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حرم گردى

رواقى جديد
شاهكارى خيره كننده

الهه ارجمندى 
از صحــن جامــع رضــوى وارد حرم مى    شــويم. 
بزرگترين صحن در اماكن متبركه با سنگ  هايى از 
گرانيت كه سفيدى آن، چشم را تا بى نهايت شكوه 
اين خانه مى  كشــاند. روبه رو، طاليى گنبد است؛ 
بارگاهى به عظمت مهربانى هشــتمين خورشيد. 
سالم مى  دهيم و كمى از صحن را به ادب مى  آييم. 
به رواق امام خمينى(ره) مى رســيم كه زيبايى آن 
خود نيز جاى تأمل دارد. پله ها را پايين تر مى آييم 
و به طبقه زيرين اين رواق مى رويم. به شــاهكارى 
خيره كننده مى رسيم. رواق «دارالمرحمه»، جايى 
است براي هنرنمايى هنر اسالمى. هنرهاى  مقرنس، 
آينه  كارى، خوشنويسى، گچ برى، نقاشى و حجارى 
ســنگى كه در اولين نگاه، روح آدمى را سرمست 
زاللى آينه ها و معنويت اين فضاى مقدس مى كند. 

  در نخستين نگاه
29 دى مــاه ســال 1392، هم  زمــان بــا ميالد 
پيامبر اكــرم(ص) بــود كه جلوه اى ديگــر از هنر 
اسالمى ايرانى، مشتاقان هنرمند اهل بيت(ع) در 
حرم مطهر رضوى جلوه كرد و رواق «دارالمرحمه» 
همراه با شــور و شــادى جشــن والدت پيامبر 
رحمت(ص) افتتاح شــد. رواقى با 7 هزار و 900 

مترمربع زيربنــا، 5300 مترمربع زيربناى مفيد و 
ارتفاع 6 متر و 30 سانتيمتر كه 56 ستون در وسط 
آن اســت و 8 ســتون متصل به بدنه است. سقف 
رواق را آينه كارى  ها و نقوش تزئينى پوشانده  است. 
ديواره  هاى رواق نيز به فاصله 1 و نيم متر با سنگ 
ازاره پوشانده  شده و مابقى ديوار نيز آينه كارى شده 
اســت. از طريق دو ورودى از صحن جامع رضوى، 
يك ورودى از طرف صحن آزادى و يك ورودى از 
طرف رواق امام خمينى(ره) به رواق دارالمرحمه راه 
است. در نگاهى دقيق تر روشنايى زيباى رواق، جلب 
توجه مى كند كه با 50 لوستر 54 شعله تأمين شده 
و طراحى آنها به صورتى اســت كه كامالً با محيط 
سازگار باشــد و نور يك دست و بدون سايه روشن 
تأمين كند. سيستم صوتى رواق نيز ويژگى خاص 
ديگر آن است. سيستمى  ويژه كه مشكل پژواك 
در اماكن مســقف در آن حل شده و صدايى كامال 

يكنواخت در تمامى رواق را ممكن كرده  است.

 هنر معمارى 
بسيارى، گشايش رواق باشكوه دارالمرحمه كه مزيّن 
به هنر و معمارى اسالمى است را نشانه توانمندى 
قابل تأمل مجموعه آستان قدس رضوى مى  دانند. 
رواقى با 10 هزار مترمربع آينه كه در طول سه سال 
آينه كارى آن انجام شد. جنس آينه  هاى آن سفيد، 
الجوردى و طاليى اســت. 90 درصد از آينه كارى 
اين رواق با آينه هاى ســفيد انجام شده و آينه هاى 
الجوردى نيز به صورت ســتاره اى چهار كنگره، با 
ظرافت تمام به صورت قرينه، سقف رواق را تزئين 
كرده  اند. از آينه  هــاى طاليى نيز به صورت خطى 
در سقف ســازه استفاده شده  است. دورتادور رواق 
دارالمرحمه، بــا كتيبه هايى منقش به آيات قرآن 
كريم توسط برجســته  ترين اساتيد خوشنويسى، 
از جمله اســتاد موحد و يعقوبى  تزئين شده  است. 
در اطراف محراب اين رواق كه در قسمت جنوبى 
آن قــرار دارد، 8 عدد قوس محرابي شــكل وجود 
دارد كه با آيات قرآن كريم مزين شــده  اســت. از 
جمله ويژگى هاى معمارى اين رواق، انطباق طرح 
معمارى بنا با سازه هاى آن و عدم هرگونه دخل و 
تصرف در معمارى گذشته اطراف صحن همچون 
مسجد گوهرشاد است، به طورى كه هيچ تغييرى 

در نماهاى برجاى مانده اعمال نشده  است.

خــبــر
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در هشت ماه ابتدايى سال جارى به همت اداره توليدات فرهنگى آستان قدس 
رضوى 103 عنوان كتاب توليد و منتشر شده است.

به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى از هشت ماه نخست سال 
جارى تا كنون 103 عنوان كتاب توليد شده است كه 17عنوان كتاب جديد در 
شمارگان 753000 نسخه، كتاب چاپ مجدد 37 عنوان با شمارگان1197580 
نسخه و ساير عناوين توليد شده 66 عنوان توليد، منتشر و به زائران و مجاوران 

حرم مطهر رضوى ارائه شده است.
اين آثار با موضوعات مختلف دينى و با محوريت فرهنگ رضوى در راســتاى 
نهادينه كردن مكتب توحيدى در آســتان قدس رضوى توليد و در مراسم و 
مناسبت هاى مختلف در اختيار ارادتمندان و دلدادگان اهل بيت(ع) قرار گرفته 

است.
توليدات و محصوالت فرهنگى آســتان قدس رضوى بــا توجه به نياز روحى 

و معنــوى زائران و مجــاوران حرم مطهر رضوى طراحى مى شــود، توليد و 
ارائه محصوالت فرهنگى متناسب با مناســبت هاى مختلف در طول سال از 
اولويت هاى معاونت تبليغات اسالمى است و در هشت ماه سال جارى 17عنوان 
كتــاب جديد در حرم مطهر رضوى توليــد و در اختيار زائران و مجاوران امام 

هشتم(ع) گذاشته شد.
از تعداد 103 عنوان كتاب، 52 عنوان براى زائران ايرانى و 51 عنوان براى زائران 
غير ايرانى حرم مطهر رضوى و با شمارگان 2 ميليون و 258 هزار و 580 نسخه 

طراحى و توليد شده است.
ياد آور مى شود؛ توليدات فرهنگى اعم از توليد و انتشار كتاب، سى دى، برگزارى 
مسابقات فرهنگى، انتشار پوستر و كارت پستال از جمله فعاليت هاى فرهنگى 
معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى است كه در مناسبت هاى مختلف 

به زائران و مجاوران امام رضا(ع) اهدا مى شود.

معاون تبليغات آســتان قدس رضوى 
گفت: در هشت ماه ابتدايى سال جارى 
بيش از  8900 برنامه حرم مورد ارزيابى 

نظارتى و كيفى قرار گرفته است.
سيدجالل  والمسلمين  حجت االسالم 
حســينى با اشاره به اينكه در راستاى 
اســتقرار نظام جامع نظارت و ارزيابى 
برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر رضوى 
از ابتــداى ســال تا كنون جلســات 
متعدد و پروژه هاى علمى-پژوهشــى 
ارزشمندى صورت گرفته است، عنوان 
كرد: مديريــت پژوهش  هاى معاونت 
تبليغات اسالمى در راستاى باالبردن 
ظرفيت تبليغى حرم و كيفيت برنامه  ها، 

در طول سال فعاليت  هاى زيادى را انجام مى دهد.
وى گفت: در هشــت ماه ابتدايى ســال جارى اين مديريت،  6946 برنامه از 
مراســم  هاى حرم را مورد نظارت و 2878 برنامه را نيــز مورد ارزيابى كيفى 

محتواى تبليغى قرار داده است.
معاون تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى ادامه داد: برگزارى 17 جلسه 
شــوراى توليد جهت راهبرى توليدات مكتوب حرم مطهر، 12جلسه شوراى 
به گزينى جهت راهبرى جذب مبلغان حرم مطهر و 27جلسه ستاد مناسبت هاى 

ويژه جهت هماهنگى برگزارى برنامه ها 
در مناسبت هاى سال، برخى از اقدامات 
مديريت فرهنگى معاونت تبليغات در 

هشت  ماه ابتدايى سال مى  باشد.
وى با اشــاره به اينكه در هشــت  ماه 
ابتدايى ســال جارى 74 برنامه حرم، 
مورد نظرســنجى قرار گرفته اســت، 
عنــوان كرد: با اســتقرار هفت هيئت 
انديشه ورز و 30 گروه علمى با عضويت 
200 نخبه علمى در معاونت تبليغات، 
ايــن ارزيابى  هــا براى ارتقــاى كيفى 
برنامه  ها و توليدات مورد بررسى و بحث 

قرار مى گيرد.
حسينى اعالم كرد: در 8 ماهه اول سال 
96، زائران حرم مطهر رضوى از برنامه هاى تبليغى حضورى شامل نماز جماعت، 
حلقه هاى معرفت، پرسمان، دين نشاط، جوانه معرفت، پاسخگويى، گروه هاى 
زيارتى، حرم شناســى، پايگاه فرهنگى، محافل و كالس هاى قرآنى، راهنماى 
زائر اســتفاده كرده اند. وى تصريح كرد: همچنين در برنامه هاى غيرحضورى 
دوســتداران امام هشتم(ع) در ايران و ســاير نقاط جهان از خدمات تبليغى 
غيرحضورى شامل پاسخگويى تلفنى و پيامكى، رضوى تى وى، سايت معاونت، 

شبكه هاى اجتماعى، نورالهدى، كتاب و محصوالت بهره مند شده اند.

در هشت ماه ابتدايى سال جارى
توليد 103 عنوان كتاب در حرم مطهر رضوى

8900 برنامه حرم رضوى مورد ارزيابى 
نظارتى و كيفى قرار گرفته است

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از توزيع 5 هزار نوشت افزار ايرانى-
اســالمى بطور رايگان ميان دانش آموزان محروم و نيازمند اســتان سيستان و 

بلوچستان خبر داد.
مصطفى خاكســار قهرودى با بيان اينكه از ابتداى مهرماه تا كنون بيش از 5 
هزار بســته لوازم التحرير ميان دانش آموزان محروم و نيازمند استان سيستان 
و بلوچستان توزيع شــده، اظهار كرد: اين بسته ها شــامل كيف، دفتر، مداد، 

مدادتراش، خودكار، پاك كن، مدادرنگى، خط كش و ... بوده است.
وى با بيان اينكه آخرين مرحله توزيع بســته هاى نوشــت افزار طى چند روز 
گذشته توسط خادمياران رضوى بين دانش آموزان محروم و نيازمند اهل سنت 

روستاى گودن بخش مركزى «كنارك» استان سيستان و بلوچستان انجام شده 
است، تصريح كرد: استان سيستان و بلوچستان يكى از استان هاى محروم كشور 
است از اين رو تالش مى كنيم تا با ارائه خدمات به خانواده هاى نيازمند بتوانيم 

گامى در كاهش محروميت مردم شريف و متدين اين خطه برداريم.
خاكسار اين اقدام خيرخواهانه را در راستاى كمك به نيازمندان و اقدامات حمايتى 
براى دانش آموزان نيازمند و بى بضاعت معرفى و اظهار كرد: محروميت زدايى و 
رفع نيازهاى فرهنگى يكى از رسالت هاى دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
در استان هاى كشور اســت و اين اقدام خيرخواهانه به همت دفتر نمايندگى 

آستان قدس رضوى در استان سيستان و بلوچستان انجام شده است.

معاون تبليغات آســتان قدس رضوى 
گفت: در هشت ماه ابتدايى سال جارى 
 برنامه حرم مورد ارزيابى 

سيدجالل  والمسلمين  حجت االسالم 
حســينى با اشاره به اينكه در راستاى 
اســتقرار نظام جامع نظارت و ارزيابى 
برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر رضوى 
از ابتــداى ســال تا كنون جلســات 
متعدد و پروژه هاى علمى-پژوهشــى 
ارزشمندى صورت گرفته است، عنوان 
كرد: مديريــت پژوهش  هاى معاونت 
تبليغات اسالمى در راستاى باالبردن 
ظرفيت تبليغى حرم و كيفيت برنامه  ها، 

توزيع 5 هزار نوشت افزار ميان دانش آموزان محروم سيستان و بلوچستان

 صحت شفاى بانوى مبتال به ضايعه نخاعى تأييد شد 
صداى نقاره بعد از طلوع آفتاب

در حرم مطهر رضوى همه امور بر نظم و قاعده است، از خدمت خادمان گرفته تا 
نواخت نقاره خانه. اما پنج شنبه اى كه گذشت، نقاره  چى هاى حرم بعد از نوبت اول 
كه خبر از طلوع آفتاب داده بودند و مى بايســت در نوبت دوم و هنگامه غروب دو 
مرتبه نقاره بزنند، به يكباره چندين ســاعت جلو شروع به نقاره زدن كردند. همه 
مردم حاضر در صحن و ســراى حضرت و حتى خادمانى كه از علت ماجرا خبر 
نداشتند، تعجب كرده و ميخكوب نواى نقاره شده بودند! پا به سن گذاشته ها اما 
مى دانستند كه نقاره خانه به جز اين دو نوبت و صبح اعياد، هر زمانى كه بيمارى با 
وساطت امام رئوف(ع) شفايش را از خدا مى گيرد، صداى نقاره خانه بلند مى شود. 
اين گمانه دهان به دهان در حرم مى پيچد كه يك نفر از پنجره فوالد شفا گرفته 

است... .
«سيدخليل منبتى» معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى در 
اين باره گفت: از سال ها قبل رسم بر اين بوده كه اگر يكى از زائران شفاى خود را 
از حضرت امام رضا(ع) دريافت مى كرد، نقاره هاى حرم مطهر رضوى به يُمن اين 
رخداد، چندين بار نواخته مى شدند. وى اظهار كرد: بانويى كه مبتال به ضايعه 

نخاعى بود، در سال 1394 شفاى خود را از حضرت امام رضا(ع) دريافت كرده 
و صحت اين موضوع توسط كميسيون مربوط به شفايافتگان در معاونت اماكن 
متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى پس از كارهاى كارشناسانه و دقيق 

توسط پزشكان تاييد شده است.



پــاى مــنــبــر حــرم
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عرض ارادت
  

 دارالشفاى دردها
محسن ناصحى

گاه هرجا مى گذارى پاى، درها بسته است
پافشارى مى كنى پشت در اما بسته است

خانه اى را مى شناسم من كه خيلى حرف ها
ديگران درباره اش گفتند اال بسته است

هركه را او مى شناسد در به رويش بسته نيست
هركه را من مى شناسم هم به او وابسته است
كار را فرزند موسى كرد و جز اين نيز نيست
معجزاتى را كه اين دريا به موسى بسته است

يا نمى دانم كجا دارالشفاى دردهاست
يا نمى بينم دخيلى را كه عيسى بسته است

مطمئنم هركسى يكبار مشهد مى رود
بار و بنديل سفر تا كربال را بسته است

مثل شاعرها به روى شيشه ها، ها مى كنم
شيشه هم مانند من دل را به اينها بسته است

   

صفاى حرم
مجتبى قاسمى

هر كس رسيد پاى ضريحت شفا گرفت
راه عروج تا ملكوت سما گرفت

بيگانه كن مرا زخودم غرق خود نما
تا آن كه جار زنند مريضى شفا گرفت
صحن عتيق تو شده دارالشفاى خلق

هر كس شفا گرفت ز دست شما گرفت
حاجت گرفته سائلت اما نمى رود

از بس كه از كنار تو ماندن بها گرفت
از درگه شما به خداوند مى رسيم

بى تو نمى شود كه سراغ از خدا گرفت
حج و منا و سعى و صفايم فقط تويى

قلبم مقابل حرم تو صفا گرفت
هر كس رسيد كرب و بال، سامرا، نجف
برگ براتش از على موسى الرضا گرفت
هر مستمند در حرمت جزو اغنياست

هر بى نوا كنار ضريحت نوا گرفت:
«عبد ذليل را تو مران ايها الرئوف
از غم بيا مرا برهان ايها الرئوف»

   

دست خالى آمدم
على انسانى

من دست خالى آمدم، دست من و دامان تو
سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو

تو هر چه خوبى من بدم، بيهوده بر هر در زدم
آخر به اين در آمدم، باشم كنار خوان تو
من از هر در رانده  ام، من رانده وامانده  ام

يا خوانده يا ناخوانده  ام، اكنون منم مهمان تو
پاى من از ره خسته شد، بال و پرم بشكسته شد

هر در به رويم بسته شد، جز درگه احسان تو
گفتم منم در مى  زنم، گفتى به تو سر مى زنم
من هم مكرر مى زنم، كو عهد و كو پيمان تو؟

سوى تو رو آورده ام، اى خم سبو آورده ام
من آبرو آورده ام، كو لطف بى پايان تو؟

حال من گوشه نشين، با گوشه چشمى ببين
جز سايه پرمهرتان، جايى ندارم جان تو
من خدمتى ننموده ام، دانم بسى آلوده ام

اما به عمرى بوده ام، چون خار در بستان تو

   

يك نگاه
مهدى روحانى كاشمرى

رو بر حرم زجانب ما هم سالم كن
بر گو به شاه ملتمس پس دعام كن
سلطان عالمينى و من هم گداى تو

با يك نگاه مرحمتى بر غالم كن
مارا نمى خرند به چيزى ولى رضا

اين دلشكسته را به آتش دوزخ حرام كن
دانم چه گويمت كه نرانى تو عبد خويش

آقا قسم به مادرتان يك نگام كن

از امام رضا(ع) درباره بهترين بندگان ســؤال شد كه ايشان در اين باره 
فـرمـــودند: «آنان كه هر گاه نيكى كنند خوشحال شوند، و هرگاه بدى 
كنند آمرزش خواهند، و هر گاه عطا شـود شكر گزارند و هر گاه بال بينند 

صبر كنند، و هر گاه خشم كنند در گذرند.»
اگر شــادى آميخته با گناه باشــد، عاقبت خوبى ندارد. نشاط و شادى 
بهترين بندگان خدا در انجام كار نيك نهفته اســت، چرا كه كار نيك 
غذاى شــادى آفرين روح مؤمن اســت، لذا هيچ گاه مؤمن از انجام كار 

خوب پشيمان نمى شود.
اعمال حسنه عالوه بر نتيجه دادن خود در دنيا، توشه آخرت نيز است و 
خداوند متعال اجر و پاداش هاى ارزشمندى در روز قيامت عطا مى فرمايد 
و اين اولين نشانه مؤمن است. بر اساس روايات، بندگان برتر خدا باورشان 
به خدا يك باور محكمى اســت كه هيچ گاه از  عاقبت عملى كه انجام 

مى دهند نگران نيستند.
استغفار دومين نشانه بهترين بندگان خدا است. استغفار اگر با تصميم 
بر ترك معصيت و ندامت از گناه باشــد دواى گناهان اســت و آيات و 
روايات زيادى در اين باره وارد شده كه بيانگر جايگاه استغفار در زندگى 

مؤمن است.

اســتغفار براى هر كار خيرى همچون حيا، رجاء، اميد، طاعت، تقوى، 
معصيت و ... در نزد خدا از جايگاه ويژه اى برخوردار اســت، استغفار يك 
ذكر است و ميدان اين فريضه الهى براى همه انسان ها باز است، لذا انسان 

مى تواند در همه كارهايش استغفار كند.
شــكرگزار بودن در برابر نعمت ها از ديگر نشــانه هاى بهترين بندگان 
خداست. خداوند متعال نعمت هاى زيادى را در اختيار ما گذاشته است 
كه قابل شمارش نيست و نعمت واليت يكى از اين عطاياى الهى است، 

لذا ما بايد هميشه شكرگزار باشيم.
صبر و بردبارى در برابر مشــكالت از ديگر عالئم مؤمن اســت، چرا كه 
انسان در دنيا در سختى و گردنه هاى خطرناكى قرار گرفته است و خدا 
با ســختى ها آدم را هميشه امتحان مى كند، بنابراين اگر انسان در برابر 
سختى ها صبر كند، بر اساس آيات و روايات خداوند و مالئكه به صابرين 

درود مى فرستند.
انسان مؤمن وقتى به خشم مى آيد تصميم نمى گيرد و گذشت مى كند، 
چرا كه فرو بردن خشم و بردباري در مقابل عصبانيت از لذت بخش ترين 
لحظاتي اســت كه امامان معصوم(ع) از آن به عنوان روشني چشم ياد 

كرده اند.

كار و تــالش بــراى به دســت آوردن روزى حالل يكــى از مهم ترين 
موضوعاتى است كه دين اسالم سفارش هاى زيادى نسبت به آن دارد.

 ِ «َوأَِعّدوا لَُهم َما اســَتَطعُتم ِمن ُقوَّةٍ َو ِمن رِباِط الَخيِل تُرِهبوَن بِِه َعُدوَّ اهللاَّ
ُ يَعلَُمُهم َوما تُنِفقوا ِمن َشيٍء  َوَعُدوَُّكم َوآَخريَن ِمن دونِِهم ال تَعلَمونَُهُم اهللاَّ
ِ يَُوفَّ إِلَيُكم َوأَنُتم ال تُظلَموَن؛ هر نيرويى در قدرت داريد،  في َسبيِل اهللاَّ
براى مقابله با آن ها (دشمنان ) آماده سازيد! و همچنين اسب هاى ورزيده 
(براى ميدان نبرد)، تا به وســيله آن دشــمن خدا و دشمن خويش را 
بترسانيد! و همچنين گروه ديگرى غير از اين ها را كه شما نمى شناسيد 
و خدا آن ها را مى شناســد! و هر چــه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى 
اســالم) انفاق كنيد، به طور كامل به شما بازگردانده مى شود و به شما 
ستم نخواهد شد». توسعه كار موجب افزونى ثروت و زيادى ثروت سبب 

عزت جامعه مى شود.
هدف از آفرينش انســان رسيدن به كماالت مادى و معنوى است، چرا 
كه خداوند متعال با قرار دادن نعمت هاى فراوان در اختيار انسان فرصت 

بهره گيرى را براى امرار معاش دنيوى و ذخيره توشه آخرت داده است.

غنى بودن جامعه از نظر ثروت زمينه قدرت آن جامعه را فراهم مى سازد 
و عزت را به دنبال دارد، هدف خلقت بشــر زمانى مى تواند محقق شود 
كه انسان قابليت رسيدن به كمال را داشته باشد و با فعِل اختيارِى خود، 

آن  را تحصيل كند.
از ديدگاه اســالم  تالش و كوشش براى امرار معاش بزرگ ترين عبادت 
اســت، يك جامعه قدرتمند وقتى در همه شرايط از لحاظ علمى، كار، 
ثروت و تجهيزات دفاعى مجهز است، دشمنان نمى توانند در اين جامعه 

نفوذ كنند.
با توجه به اينكه اســالم دينى جامع و كامل است و تمام ابعاد و زواياى 
زندگى فردى و اجتماعى انسان را در نظر گرفته است، به همين دليل هم 
براى آخرت انسان برنامه اى جامع در نظر گرفته و هم اينكه براى زندگى 

دنياى انسان بهترين راهكارهاى عملى را ارائه كرده است.
كار و تالش در زندگى دنيوى و اخروى انســان اثرگذار است و موجبات 
رســتگارى او را فراهم مى كند، اولياى الهى همواره به كار و كوشــش 

مشغول بودند و در اين زمينه الگوى عملى مسلمانان هستند.

انســان هرگاه خودش را بيش از اندازه باور داشته و به خود مغرور باشد، 
ديگرى را پست مى انگارد و خوار و خفيف مى دارد و به تمسخر رفتار و 

گفتار آنان مى پردازد.
خداوند متعال اولياى خودش را در بين بندگانش مخفى كرده اســت، 
ريشــه تحقير كردن ديگران كبر است و گاهى اوقات انسان با توجه به 

عوامل مختلف خود را از ديگران برتر مى داند.
جهل و نادانى مهمترين دليل تمســخر و تحقير ديگران است، چرا كه 
انسان جاهل بدون توجه به مسائل و فهم و درك درست آن، تنها بر پايه 

ظاهر حكم كرده و رفتارى را به تمسخر مى گيرد.
با توجه به آيات و روايات با موضوع آثار مخرب تحقير ديگران، افراد متعّهد 
و مؤمن بايد از اين رفتار زشت و ناپسند دورى كنند، چرا كه تمسخر و 

استهزاء ديگران گناه بزرگى است.
ا  در ســوره غافر در خصــوص تحقير ديگران چنين آمده اســت: «َفلَمَّ
َجاءتُْهْم ُرُسُلُهم بِالَْبيَِّناِت َفِرُحوا بَِما ِعنَدُهم مَِّن الِْعلِْم َوَحاَق بِِهم مَّا َكانُوا 
بِِه يَْســَتْهِزئُون؛ و چون پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند به آن 

چيز مختصرى از دانش كه نزدشان بود خرسند شدند و سرانجام آن چه 
به ريشخند مى  گرفتند آنان را فرو گرفت». ابوجهل صداقت پيامبر را در 
دعوت به آيين اســالم قبول داشت، اما به دليل خود برتربينى از قبول 

اسالم خوددارى كرد و در رديف دشمنان دين مبين اسالم قرار گرفت.
گاهي مســخره كردن برخاسته از ثروت است كه قرآن مي فرمايد: «َويٌْل 
َدُه ؛ واي بر كسي كه به خاطر ثروتي  لُِكلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ ، الَِّذي َجَمَع َماًال َوَعدَّ
كه اندوخته است، در پيش رو يا پشت سر از ديگران عيب جويي مي كند.»
علم و مدرك تحصيلي، توانايي جســمي، عناوين و القاب دهان پركن 
اجتماعى، تفريح و سرگرمي و طمع به مال و مقام از ديگر عوامل مسخره 
كردن ديگران از ســوى شــخصيت هاى خاص و صاحبان قدرت است. 
استهزا در ظاهر يك گناه است، ولى از ديدگاه قرآن كريم و روايات اهل 

بيت(ع) گناه كبيره محسوب مى شود.
خود ما نيز نبايد كارى را انجام دهيم كه ذليل و در چشم ديگران كوچك 
شــويم، گاهى اوقات طريقه صحبت كردن، پوشيدن لباس، رفتار و ... از 

سوى انسان دست مايه ديگران براى تمسخر او مى شود.

انجام كار نيك غذاى شادى آفرين روح مؤمن
حجت االسالم سيد قاسم يعقوبى

كار و تالش براى كسب روزى حالل بزرگترين جهاد
حجت االسالم والمسلمين يعقوبى

كبر و خود برتربينى ريشه اصلى تحقير ديگران
حجت االسالم والمسلمين مرتضى امين نيا 

روايات زيادى در اين باره وارد شده كه بيانگر جايگاه استغفار در زندگى 
مؤمن است.

لحظاتي اســت كه امامان معصوم(ع) از آن به عنوان روشني چشم ياد 
كرده اند.

كار و تالش براى كسب روزى حالل بزرگترين جهاد
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 نواى اول
در جــوار حرم ملكوتــى ضامن آهو بودن 
و با دلى شكســته و چشــمى اشــكبار به مطالى 
گنبدش چشم دوختن ســعادتى مى خواهد كه تا 
خود حضرت نطلبد آن گوشــه دنج و آسمانى حرم 
قسمتت نمى شــود. گرچه اين سعادت؛ بُعد زمان و 
مكان نيز نمى شناسد؛ اما براى همه آرزومندان زيارِت 
اين حرم نورانى، چه سعادتى باالتر از اينكه در ميان 
صحن و ســراى بهشتى اش بايســتند، دل به پرواز 
كبوتران سپيدبال حرمش بسپارند، دست در حلقه 
مشبك هاى پنجره فوالدش بيندازند و جرعه اى به 
تبرك از شهد سقاخانه طاليى اش بنوشند و سرشار 
شــوند از مهربانــى و كرامت صاحب اين آســتان 

آسمانى... 
از شهر باران (رشــت) با تنى رنجور به اميد گوشه 
چشــمى از اين خاندان رئوف زائِرحرم مطهر شوى، 
قصه ديگرى اســت. قصه، قصه نور است. نورى در 
بهشــِت حرِم امام هشتم (عليه السالم). نورى شايد 
به يُمن ايام والدت بهترين هاى عالم هســتى. اصًال 
بهشت در بهشت است اينجا. بهشت در ارديبهشت 
است. نوايى از بهشت اســت در ارديبهشِت بهشِت 

حرم على بن موسى الرضا(عليه السالم).

 نواى دوم 
مادرِ قصه ما «حسينيه  ام ابيها(عليها سالم)» را 12 
ســال پيش به همراه خانواده اش در نزديكى خانه 
برپــا كرده و به پذيرايى از دلدادگان مكتب عشــق 
مشغول شد و پســربزرگش را به مداحى و نوكرى 
اهل بيت(عليهم السالم) تشويق كرد. ايام عاشوراى 
ســال 90 همزمان شد با بازنشستگى همسرش كه 
سال ها به عنوان پرستار در آسايشگاه معلولين رشت 

مشغول خدمت بود.
كمردردهاى شــديد مادر نيز از همان روزها بود كه 
به ســراغش آمد و امانش را از درد بريد. وقتى براى 
معاينه نزد متخصص رفتند، پزشك تشخيص داد به 
علت ديسك كمر بايد بى درنگ جراحى شود وگرنه 
براى هميشــه فلج خواهد شد. در اسفندماه همان 
سال تحت عمل جراحى قرار گرفت و پس از آن به 
جاى بهبود، وضعيتش هر روز بدتر از قبل شد. عمل 
دوباره تكرار شــد و به دليل قصور پزشكى در كمال 
ناباورى نخاع او قطع شــده و از ناحيه كمر تا نوك 

انگشتان پا به طور كامل فلج شد. 

 نواى سوم
اين خبر براى مادرى كه يگانه دختر پنج ســاله اش 
دوست دارد چون ديگر مادران همساالنش دستش 
را بگيرد و با او بازى كند، اما اكنون اســير صندلى 

چرخدار و تخت شده، تلخ و سنگين است.
 اينجاســت كه همســر، دو پســر و ديگر اعضاى 
خانواده اش با همان توان مالى اندك او را نزد بهترين 
متخصصان شهر رشت و تهران و... مى برند، اما تنها 
پاسخ علم پزشكى به آن ها اين است كه ديگر راهى 

براى درمان وجود ندارد و بايد تا لحظه آخر زندگى، 
تخت و صندلى چرخدار همدم بيمار باشد و منظره 

روبه رويش تصوير سپيِد سقِف خانه. 
مرِدخانــه كه ســال ها بيماران ناتــوان و معلول را 
پرســتارى مى كرده اين بار بايد در ايام بازنشستگى 
شــاهد رنج كشيدن همسرش باشــد و اكنون از او 

پرستارى كند.
چهار سال، به عدد يك شــماره و به نوشتن هفت 
حرف اســت، اما براى اين خانواده به اندازه يك عمر 
طول كشــيد. چهارسالى كه تمام راه هاى درمانى از 
عمل هاى دوباره و فيزيوتراپى تا زالودرمانى و حجامت 
را آزمودند به اين اميد كه شــايد حتى يك لحظه 
واكنش از سرســوزنى كه در پاى مادر فرو مى شد 
را ببينند، اما تقدير طــور ديگرى رقم خورده بود و 

روزگار بيش از پيش بر آن ها سخت مى گرفت. 
هزينه هاى درمان از يك سو و طعن عده اى از مردم 
از سوى ديگر رنج بيشترى براى اين خانواده در پى 
داشــت. مردمى كه مى گفتند مگر مى شود هيئت 
دار اهل بيت(عليهم الســالم) باشــى و چاى روضه 
هايت هميشــه برقرار باشــد و حتى پسرت مداح 

ائمه(عليهم السالم) باشد و زمينگير شوى؟ 

 نواى چهارم
مادر امــا در اوج ناتوانى، به ائمه 
توسل  الســالم)  معصوم(عليهم 
كــرده بــود و حســى در دلش 
مى گفــت: «اميد داشــته باش». 
برادرش خواِب حرِم ضامن آهو را 
ديده و در خواب از آقا خواســته 
بــود خواهرش را شــفا دهند و 
بودند:  گفته  امام(عليه الســالم) 
«بگوييد به مشــهد بيايــد.» دو 
ماه از اين خواب گذشــت و او از 
همسرش خواست او را به زيارت 

حضرت رضا(عليه السالم) ببرد.
همگى تقويم را ورق مى زدند تا 
همزمان با مناسبت خاصى چون 
ايام فاطميه يــا والدت حضرت 
زهرا (ســالم اهللا عليها) به مشهد 
ســفر كنند، اما هزينه سفر مهيا 

نمى شد.
 پســر بزرگ خانواده كه اكنون در شهر قم مجاور 
خواهر امام هشتم(عليه الســالم) شده و به نوكرى و 
عزادارى و ذكر مصيبت ائمه اطهار (عليهم الســالم) 
مشــغول بود تا اينكه چشــمش به ايــام رجبيه و 
همزمانى والدت جواداالئمه(عليه الســالم) و ميالد 
حضرت على(عليه السالم) افتاد در دل به آقا گفت: 
«شنيده ام هركس شما را به جان جوادتان قسم دهد 

ردش نمى كنيد.
 شما را به جان پسربزرگوارتان قسم، كارى كنيد تا 
هزينه سفر مهيا شود و بتوانيم مادرم را به پابوستان 

بفرستيم و نا اميدش نكنيد.» 

 نواى پنجم
در همان روزهاى بهار سال 94 و ابتداى ارديبهشت 
بود كه ناگهان همه چيز براى ســفر به مشهد الرضا 
مهيا شد و مادر براى نخستين بار در عمرش راهى 
مشــهد شد و در اين سفر همســر، خواهر، دختر و 
عروس خانواده او را همراهى كردند. لحظه اولى كه 
چشــم مادر به بارگاه امام رضا(عليه السالم) افتاد از 
ايشان خواست به او نظر كنند. او را به پنجره فوالد 
دخيل بستند. شب اول با حضرت(عليه السالم) درد 
دل كرد و تا صبح اشــك ريخت. فردايش در شــام 
ميالد جواداالئمه (عليه السالم) از ايشان خواست به 
او عيدى دهند و شــفايش را طلب كرد. صبح شد و 
وقتى ديد هيچ تغييرى در حالش ايجاد نشده ديگر 
كم كم تقدير را پذيرفت و با خود گفت: شايد حكمت 

خداوند بر فلج بودن من است.
شب ســوم مى رسد. پنجشنبه شــب است و دهم 
ارديبهشــت و يازدهم رجب. مســافراِن ديارِ باران، 
خسته تر و دلشكسته تر از هميشه به حرم مى آيند و 
در دعاى كميل شركت مى كنند. مادر در هنگام دعا 
با گريه به همسرش مى گويد: شما به رشت برگرديد، 
مــن آن قدر اينجا مى مانم تا آقا به من نظر كنند و 

شفايم را از ايشان بگيرم.

 نواى ششم
همان لحظه از خادمان مى شــنوند 
قرار اســت زيارت رجبيه در رواق 
جامع  امام خمينــى(ره) صحــن 
رضوى برگزار شــود. به اصرار مادر 
همگى مى روند و در مراسم شركت 
مى كنند. همســرش به قســمت 
برادران مى رود و او به همراه خواهر، 
دختر و عروسش در قسمت خواهران 
به مناجات گوش مى سپارد. اشك بر 
چهره اش جارى مى شــود و دوباره 
درد دل هايش را با حضرت شــروع 
مى كند. از جواب كردنش توســط 
پزشــكان مى گويد و از اينكه بايد 
تا آخر عمر اســير بستر و صندلى 
چرخدار باشــد. دختركوچكش را 
نشــان آقا مى دهد و ايشــان را به 
حضرت رقيه(عليها السالم) قسم مى دهد. مى گويد و 
اشــك مى ريزد. اشك مى ريزد و ضجه هايش ميان 
همهمه دعاى زائران گم مى شــود. همســرش نيز 
خســته و درمانده از امام (عليه الســالم) مى خواهد 

نگذارند دست خالى از اين مجلس برگردند. 
مداح به آخر دعا مى رسد و ذكر« أََمّن يُِجيُب...» را براى 
شفاى بيماران مى خواند. دخترك با چشمانى بارانى 
دســتان كوچكش را باال مى گيرد و با زبان كودكانه 
خود مى گويد: «يا امام رضا(عليه السالم) من دوست 
دارم مادرم روى پاهاش بايسته و دستامو بگيره. وقتى 
مى بينم بچه ها دست مادرشون رو گرفتن و راه ميرن 
حسودى  ام ميشه. ميشه مادرم بلند شه و برام غذا 

درست كنه و باهام بازى كنه و منو ببره بيرون؟» مادر 
با ديدن اين صحنه و شنيدن حرف هاى دخترك از 
ته دل عاجزانه از امام رضا(عليه السالم) مى خواهد به 

خاطر دل كودكش به او نظرى كنند.

 نواى هفتم
در هميــن زمــان و در ميان همهمه هــا و ناله ها و 
استغاثه هاى زائران كه ذكر«أََمّن يُِجيُب الُْمْضَطَرّ إَِذا 
وَء» مى خوانند ناگهان پيِش چشم  َدَعاُه َويَْكِشُف الُسّ
مادر، زمان از حركت مى ايستد. تمام صداها خاموش 
مى شــود و آنگاه صدايى دلنشين از غيب خطاب به 
مــادر مى گويد: « برخيز... برخيز كه همه چيز تمام 

شد.» 
مادر پلك برهم مى زند و انگار دوباره زمان به حركت 
در مى آيد. ناگاه حس سبكى عجيبى وجودش را فرا 
مى گيرد و حضور پاهايش را حس مى كند. آن ها را 
تكان مى دهد. اشك هايش از سر شوق چهره اش را 
بارانــى مى كند. ناباورانه بر مى خيزد و فرياد مى زند: 
«امام رضا(عليه السالم) شــفايم دادند.» خواهرش با 
خوشحالى مى خواهد همسر او را آگاه كنند و ناگهان 
همه به سمت او كه با نگاه مهربان حضرت شفا گرفته 
هجوم مى آورند كه با يــارى خادمان از حرم خارج 

مى شوند. 

 نواى هشتم
درد و رخوت و بيمارى پس از چهار ســال بســاط 
خويش را از جسم مادر جمع مى كند و براى هميشه 
مى رود و او در يك لحظه دوباره مانند يك فرد عادى 
مى شود كه مى تواند راه برود،كارهايش را انجام دهد، 
دســت دختركش را بگيرد و با شــادى قدم بزند و 
ديگــر به تخت مخصوص و مراقبت نيازى ندارد. در 
همــان زمان صندلى چرخدار خود را به حرم مطهر 
اهدا مى كند و همگى با شــادى وصف ناپذيرى به 
شــهر خويش سفر مى كنند و در ميان نگاه ناباورانه 
و ديدگان بارانى فاميل، دوســتان و آشنايانى كه به 
اين معجزه الهى غبطه مى خورند، مادر است كه ديگر 
روى پاى خود راه مى رود.پس از اين ماجرا پزشكان 
با مقايســه آزمايش هاى پيش و اكنون وى، ناباورانه 
مى پرسند: نزد كدام پزشك رفتى؟ و او با لبخندى 
كه هر بار از يادآورى آن لحظه وصف ناشــدنى و آن 
صداى ملكوتى بر لبش مى نشــيند، پاسخ مى دهد: 
«رفته بودم مشهد. پيش آقا امام رضا(عليه السالم)» 
و همين يك جمله كافى است تا تمام علم پزشكى را 
به چالش بكشد. اكنون يكى از آرزوهاى او اين است 
كه بار ديگر آن صداى ملكوتى را بشــنود و تالش 
مى كند در راه دين ثابت قدم تر از پيش باشــد. او از 
بيمارانى كه شرايطى مشابه او دارند مى خواهد نااميد 
نشــوند و توكلشــان به خدا باشد و مطمئن باشند 
ائمه(عليهم السالم) بسيار رئوف هستند و بى شك 

به آن ها نظر خواهند كرد.
پى نوشــت: تمامى مستندات و مدارك قبل و بعد از شفاى ايشان 

موجود و توسط پزشكان متخصص تأييد شده است.

روايت شفاى بانويى از شهر باران در حرم على بن موسى الرضا

نوايى از بهشت در ارديبهشت

درد و رخوت و بيمارى 
پس از چهار سال بساط 
خويش را از جسم مادر 

جمع مى كند و براى 
هميشه مى رود و او در 
يك لحظه دوباره مانند 
يك فرد عادى مى شود 
كه مى تواند راه برود، 

دست دختركش را بگيرد 
و با شادى قدم بزند و 

ديگر به تخت مخصوص 
و مراقبت نيازى ندارد
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يك واقعه 
  

فتنه ناكثين
حدود ســه ماه بيشــتر از بيعت مردم با امام على(ع) 
نگذشته بود كه تحمل عدالت آن حضرت بر گروهى 
از مســتكبران و زياده خواهان ســخت و ناگوار آمد و 
مخالفت  ها از ســوى آنها با شيوه حكومت آن حضرت 
شروع شــد. علت وقوع جنگ جمل موضوع اختالف 
طبقاتى مردم بود كه پس از رحلت رســول خدا(ص) 
خلفاى وقت آن  را بوجود آورده بودند و چون خالفت 
امام على(ع) يك نهضت انقالبى عليه روش گذشتگان 
و باز گرداندن اوضاع بــه زمان پيامبر(ص) بود از اين 
 رو گروهــى مانند طلحه و زبير كه خود را در خالفت 
آن  حضرت از نظر موقعيت اجتماعى مانند افراد عادى 
مشاهده كرده و منافع مادى خود را در خطر مي ديدند 
به بهانه سفر عمره، راهى مكه شدند و در مكه، عايشه 
را كه از بيعت با حضرت على(ع) ناراضى بود، با خويش 
همراه و به عنوان هوادارى از خون عثمان به ســمت 

بصره حركت كردند.

 رسيدن به جاه و  مقام نه خونخواهى
آنها نه در فكر خونخواهى عثمان بودند و نه دلسوزى 
براى اســالم. الزمه هوادارى از عثمان مخالفت با امام 
على(ع) نبود، همچنين پيش از اين نيز طلحه خود از 
سران مبارز بر ضد عثمان بود، لذا هدف آنها از پيمان 
شــكنى، رسيدن به جاه و مقام بود. سرانجام عايشه با 
همكارى طلحه و زبير و ساير مخالفان در مكه لشكرى 
آماده كردند و با پولى كه ديگر مخالفان در اختيار آنها 
گذاشته بودند، به قدر كافى وسايل جنگ تهيه كردند. 
عايشه را سوار بر شترى بنام عسكر نموده همراه با سپاه 
مخالفين راه بصره را در پيش گرفتند. اين گروه براى 
اينكه امام على(ع) و سپاهش را غافلگير كنند و زودتر 
از وى بصره را به تصرف خويش درآورند، بر ســرعت 
حركت خود مي افزودند و غالباً مسافت زيادى را بدون 

استراحت  مى  پيمودند.

 ماجراى سگ  هاى حوئب
مخالفيــن در بين راه، به جايى رســيدند كه آنجا را 
«حوئب» مي گفتند و چون شب بود براى رفع خستگى 
در آن محل فرود آمدند و به اســتراحت پرداختند. در 
آن شب سگ  هاى حوئب در اطراف چادر عايشه زياد 
پارس مي  كردند بطوري كه در اثر صداى آنها عايشه از 
خواب پريد و از اسم آن محل جويا شد، چون متوجه 
شد كه اسم اين منطقه حوئب است، سخت به هراس 
افتاد و از اقدامات خود درباره مخالفت با امام على(ع) 
پشيمان شــد زيرا در زمان حيات پيامبر(ص)، از آن 
حضرت شــنيده بود كه براى يكى از همســران وى 
ســگ هاى حوئب پارس خواهند كرد و صريحاً رسول 
اهللا(ص) به عايشــه گفته بود: مبادا تو باشــى. اكنون 
سخن پيامبر(ص) به خاطرش افتاده و سخت پشيمان 
شده بود، لذا اصرار داشت كه از اين گروه كناره گرفته 
و به مكه باز گردد. زبير چون اين وضع را مشاهده كرد 
چند نفر را وادار نمود كه به دروغ شهادت دهند كه آن 
محل حوئب نيست و فرسنگ  ها از حوئب دور شده  اند. 
آن عده چنين كردند و عايشه هم به اطمينان سوگند 
آنها مجدداً به پيشروى خود به سوى بصره ادامه داد! 
سرانجام طلحه و زبير همراه با عايشه در ماه ربيع الثانى 
سال 36 هجرى قمرى، شهر بصره را با نيرنگ تصرف 
كردند و با گمراه ســاختن مردم اين شهر براى خود 
بيعت گرفتند و شكاف ديگرى در پيكر جامعه اسالمى 
وارد ساختند. اميرالمؤمنين على(ع) كه از اين امر به 
خوبى آگاه بود، با همان لشكرى كه براى دفع توطئه 
شــاميان آماده كرده بود به سوى بصره حركت كرد. 
در ماه جمادى الثانى دو لشــكر با هم روبه رو شدند.به 
نقل تاريخ يعقوبى، اين جنگ تنها چهار ساعت طول 
كشــيد و لشكر طلحه و زبير درهم شكست! از آن جا 
كه براى تحريك مردم بصره، ســپاه مخالفين؛ عايشه 
همسر پيامبر(ص) را بر شترى سوار كرده بودند، اين 
جنگ «جنگ جمل» ناميده شــد. سپاه ناكثين گرد 
شتر عايشــه جمع بودند و اين شتر حكم پرچم آنها 
را داشــت از اين رو مقاومت لشكر مخالف، در اطراف 
شتر عايشه بسيار سرسختانه بود. امام على(ع) فرمود: 
«تا شتر سرپاست جنگ ادامه خواهد يافت، شتر را پى 
كنيد.» چنين كردند و شتر از پا درآمد و جنگ به پايان 
رسيد، طلحه و زبير هر دو به قتل رسيدند. امام على(ع) 
خود را به كجاوه عايشه رساند و فرمود: اى عايشه، آيا 
رسول اكرم(ص) تو را به اين كار سفارش كرده بود؟ او 
در پاســخ امام(ع) گفت: اى اباالحسن، حال كه پيروز 
شدى، مرا ببخش. سپس حضرت پس از جنگ، عايشه 

را به همراه برادرش محمدبن ابى بكر راهى مكه كرد.

  عراقى ها در كشورشان درمان مى  شوند
آيت اهللا ســيد احمد الصافى متولى شــرعى آستان 
مقدس حضرت عباس (ع) مى  گويد: هدف از تأسيس و 
راه اندازى بيمارستان الكفيل درمان بيمارى  هاى سختى 
است كه به واسطه آن شهروندان عراقى مجبور به سفر 

به خارج از كشور و تحمل هزينه  هاى سفر بودند.
وى مقدار صرفه جويى شهروندان عراقى در هزينه هاى 
درمانى را پس از تأســيس و راه اندازى بيمارســتان 
تخصصى الكفيل دو ميليارد دينار اعالم مى  كند و ادامه 
مى  دهد: پيش از اين شهروندان عراقى مجبور بودند اين 
مبالغ را خارج از كشور براى درمان هزينه كنند و امروز 
اين مبلغ در جمع هزينه  هاى درمانى شهروندان عراقى 

صرفه  جويى شده است.
دكتر حيــدر البهادلى رئيس بيمارســتان تخصصى 
الكفيل وابسته به آســتان مقدس حضرت عباس(ع) 
درباره عملكرد اين بيمارستان طى يك سال گذشته 
از زمان تأسيس اظهار مى  كند: انجام برخى از عمل  هاى 
جراحى براى نخستين بار در عراق و در اين بيمارستان 
از مهم  ترين دستاوردهاى اين بيمارستان در مدت يك 

سال گذشته بوده است.

 انجام بيش از 7 هزار عمل سخت جراحى
رئيس بيمارستان تخصصى الكفيل وابسته به آستان 
مقدس حضرت عباس(ع) عنوان مى  كند: در اين مركز 
درمانى در مدت يك ســال تعداد 7 هزار و 455 عمل 
جراحى انجام شده كه از اين تعداد 2 هزار و 88 عمل 
بســيار سخت و حتى براى نخستين بار بوده و 2 هزار 
671 عمل ديگر نيز جزو عمل  هايى مى  باشد كه توسط 

متخصصان صورت گرفته است.
وى تعداد بيماران بسترى شــده در دوره مشابه را 7 
هزار و 560 نفر ذكر مى  كند و مى  افزايد: خوشبختانه 
اين بيمارستان توانسته اعتماد بيماران را جلب كند و 
اميدواريم در آينــده نزديك دامنه خدمات خود را در 

قالب برنامه تعيين شده از سوى مديريت حرم مطهر 
حضرت عباس(ع) و مديريت بيمارستان توسعه دهيم.

دكتر حيــدر البهادلى با تأكيد بر اينكه بيمارســتان 
تخصصى الكفيل تالش دارد تا بخشــى از نياز درمانى 
عراق و به ويژه استان كربال را مرتفع كند، بيان مى  كند: 
اين بيمارستان 200 تختخوابى، 12 اتاق عمل و بيش 
از 1000 دســتگاه پزشكى پيشرفته در اختيار دارد و 
در برگيرنده بخش  هاى مختلف داخلى، زنان، بارورى 
و نابارورى، قلب، دندانپزشــكى، شكســته بندى و ... 

مى  باشد.

  دعوت از پزشكان متخصص خارجى
وى يكــى از برنامه  هاى اين بيمارســتان را دعوت از 
پزشــكان متخصص خارجى براى عمل  هاى ســخت 
جراحى برشمرد و گفت: بيمارستان تخصصى الكفيل 
عــالوه بر بهره  گيرى از پزشــكان داخلى، به دعوت از 
پزشكان خارجى براى انجام عمل هاى جراحى با هدف 
تســهيل روند درمان مردم در داخل كشور و كاهش 
سختى سفرى كه پيش از اين شهروندان عراقى براى 
درمان بيمارى به كشــورهاى مختلف داشتند، اقدام 

كرده است.

 ارائه خدمــات ويژه درمانى بــه نيروهاى 
حشدالشعبى

به گفته اين مقام مســئول يكى از اولويت هاى هيئت 
امناى حرم مطهر توجه به موضوعات پزشكى و درمانى 
مورد نياز براى رزمندگان و خانواده هاى شهداى جهاد 
كفايى اســت زيرا آنها تمام دارايى خويش يعنى جان 
خود را بــراى دفاع از ميهن و بيرون راندن دشــمن 
متجاوز داعشى تقديم كرده اند، از اين رو ساخت اعضاى 
مصنوعى براى جانبازان از برنامه هاى اين بيمارستان 

تخصصى است.
وى ادامه مى دهد: مجروحان و جانبازان حشد الشعبى 

با هماهنگى بخش پزشــكى حشد الشعبى و حتى به 
صورت مراجعه مستقيم در اين بيمارستان پذيرش و 

تحت درمان هاى ويژه قرار مى  گيرند.

 پزشكان بدون مزد به مناطق محروم مى روند
مدير بيمارســتان تخصصى الكفيل و سرپرست تيم 
پزشــكان بدون مزد در ادامه از اعزام تيم  هاى مختلف 
پزشــكى به مناطق كم برخوردار و محروم خبر داد و 
افزود: خدمات اين تيم به دورترين استان  هاى عراق كه 
از مشــكل خدمات درمانى و بهداشتى رنج برده و نياز 
فورى به خدمات پزشكى دارند، ارائه مى  شود تا بتوانند 

از بار مشكالت آنها بكاهد.
وى با اشــاره به حضور تيم پزشــكى در شهرســتان 
الجبايش از توابع اســتان ذى قار به عنوان يازدهمين 
ايســتگاه اين تيم پزشكى، خاطرنشــان كرد: پس از 
هماهنگى با اداره بهداشت اســتان و دانشگاه العين، 
خدمات پزشكى و درمانى اين تيم به صورت رايگان در 
اختيار بيش از 500 شهروند قرار گرفت و در اين سفر 
متخصصان داخلى، چشم و پوست به همراه تيمى از 

پرستاران بيمارستان الكفيل حضور داشتند.
دكتر حيدر البهادلى در توضيح پروژه پزشــكان بدون 
مزد گفت: اين برنامه يكى از چند پروژه بشر دوستانه اى 
است كه توسط بيمارستان تخصصى الكفيل در دست 
اجرا اســت و در قالب آن خدمات درمانى مناسب به 

بيماران زير نظر پزشكان متخصص ارائه مى شود.
رئيس بيمارستان تخصصى الكفيل وابسته به آستان 
مقدس حضــرت عبــاس(ع) در پايان خاطرنشــان 
كــرد: عموم افراد بــراى هر گونه ســوال و يا ارتباط 
با ايــن بيمارســتان مى توانند با شــماره تلفن هاى 
 009647602344444 و   009647602329999
تماس گرفته و جهت تعيين نوبت و آشنايى با خدمات 
 www.kh.iq و بخش هاى اين بيمارستان به سايت

مراجعه كنند.

زهرا چكنه  -   شــايد عده اى تصور كنند كه خدمات آستان مقدس حضرت عباس(ع) تنها منحصر به خدمت رسانى به زائران در 
محدوده جغرافيايى حرم مطهر و يا ايام زيارتى خاص همچون ماه محرم و اربعين است؛ در صورتى كه اين آستان مقدس صدها پروژه 
عمرانى، فرهنگى، خدماتى، رفاهى و درمانى را با هدف خدمت  رسانى به عموم افراد به ويژه نيازمندان و محرومان كشور عراق ارائه 
مى  كند كه از جمله اين پروژه  ها مى توان به ساخت منازل مسكونى براى نيازمندان، احداث مجموعه  هاى آموزشى و مدارس دينى، 
خدمات كشاورزى و تأسيس مراكز درمانى به ويژه بيمارستان تخصصى الكفيل در كربالى معلى اشاره كرد؛ بيمارستانى كه بيش از يك 
ســال از تأسيس آن مى  گذرد و در اين مدت كوتاه موفق به انجام بيش از 7 هزار عمل سخت شده است، به طورى كه خدمات درمانى 
اين بيمارستان با هيچ مركز درمانى ديگرى در كشور عراق از نظر امكانات، خدمات درمانى و حضور پزشكان و جراحان متخصص قابل 

مقايسه نيست.

با تأسيس بيمارستان تخصصى الكفيل آستان مقدس عباس ى

بهترين خدمات پزشكى عراقى ها در كربال
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 با محبت و معرفت 
به زيارت برويد

محبت و معرفت، دو ركن اساسى زيارت است كه اگر زائر بتواند دل 
خويش را به آنها زينت دهد، زيارتش معناى واقعى به خود مى  گيرد 

و حق زيارت را ادا كرده است.
بنياد پژوهش هاى اسالمى آســتان قدس رضوى براى نخستين 
بار كتاب «محبت، معرفت، زيارت» را با هدف بيان كوتاهى درباره 
معرفــت و محبت و تجلى آن دو در زيارت، روانه بازار نشــر كرده 

است.
ميثم محتاجى نويسنده اين كتاب در مرحله نخست، معناى محبت 
را بررسى كرده و سپس ضمن بيان انواع محبت، محبت به خداوند 
نسبت به بندگانش را تبيين و در ادامه ويژگى  هاى محبان الهى را 

به طور كامل شرح داده است.
بخش ديگر اين كتاب به معرفت و شــناخت پيامبران و امامان به 
عنوان كاروان ســاالر دوستداران خداوند اختصاص دارد و در ادامه 
محبت به اهل بيت پيامبر(ص) بر پايه حديثى از آن حضرت بيان 
شــده و در پايان، سخن از زيارت و تجلى معرفت و محبت در آن 

به ميان آمده است.
كتــاب «محبت، معرفت، زيارت» در 192 صفحه و با بهره  گيرى از 
80 منبع معتبر و پايگاه الكترونيكى به رشته تحرير درآمده است و 

با قيمت70 هزار ريال در دسترس افراد قرار مى  گيرد.
عالقه مندان براى تهيه اين كتاب و مشاهده ساير كتاب هاى بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى مى  توانند به سايت زير 
مراجعه كرده و يا به كتاب  فروشى آستان قدس رضوى در سراسر 

كشور مراجعه كنند.
www.islamic-rf.ir

 با آگاهى
دارو مصرف كنيد

اين روزها شاهد آن هستيم كه مردم تمايل بيشترى به استفاده از 
گياهان دارويى پيدا كرده اند، ولى اطالعات كاملى در اين خصوص 
ندارند و حتى نمى  دانند كه چه گياهى براى درمان چه بيمارى هايى 

مفيد است و چگونه بايد مصرف شود! 
مؤسســه دارويى آســتان قدس رضوى، عالوه بر راه   اندازى بخش 
گياهان دارويــى داروخانه مركزى امام رضــا(ع) به عنوان اولين 
داروخانه گياهى تأسيس شده زير نظر دكترهاى داروساز، در سايت 
خود به نشانىwww.rpsi.aqr.ir مشخصات داروهاى گياهى را 
در اختيار عموم افراد قرار داده است. افراد با مراجعه به اين بخش 
مى  توانند اطالعات مورد نياز از بيش از يكصد گياه شامل؛ نام ايرانى 
و علمى گيــاه، مهم  ترين و رايج ترين مــوارد مصرف، مواد مؤثره 
وتركيبات شــيميايى گياه، طرز تهيه، مقــدار مصرف، موارد منع 
مصرف، عوارض جانبى، مصرف در دوران باردارى و شــيردهى و 
توصيه هاى الزم براى آن را دريافت كنند. همچنين افراد با مراجعه 
حضورى به اين داروخانه با راهنمايى دكترهاى داروساز مسلط به 
طب سنتى، مى توانند گياهان دارويى با كيفيت مطلوب فيزيكى 
و شــيميايى را دريافت كنند. حضور دكتر براى راهنمايى صحيح 
بيماران در مورد چگونگى مصرف صحيح گياهان دارويى و نيز در 
مورد تداخل داروهاى شــيميايى مورد مصرف بيماران با گياهان 
دارويى، حضور تمام وقت كارشناسان گياهان دارويى جهت نظارت 
بر كيفيت گياهان ارائه شده به مراجعان و كمك و راهنمايى صحيح 
بيماران، عرضه بيش از 80 قلم گياه دارويى رايج در طب سنتى و 
عرضه حدود 400 نوع فرآورده گياهى مربوط به كارخانجات داخلى 

و خارجى از ديگر خدمات داروخانه مركزى امام رضا(ع) است.

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

سخنرانى حجت االسالم و المسلمين عباسى خراسانى
با موضوع: استقامت و واليتمدارى

چهارشنبه و پنج شنبه - ساعت 10:40

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين رئيسى
با موضوع: تفسير موضوعى قرآن كريم

چهارشنبه - ساعت 17:45

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين سبحانى نيا
با موضوع: دستاوردهاى انقالب اسالمى

پنج شنبه و جمعه- ساعت 17:45 

*  قرائت زيارت امين اهللا همه روزه بعد از نمازهاى يوميه
* اقامه نماز جماعــت دوم صبح، همه روزه 20 دقيقه بعد

 از اذان صبح در رواق دارالمرحمه

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

دارالحكمه و  حضرت معصومه(س)  

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

حضور فرزندان شهداى مدافع حرم در شهربازى معارفى حرم مطهر رضوى 

به ياد شما هستيم ...

گزارش تصويرى

 عكس ها: احمد حسنى
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