطر» آن دو واقعه بودند.

سفر به خراسان

امام حســن عســكرى(ع) از پدرانش نقل كردنــد كه برخى از 
اطرافيان مأمون و دشمنان امام رضا(ع) درباره ايشان بدگويى كردند. 
آنها مدعى شدند از وقتى على بن  موسى الرضا (ع) به اينجا آمده، خدا 

باران  را از ما گرفته است. 
مأمون به حضرت پيشــنهاد كرد كه نماز باران بخوانند. امام رضا(ع) 
قبول كردند. مأمون از زمان اين نماز پرســيد. حضرت فرمودند: روز 
دوشــنبه، چرا كه رسول خدا(ص) به خوابم آمدندـ  و اميرالمؤمنين 
على (ع) نيز با ايشــان بودـ  و فرمودند: منتظر روز دوشنبه باش. در 
آن روز به بيابان بــرو و از خدا طلب باران كن. خداى بزرگ باران بر 
آنان فرو مى فرستد؛ و آنان را از آنچه خدا نشانت مى  دهد و آنها از آن 
مطلع نيستند، باخبر ساز تا آگاهى آنان به فضل تو و جايگاهت نزد 

پروردگار بزرگت فزون گردد. 
روز دوشــنبه، حضرت به بيابان رفته و مــردم هم گرد آمده بودند. 
ايشان بر فراز منبر، خدا را سپاس گفته و او را ستودند. آنگاه فرمودند: 
پروردگارا! تو حــق ما اهل بيت(ع) را بزرگ داشــته  اى، پس مردم 
همان طور كه تو امر كردى به ما متوسل شدند، به فضل و رحمت تو 
اميد بستند و انتظار احسان و نعمت تو را دارند، پس بر ايشان باران 
سودمند گســترده اى ببار كه نه ُكند و نم نم باشد و نه زيان بار. آغاز 
بارانشــان پس از بازگشت آنان از اينجا به منازل و محل سكونتشان 

باشد. 
از حضرت امام حسن عسكرى(ع) نقل شده كه فرمودند: سوگند به 
خدايى كه محمد(ص) را به حق به پيامبرى مبعوث كرد، باد ها، ابر ها 
را در هوا درهم تنيدند، آسمان غرش كرد و برق زد. مردم به گونه اى 
حركت كردند كــه گويى مى خواهند خود را از باران دور كنند. امام 
رضا(ع) فرمودند: آرام باشــيد  اى مردم! اين ابر براى شما نيست. اين 
براى اهل فالن شــهر اســت. آن ابر گذشت. 10 ابر آمد و گذشت و 
على بن  موسى الرضا(ع) در هر كدام از آنها مى فرمودند: آرام باشيد. اين 

براى شما نيست. اين براى اهل فالن شهر است. 
آنــگاه ابر يازدهم آمد. حضرت فرمودنــد:  اى مردم! اين ابر را خداى 
بزرگ براى شما فرستاده است. شــما هم خداى بزرگ را به خاطر 
بخششى كه بر شما داشته شــكر كنيد. برخيزيد و به خانه هايتان 
برويد، چرا كه اين ابر از بارش بر شما خوددارى مى كند تا داخل محل 
سكونتتان شــويد. آنگاه آن باراِن خيرى كه شايسته كرم و عظمت 

خداى بزرگ است برايتان مى آيد. 
حضرت از منبر پايين آمد و مردم پراكنده شدند. ابر همچنان از بارش 
خوددارى كرد تا اينكه مردم نزديك منزل هاى خود رسيدند. سپس 

باران شديدى باريدن گرفت و رودهاى خشك را پر آب كرد...

واقعه نماز باران
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نماز عيد فطر، ديگر واقعه  اى بود كه مأمون 
را در نيت شومش براى شهادت حضرت رضا(ع) 
مصمم كرد. او در روز عيد فطر از امام(ع) خواست 
تا نماز عيد را اقامه كند. امام(ع) فرمودند: شرط 
كرده بودم كه در امور مملكتى دخالت نكنم و 

نماز عيد و نماز جمعه از امور مملكتى است. 
مأمون گفت: مى  خواهم امر واليتعهدى شما در 
قلب  ها تثبيت شــود. امام(ع) فرمودند: مرا عفو 
كن و دســت از من بدار. مــن اگر نماز بخوانم، 
مانند جدم رسول خدا(ص) و پدرم اميرالمؤمنين 

على(ع) براى نماز عيد خارج مى  شوم! 
مأمــون گفت: هر طور كــه مى  خواهيد، خارج 
شــويد. ســپس اعالم كرد كه همه كارگزاران 
مملكتى و ساير مردم، صبح روز عيد بر در خانه 
امام اجتماع كنند. صبــح عيد مردم در اطراف 
خانه حضرت و در مسير اجتماع كرده و به انتظار 

نشسته بودند. 
امام(ع) غسل كرده و لباسى سفيد پوشيدند و 
عمامه  اى سفيد بر سرگذاشتند؛ عمامه   اى از پنبه 
كه يك طرف آن بر روى سينه مباركشان افتاده 
و طرف ديگرش بر شانه  ايشان قرار گرفته  بود. 
امام(ع) به همراهان و غالمان خود هم فرمودند 
به همين هيئت درآيند و دستور دادند پيشاپيش 
حضرتش حركت كنند. سپس با پاى برهنه از 
خانه بيرون آمده و راه مصلّى را در پيش گرفتند. 
چون اندكى پيش رفتند، سر به آسمان باال كرده 
و تكبير گفتند. با تكبير گفتن امام(ع)، همراهان 

حضرت نيز تكبير گفتند. 
لشكريان با مشــاهده حالت حضرت، همگى از 
مركب  ها پايين آمده و پابرهنه شــدند. امام(ع) 
تكبير ديگرى گفتند، همه با ايشــان يك  صدا 

شدند. 
مأمون دگرگونى اوضاع را دريافت. فضل بن سهل 
به او گفت: اگر حضرت رضا(ع) به همين نحو به 
مصلّى برود، مردم شيفته او شده و فتنه  اى برپا 
خواهد شــد. مأمون سراسيمه به امام(ع) پيغام 
داد كه برگرديد... . امام به خانه بازگشتند و نماز 

در آن روز شكل نگرفت. 

واقعه نماز عيد فطر

خاندان عباســى در بغداد، كه مأمون را در 
برابر امام رضا(ع) و نيز خاندان ســهل، دست 
بسته و مطيع مى  ديدند، َعلم مخالفت با مأمون 
برافراشــتند. آنها به مأمون نامه نوشتند كه اگر 
واليتعهدى على بن موسى الرضا(ع) را   رها نكند و 
نيز فضل بن سهل را از وزارت و برادرش «حسن 
بن سهل» را از اميرى عراق كنار نگذارد، بيعت 
خــود را از او بر مى  دارند. همزمان شــمارى از 
عباسيان نيز با «ابراهيم بن مهدى» بيعت كرده و 

او را با لقب «المبارك» به خالفت رساندند. 
مأمون به پيشنهاد فضل بن سهل و با همراهى 
حضرت رضا(ع) در صفر سال 203 قمرى از مرو 
راهى بغداد شد؛ درحالى كه مصمم بود دوباره 
همراهى و همدلى خاندان عباســى را به دست 
بياورد. در اين ميــان، مأمون كه با هدايت  ها و 
حمايت  هاى فضل بن سهل به خالفت رسيده 
بود، در شــرايط خطر همچون پدرش تصميم 
گرفت دست اين خانواده ايرانى را از حكومتش 

كوتاه كند. 
فضل، در حمامى در شــهر سرخس به دست 
عوامل خليفه به قتل رســيد. مأمون در ادامه 
عوام فريبى خود، حكم به قصاص قاتالن او داد در 
حالى كه اعتراف كرده بودند كه از سوى مأمون 

براى كشتن فضل دستور داشته  اند. 
در منــزل بعد، كاروان مأمون به توس رســيد 
و در روســتاى نوغان اقامت كرد. مأمون كه تا 
بازپس گيرى خالفت و به دست آوردن اعتماد 
خانواده ســلطنتى، تنها يك گام ديگر فاصله 
داشت، نقشه شــهادت حضرت رضا(ع) را هم 

طراحى كرد.

بازگشت از مرو 

اباصلت هروى داســتان شــهادت حضرت 
رضا(ع) را اين گونه نقل مى  كند:

در توس خدمت حضرت رضا(ع) بودم. فرمودند: 
اى اباصلــت! داخل اين قّبــه  اى كه قبر هارون 
است، برو و از چهار طرف آن كمى خاك بردار و 

بياور. رفتم و خاك  ها را آوردم. 
امام خاك  ها را بوييدند و فرمودند: مى  خواهند 
مرا پشت ســر هارون دفن كنند، ولى در آنجا 
ســنگى ظاهر مى  شود كه اگر همه كلنگ هاى 
خراسان را بياورند، نمى  توانند آن را بَِكنند. و اين 
سخن را در مورد باالى سر و پايين پاى هارون 

فرمودند. 
بعد وقتى خاك پيش روى هارون يعنى طرف 
قبله هــارون را بوييدند، فرمودنــد: اين خاك، 

جايگاه قبر من است... .
سپس فرمودند: اى اباصلت! من فردا نزد اين مرد 
فاجر و تبهكار مى  روم. وقتى از نزد او خارج شدم، 
اگر ســرم را با عبايم پوشانده بودم، ديگر با من 

حرف نزن و بدان كه مرا مسموم كرده است.
فردا صبح، امام(ع) در محــراب خود به انتظار 
نشستند. بعد از مدتى مأمون غالمش را فرستاد 
كه امام(ع) را نزد او ببرد. امام به مجلس مأمون 
رفته و من هم دنبالش بودم. در جلوى او طبقى 
از خرما و انواع ميوه بود. مأمون خوشه  اى از انگور 
به دست داشــت كه تعدادى از آن را خورده و 

مقدارى باقى مانده بود. 
با ديــدن امام(ع)، برخاســت و او را در آغوش 
كشيد و پيشانى  ايشــان را بوسيد و كنار خود 
نشاند. سپس آن خوشه انگور را به امام(ع) تعارف 

كرد و گفت: من از اين انگور بهتر نديده ام.
امام(ع) فرمودند: چه بسا انگورهاى بهشتى بهتر 

باشد.
مأمون گفت: از اين انگور ميل كنيد.

امام(ع) فرمودند: مرا معذور بدار.
مأمــون گفــت: هيچ چــاره اى نداريــد. مگر 
مى  خواهيد ما را متهم كنيد؟ نه. حتماً بخوريد. 
ســپس خودش خوشه انگور را برداشت و از آن 

خورد و آن را به دست امام(ع) داد. 
امام(ع) ســه دانه از انگور خــورده و بقيه اش را 

زمين گذاشته و برخاستند. 
مأمون پرسيد: كجا مى رويد؟

فرمودند: همان جا كه مرا فرستادى.
سپس عبايشان را به سر انداخته و به خانه آمده 

و به من فرمودند: در را ببند.
سپس در بستر افتادند... .

من در وســط خانه محزون و ناراحت ايستاده 
بودم كه ناگهان ديدم جوانى بســيار زيبا پيش 
رويم ايســتاده كه شــبيه  ترين فرد به حضرت 

رضا(ع) است. 
پرسيدم: از كجا داخل شديد؟ در ها كه بسته بود.
فرمودند: آن كسى كه مرا از مدينه تا اينجا آورد، 

از در بسته هم وارد كرد.
پرسيدم: شما كيستيد؟

فرمودند: منم حّجت خدا بر تو.  اى اباصلت! من 
محمد بن على  الجواد هستم.

سپس به طرف پدر گرامى  شان رفته و فرمودند: 
تو هم داخل شو!

تا چشــم مبارك حضرت رضا(ع) به فرزندشان 
افتاد، او را در آغوش كشــيده و پيشانى  اش را 

بوسيدند. 
ســپس آهســته گفت وگو كردند من چيزى 
نشنيدم. اسرارى بين آن پدر و پسر گذشت تا 
زمانى كه روح ملكوتى امام رضا(ع) به عالم قدس 

پر كشيد... .

داستان شهادت 

امام حســن عســكرى(ع) از پدرانش نقل كردنــد كه برخى از 
اطرافيان مأمون و دشمنان امام رضا(ع) درباره ايشان بدگويى كردند. 
آنها مدعى شدند از وقتى على بن  موسى الرضا (ع) به اينجا آمده، خدا 

باران  را از ما گرفته است. 
مأمون به حضرت پيشــنهاد كرد كه نماز باران بخوانند. امام رضا(ع) 
قبول كردند. مأمون از زمان اين نماز پرســيد. حضرت فرمودند: روز 
دوشــنبه، چرا كه رسول خدا(ص) به خوابم آمدندـ  و اميرالمؤمنين 
على (ع) نيز با ايشــان بودـ  و فرمودند: منتظر روز دوشنبه باش. در 
آن روز به بيابان بــرو و از خدا طلب باران كن. خداى بزرگ باران بر 
آنان فرو مى فرستد؛ و آنان را از آنچه خدا نشانت مى  دهد و آنها از آن 
مطلع نيستند، باخبر ساز تا آگاهى آنان به فضل تو و جايگاهت نزد 

پروردگار بزرگت فزون گردد. 
روز دوشــنبه، حضرت به بيابان رفته و مــردم هم گرد آمده بودند. 
ايشان بر فراز منبر، خدا را سپاس گفته و او را ستودند. آنگاه فرمودند: 
پروردگارا! تو حــق ما اهل بيت(ع) را بزرگ داشــته  اى، پس مردم 
همان طور كه تو امر كردى به ما متوسل شدند، به فضل و رحمت تو 
اميد بستند و انتظار احسان و نعمت تو را دارند، پس بر ايشان باران 
سودمند گســترده اى ببار كه نه ُكند و نم نم باشد و نه زيان بار. آغاز 
بارانشــان پس از بازگشت آنان از اينجا به منازل و محل سكونتشان 

باشد. 
از حضرت امام حسن عسكرى(ع) نقل شده كه فرمودند: سوگند به 
خدايى كه محمد(ص) را به حق به پيامبرى مبعوث كرد، باد ها، ابر ها 
را در هوا درهم تنيدند، آسمان غرش كرد و برق زد. مردم به گونه اى 
حركت كردند كــه گويى مى خواهند خود را از باران دور كنند. امام 
رضا(ع) فرمودند: آرام باشــيد  اى مردم! اين ابر براى شما نيست. اين 
براى اهل فالن شــهر اســت. آن ابر گذشت. 10 ابر آمد و گذشت و 
على بن  موسى الرضا(ع) در هر كدام از آنها مى فرمودند: آرام باشيد. اين 

براى شما نيست. اين براى اهل فالن شهر است. 
آنــگاه ابر يازدهم آمد. حضرت فرمودنــد:  اى مردم! اين ابر را خداى 
بزرگ براى شما فرستاده است. شــما هم خداى بزرگ را به خاطر 
بخششى كه بر شما داشته شــكر كنيد. برخيزيد و به خانه هايتان 
برويد، چرا كه اين ابر از بارش بر شما خوددارى مى كند تا داخل محل 
سكونتتان شــويد. آنگاه آن باراِن خيرى كه شايسته كرم و عظمت 

خداى بزرگ است برايتان مى آيد. 
حضرت از منبر پايين آمد و مردم پراكنده شدند. ابر همچنان از بارش 
خوددارى كرد تا اينكه مردم نزديك منزل هاى خود رسيدند. سپس 

باران شديدى باريدن گرفت و رودهاى خشك را پر آب كرد...

واقعه نماز باران
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چه شخصى؟
  

بانويى كه با كفن بهشتى به ديار حق شتافت

 حضرت خديجه بزرگ بانوى اسالم در سال 68 پيش 
از هجرت متولد شــد. پدر ايشان ُخَويلد بن اسد و 
مادرشــان فاطمه دختر زائده بــود. ازدواج مبارك 
حضرت خديجــه(س) با وجود مبــارك و نازنين 
حضــرت محمد(ص) هنگامى بود كه 25 ســال از 
عمر شريف پيامبر(ص) و چهل سال از عمر حضرت 

خديجه (س) مى  گذشت.
حضرت خديجه(س) در دوران جوانى با تشــكيل 

كاروان  هاى تجارى به كسب درآمد مى پرداخت. 

  بانوى بانوان قريش
تاريــخ نگاران، بارها از اين بانوى بزرگوار با عناوينى 
همچــون «بانوى دورانديــش و خردمند» يا «بانوى 
عاقــل» يــاد كرده  اند. حضرت خديجــه(س) يكى 
از ثروتمندترين افراد مكه بــود، ولى هرگز از يارى 
فقيران روى برنگرداند و خانه  اش همواره كعبه آمال 
مردم بينوا و پناهگاه نيازمندان بود. لقب «بانوى بانوان 
قريش» كه در آن زمان به وى داده شد، نشان دهنده 
جايــگاه حضرت خديجه كبرى(س) در ميان مردم 
است. آن حضرت نخستين زنى بود كه به پيامبرى 
حضرت محمد(ص) ايمان آورد و اولين بانويى بود كه 
همراه امام على(ع) با پيامبر به نماز ايستاد و پيشانى 

بندگى بر خاك ساييد.

 بهترين بانوان بهشتى
سجاياى اخالقى حضرت خديجه چنان زياد است 
كه قلم از بيان آن ناتوان اســت. پيامبر اكرم (ص) 
مى فرمايند: «افضل نســاء اهل الجنه خديجه بنت 
خويلد و فاطمــه بنت محمد و مريم بنت عمران و 

آسيه بنت مزاحم.»
در تاريــخ مى  خوانيم: حضرت محمد(ص) هر وقت 
از تكذيب قريــش و اذيت  هاى آنها محزون و آزرده 
مى  شدند، هيچ چيز آن حضرت را مسرور نمى  كرد 
مگر ياد خديجــه؛ و هرگاه آن حضرت را مى  ديدند 

مسرور مى  شدند.
اين بانوى بزرگ در حدود 25 سال زندگى مشترك 
با پيامبر گرامى اسالم(ص)، خدمات بسيارى براى 
آن بزرگوار و دين اسالم انجام داد. حمايت  هاى مالى، 
روحــى و عاطفى از حضرت محمد(ص)، تصديق و 
تأييد پيامبر در روزگارى كه هيچ كسى آن حضرت 
را تأييد نمى  كرد و يارى ايشان در برابر آزار مشركان، 

گوشه هايى از اين خدمات ارزشمند است.
حضرت خديجــه(س) پس از ازدواج با پيامبر(ص)، 
دارايى اش را به ايشــان بخشيد تا آن را هرگونه كه 
مى خواهند مصرف كنند. رسول گرامى اسالم(ص) 
در اين زمينه مى  فرمايند: «هيچ ثروتى به اندازه ثروت 

خديجه(س) براى من سودمند نبود.»
فضيلت هاى حضرت خديجه(س)، مقامى است در 
بهشــت كه از سوى خداوند به ايشــان وعده داده 
شده اســت. پيامبراكرم(ص) نيز بارها اين مسئله 
را به خديجه(س) بشــارت مى دادند و مى فرمودند: 
«در بهشــت، خانه  اى دارى كه در آن رنج و سختى 

نمى  بينى.»
ســرانجام حضرت خديجه(س) در سن 65 سالگى 
در ماه مبارك رمضان ســال دهم بعثت در خارج از 
شعب ابوطالب جان به جان آفرين تسليم كرد. پيامبر 
اكرم(ص) شخصاً حضرت خديجه(س) را غسل دادند 
و زمانى كه خواستند با عباى خويش ايشان را كفن 
كنند، جبرئيل نازل شــد و عرض كرد كه يا رسول 
اهللا، خداوند به تو سالم مى  رساند و مى  فرمايد: ايشان 
اموالش را در راه ما صرف كرد و ما ســزاوارتريم كه 

كفنش را به عهده بگيريم. 
جبرئيــل از طرف خداونــد، تنها بــراى حضرت 
خديجه(س) كفن بهشتى آورد و پيامبر(ص) ايشان 
را، هــم با عباى خود و هم با كفن بهشــتى، كفن 
كردند، ســپس نماز خواندند و در قبر وارد شدند و 

بدن اين بانوى عزيز را در قبر دفن كردند.
در قرن هشــتم آرامگاه حضــرت خديجه(س) با 
گنبدى مرتفع ساخته شد و تا سال 950 كه سلطان 
سليمان قانونى، پادشاه عثمانى، آن را به شيوه مقابر 
مصرى تجديد بنا كرد و گنبد بلندى بر آن ساخت، 

تخريب نشده بود.
فراهانى در قرن سيزدهم از ضريح چوبى كه با پارچه 
مخمل گالبتون دوزى شده پوشيده شده بود، و نيز از 
وجود متولى و خادم و زيارت نامه خواِن اين بقعه خبر 
داده است. تا اينكه وهابيون در سال 1343 هجرى 
گنبدهــاى قبر حضرت خديجــه(س) را در مكه با 

خاك يكسان كردند. 

 مسجد النبى چگونه ساخته شد؟
پيامبر(ص) در نخســتين روز ورود به مدينه يا همان يثرب، به ساختن 
مســجدى پرداخت كه نخســتين تجربه جمعى اعراب در معمارى بود. 
صحابه؛ اعم از مهاجر و انصار و حتى شخص پيامبر(ص) و حتى زنان در 
ساختن آن دخيل و سهيم بودند. چون اين مكان براى همه بنا مى  شد، بايد 

در ساختن آن نيز همه شريك مى  شدند.
حضرت محمد(ص) در حقيقت طراح مسجد و به عبارتى ناظر و همكار در 
معمارى آن محسوب مى شوند؛ زيرا ايشان با دستان مبارك خود، خطى 
بر روى زمين به صورت مستطيل كشيدند و حد مسجد را تعيين كردند. 
با يك نيزه و يك خط، به تقســيم زمين به مكانى براى زندگى و فضايى 
بــراى نيايش پرداختند؛ به تعبيرى، زندگى مادى و معنوى را با هم توأم 
كردند و دين و دنيا را با هم مرتبط كرده و مركزيتى مقدس براى برپايى و 

شكل گيرى شهرى اسالمى و مذهبى فراهم ساختند.
طول مســجد 70 ذرع، معادل 35 متر و عــرض آن 60  ذرع، معادل 30 

متر بــود كه مســاحت كل 
مسجد برابر با 1050 مترمربع 
مى شد. (هر ذرع ، برابر با 104 

سانتى متر است.)
آنهــا پايه ها و پِى  ديوارها را از 
سنگ قرار دادند و ديوارها را 
از لَِبن يا همان خشــت خام 
غيرقابل احتراق برپا ساختند. 
به  مســجد  ديوارهاى  پــِى 
عمق ســه ذرع، با سنگ پر 
شــد و ديوار نيز با پهناى 75 

سانتى متر بنا شد.
در انجام اين كارها، رسول اهللا، 
نيز همراه مهاجــران و انصار 
مشغول ساختن مسجد شدند 
و خشت و سنگ را منتقل و تا 

كنار ديوارها مى آوردند.

 تنها درى كه به مسجد 
باز مى شد...

مســجد در آن ايام ســه در 
داشته اســت؛ درى در جهت 
ديــوار جنوبى مســجد، در 
ديگرى موسوم به باب عاتكه 
در شــمال ديوار غربى كه به 
باب الرحمه مشهور است و در 
سوم همان باب جبرئيل فعلى 
اســت كه ميانه ديوار شرقى 

مسجد قرار داشته است.
يكى از بناهايى كه همزمان با 
ساختن مســجد احداث شد، 
دو حجره يا به تعبير امروزى 
خانه در ديواره شرقى مسجد 

بود، اين دو حجره براى سكونت رسول خدا(ص) ساخته شده بود، بعدها 
بر تعداد اين حجره ها افزوده شــد. اصحاب ديگر نيز هر كدام كه توانايى 
داشــتند، حجره اى در كنار مسجد ساختند كه درهاى آن به مسجد باز 
مى  شــد و در وقت نماز از همان درها وارد مســجد مى  شدند، اما در سال 
ســوم دستور داده شد تا تمام اين درها به جز در خانه حضرت زهرا(س) 

بسته شود.

 توسعه حرم در زمان رسول اهللا(ص)
بناى مســجد النبى همچنان تركيب و شكل اوليه خود را تا سال هفتم 
هجرى حفظ كرد و تغييراتى در آن ايجاد نشد، اما در سال هفتم هجرى 
پس از آنكه مســلمانان از فتح قلعه خيبر به سوى مدينه آمدند، ضرورت 
توسعه مسجدالنبى به خاطر افزايش روز افزون جمعيت مسلمانان، مد نظر 

نبى مكرم اسالم (ص) و اصحاب حضرت قرار گرفت.
امام صادق(ع) در كتاب اخبار دارالهجره نقل مى  كنند: پيامبر(ص) مسجد 
را از طول و عرض به نحوى توســعه داد كه به صورت مربع 100 در100 
ذرعى درآمد؛ به عبارتى مســجد در اين توســعه تقريباً 1425مترمربع 
مى  شود و با اين حساب مساحت كلى مسجد پس از اولين توسعه در زمان 

حضرت پيامبر(ص) به حدود 2475 متر رسيد.
در اين توسعه شكل مسجد به صورت مربع درآمد، قبله مسجد نيز از سال 
دوم هجرى از شمال كه بيت المقدس بود، به سمت جنوب كه مكه بود، 

تغيير كرد.

 ستون هايى كه هر كدام دنيايى خاطره است
در زمان پيامبر اكرم(ص) سقف مسجد بر ستون  هايى قرار داشت كه عالوه 
بر نگهدارى ســقف، مورد استفاده رسول خدا(ص) و اصحاب آن حضرت 
بود، از ستون  هاى هشتگانه زمان آن حضرت خاطرات ويژه  اى باقى مانده 
كه موجب تقدس آن شده است. هر بار كه مسجد بازسازى مى  شد محل 
اين ستون  ها تغيير نمى كرد، جز اين كه ستون هاى قديمى جاى خود را به 
ستون  هاى جديد مى داد. طبيعى است با توسعه مسجد ستون هاى جديد 
نيز بر آن افزوده مى شــد؛ به طورى كه اكنون نزديك به 2104 ستون در 
مسجد وجود دارد. ســتون هايى كه در محل قديمى مسجد، در قسمت 
جنوبى آن قرار داشته اكنون با رنگ سفيد از بقيه ستون ها مشخص شده 

است.
ســتون «توبه» كه در آن محل، توبه ابولبابه پذيرش شــد، ستون «وفود» 
كه براى مالقات قبايل با رســول اهللا(ص) بود، ســتون «سرير» كه محل 
استراحت پيامبر(ص) بود؛ ستون 
«مهاجرين» كه مهاجران در كنار 
آن نمــاز مى خواندند، ســتون 
«تهجد» كــه محل خواندن نماز 
ََّعۀ  شب حضرت بود، ستون «مرب
القبر»، «مخلقه»، «صفه» و «مقام 
جبرئيل» از جمله ســتون هاى 
اصلى مســجد در زمان رسول 

اهللا(ص) بود.

به قيمت تخريب  توسعه   
كوچه بنى هاشم

اكنون بــا طرح توســعه حرم، 
مسجد النبى بسيار گسترده شده 
اســت. افزودِن رواق هاى وسيع 
در سه قســمِت شرقى، غربى و 
شمالى حرم، همچنين محوطه 
بزرگ چهار طرف مسجد النبى 
براى نشستن و نماز خواندن به 
قيمت تخريب منطقه وســيعى 
از بافِت قديمى شــهر، خانه ها 
و مغازه هاى اطــراف حرم انجام 
گرفته اســت. آنچه روزى به نام 
محله بنى هاشــم و كوچه بنى 
هاشــم معروف بود و حد فاصل 
مسجد تا بقيع را تشكيل مى داد 
و يك دنيا خاطره در خود داشت 
و احســاس ها را بر مى انگيخت، 
اينك وجود خارجى ندارد و همه 

جزو مسجد شده است. 
با توســعه مســجد النبى طى 
سال هاى اخير حدود يك ميليون 
نمازگزار مى توانند در آن واحد در 

داخل و پشت بام مسجد و همچنين محوطه هاى بيرونى نماز بخوانند.
اكنون مســجدالنبى 27 صحن دارد. اين توســعه بزرگ بر ســتون هاى 
بلندمرتبه مسجد استوار است كه همگى آنها با سنگ مرمرين سفيد تزيين 
شده، به طورى كه هر ستون به وسيله 12 قطعه روكش سنگى كه به طور 
ماهرانه اى نصب گرديده، پوشــيده شده و در نصب اين روكش ها آن قدر 
ظرافت بكار رفته كه در ديد اول يكپارچگى آنها را نشان مى دهند، براى اين 

نماسازى حدود 17 هزار تُن سنگ مرمر مشهور كراره به كار رفته است.
اكنون تعداد 27 گنبد تاشــوى متحرك براى حفظ برودت هواى داخل 
مسجد، تهويه و نيز استفاده از نور طبيعى در هنگام ضرورت كار گذاشته 
شده كه وزن هركدام از آنها 80 تن است؛ از نكات جالب اين گنبدها اين 
اســت كه باز يا بستن آن با وجود ســنگينى زياد فقط يك دقيقه طول 
مى كشد، اين در حالى است كه اگر اين باز و بسته شدن به صورت دستى 
انجام مى گرفت براى هر باز يا بستن آن حداقل نيم ساعت زمان الزم است.
يكى ديگر از فعاليت  هايى كه در طرح توسعه مسجد النبى طى اين چند 
سال انجام شــد، نصب 250 چتر بزرگ بر روى ســتون  هاى موجود در 
محوطه  هاى بيرونى مسجد است كه پس از باز شدن اين چترها، فضايى 
به مساحت 143 هزار  مترمربع از محوطه هاى اطراف مسجدالنبى را در 

چهار جهت آن مى پوشاند.
اين چترها به طور اختصاصى براى استفاده در مسجدالنبى ساخته شده و 

در ساخت آنها آخرين تكنولوژى روز به كار رفته است.

از روزى كه پيامبر اسالم(ص) اولين سنگ بناى مسجدالنبى را در نخستين روزهاى هجرتشان به مدينه، به زمين گذاشتند تا 
مسجدى كه امروز مرقد مطهر ايشان را نيز در برگرفته است، 15 قرن مى گذرد.

  نگاهى به مسجد النبى از آغاز تا كنون

مسجدى با 15 قرن خاطره
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قصه زندگى حضرت محمد 
قصه زندگى پيامبر اسالم(ص) با نزول آيه قرآن شكل مى  گيرد؛ با هر 
آيه در طول سال  هاى وحى، قرآن به حاالت، شخصيت و حوادثى كه 
بر پيامبر(ص) مى  گذشته، اشاره  هاى ضمنى يا مستقيم دارد كه اين، 
خود، سرنخ  هايى براى يافتن وقايع دوران زندگى حضرت محمد(ص) 

و روش او به دست مى  دهد.
انتشارات آستان قدس رضوى(به نشر) جديدترين كتاب مجموعه 14 
جلدى «پيامبر» را با محوريت داستان زندگى حضرت محمد(ص) در 

دوران كالن سالى براى نخستين بار منتشر و روانه بازار كرده است.
نقى سليمانى نويسنده مجموعه «پيامبر» در سيزدهمين كتاب آن، 
داستان دوران كالن سالى حضرت محمد(ص) را روايت مى  كند كه 
اين كتاب در قالب 224 صفحه رنگى مصور با شمارگان 2000 نسخه 
در قطع وزيرى كوتاه توسط به نشر منتشر شده و با قيمت 200 هزار 

ريال در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
ســيزدهمين كتاب مجموعه پيامبر در ادامــه كتاب هاى قبلى اين 
مجموعه اســت كه به روايت داســتان زندگى خاتم االنبياء(ص) در 
دوره  هاى مختلف شــامل پيش از تولد، كودكــى، نوجوانى، جوانى، 
بزرگسالى، ميانسالى و كالن  سالى مى  پردازد؛ همچنين آخرين جلد 
اين مجموعه هم كه ادامه داســتان كالن  سالى پيامبر(ص) را روايت 

مى كند، توسط به نشر منتشر خواهد شد.
به نشــر اين مجموعه رمان بلند را كه بر اســاس قرآن و با استفاده 
از نهج البالغه و كتاب  ها و روايت  هاى معتبر نگاشــته شده، در قالب 
كتاب  هاى پروانه براى گروه سنى كودك و نوجوان منتشر كرده است. 
مجموعه ُرمان «پيامبر» تاكنون موفق به دريافت لوح زرين و ديپلم 
افتخار از كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در سال 89، برنده 
جشنواره قصه هاى قرآنى در بخش رمان، برگزيده كتاب سال شهيد 
غنى پور و برنده بهترين كتاب در جشــنواره كتاب سال مجله سالم 

بچه ها در سال 89 شده است.

هديه اى متبرك از بهشت زمينى
يكى از توصيه هايى كه در منابع روايى و دينى ما به آن تأكيد شده، 
آن است كه وقتى به سفر مى رويد براى دوستان و آشنايان هديه  اى 

به عنوان سوغات ببريد.
اگر اين فرصت براى شــما پيش آمده تا به مشــهد سفر كنيد و 
به زيارت حضرت رضا(ع) مشــرف شــويد، چه بهتر است كه اين 
هديه و ســوغات رنگ و بويى امام رضايى داشته باشد تا هر بار با 
ديدن آن ياد و خاطره اين ســفر معنوى براى شما و ديگران زنده 

شود.
چهارمين پيشنهاد ما براى هديه براى دوستان و اقوام، كاشى  هاى 
متبرك و قديمى حرم مطهر امام رضا(ع) است كه ساليان دراز بر 
در و ديوار حرم نصب بوده و اكنون با عنوان «قطعه اى از بهشــت» 

به فروش مى  رسد.
اين تابلوهاى متبرك عالوه بر اينكه ياد و خاطره شيرين و معنوى 
زيــارت را در ذهن افراد ذنده نگه مــى دارد، يك هديه معنوى و 

متبرك از صحن و سراى حضرت است.
شركت كاشى سنتى قدس رضوى در عمليات نوسازى و بازسازى 
نماهاى حريم حرم مطهر رضوى، قطعات نماهاى كاشى  كارى شده 
و معرق كارى  هاى قديمى ســطح اماكن متبركه را جهت تبرك 
و تيمــن، در قاب هايى به نام «قطعه اى از بهشــت» توليد و جهت 
اســتفاده عالقه  مندان به آثار هنرى و سنتى توليد كرده كه بنا به 
آمار دريافتى ساليانه حدود 24 هزار عدد قاب «قطعه اى از بهشت» 
و ديگر محصوالت مســابقه در ابعــاد و اندازه  هاى مختلف در اين 

شركت توليد مى  شود.
عالقه منــدان براى خريد ايــن محصوالت مى  توانند با شــماره 
تلفن فروشــگاه محصوالت فرهنگى و هنرى رضوى به شــماره 
32250204-051 تماس و محصول مورد نظر را انتخاب نمايند تا 

براى آنها ارسال شود. 

ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف 
دينى رواق امام خمينى(ره) 

سخنرانى حجت االسالم و المسلمين سيدمرتضى حسينى
با موضوع: جايگاه امامت در اسالم 

چهارشنبه و پنج شنبه - ساعت 10:30 

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين مهدى شريعتى تبار
با موضوع: وظايف شيعيان در عصر غيبت

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 18:30

قرائت دعا و زيارت
زيارت جامعه كبيره /   ساعت 18:30

دعاى كميل / پنج شنبه- ساعت 18:30
دعاى ندبه/ جمعه - اول طلوع آفتاب

 زيارت آل يس /  جمعه - ساعت 18:15
قرائت زيارت امين اهللا همه روزه بعد از نمازهاى يوميه

اقامه نماز جماعت دوم همه روزه 20 دقيقه بعد از اذان صبح 
در رواق دارالمرحمه

ســخنرانى و بيان احكام و معارف دينى ويژه خواهران همه روزه 
قبل از نماز ظهر و عصر رواق هاى حضرت زهرا(س)، دارالحكمه و 

حضرت معصومه(س)

مركز مشاوره حرم مطهر رضوى
ارائه خدمات رايگان مشاوره فردى در حوزه هاى خانوادگى، تربيتى 

و بالينى
ويژه عموم زائران در مركز مشاوره حرم مطهر رضوى

همه روزه به جز ايام تعطيل- ساعت 8 تا 19

گزارش تصويرى

او امام ماست، زندگى او براى 
او  زندگى  از  است،  درس  ما 
او  زندگى  بگيريم؛  بايد درس 
آن  دارد،  پيامى  يك  ما  براى 
را  پيام  پيام چيست؟ من آن 
در يك كلمه خالصه مى كنم. 
بدانيد پيام زندگى پرماجراى 
ما  به  (ع)  على بن موسى الرضا 
از مبارزه  دائمى  عبارت است 

خستگى ناپذير.

بيانات مقام معظم رهبرى
در جمع مردم مشهد

در آستان قدس رضوى
1363/9/3


