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مرورى اجمالى بر  فعاليت  هاى مذهبى و فرهنگى آستان قدس رضوى
از پيروزى انقالب اسالمى تا امروز



حرم گرد ى

زير  در  نظير  بى  شــاهكارى 
صحن عتيق

الهه ارجمندى راد

از باالخيابــان كــه به حــرم مطهر رضــوى وارد 
شــويم، بست شيخ طوسى ما را به صحن عتيق و 
سقاخانه اش مى رساند، اما قبل از ورود به اين صحن 
پلكانى وجود دارد كه درست ما را به رواقى جديد 
در زير صحن قديمى انقالب مى رســاند. از پله ها 

پايين مى رويم و وارد «رواق دارالحجه» مى شويم.
ســال 1387 بــود كــه ايــن رواق در زير صحن 
انقالب ســاخته  شد تا فضاى سرپوشيده بيشترى 
جهت زيارت دلدادگان حضرت مهيا شــود. «رواق 
دارالحجه» دوميــن رواق بزرگ حرم مطهر پس از 

رواق امام خمينى(ره) است.
اذن دخول را در بســت شيخ طوسى رو به گنبد 

آقايمان زمزمه كرده و وارد دارالحجه مى شويم. 

  زيارت همسو با قبله
رواق دارالحجه تنهــا رواق در حرم مطهر رضوى 
اســت كه در آن، قبله با ســوى زيارت هم راستا 
مى شود. مى توان رو به قبله نماز گزارد و زيارتنامه 
خوانــد و از همانجا رو به ضريــح، دل را روانه امام 

رئوف(ع) كرد.
در اواسط رواق، جايى نزديك به سرداب حضرت و 

چسبيده به رواق داراالجابه، نور سبزرنگى از ميان 
ستون ها پيداست. آنجا نزديك ترين مكان به مضجع 
مطهر حضرت اســت و بسيارى زائران نماز زيارت 
را رو به قبله و نزديك به اين نور ســبز مى خوانند. 
عالوه بر آن، در جنوب غربى رواق نيز مقبره شيخ 
مجتبى قزوينــى از علماى دينى معاصر قرار دارد. 
دارالحجه، دو رواق شيخ طوسى و شيخ حرعاملى 
در شرقى ترين و غربى ترين نقطه حرم رضوى را به 
هم متصل كرده  است، عالوه بر دو ورودى شرقى و 
غربى در بست شيخ طوسى و بست شيخ حرعاملى 
به داراالجابه، دارالضيافه و گنبد اهللا وردى خان نيز 

راه دارد.
دارالحجــه، رواقى در ميانه اســت كــه قطرى در 
محدوده قدســى ايجــاد كرده و عــالوه بر اتصال 
دو رواق، در فضــاى سرشــار از آرامش و معنويت 
خود، دل زائــر را نيز به آقا متصل مى كند و ميان 
زيبايى هاى ظاهرى و معمارى خيره كننده خود، 

پذيراى مشتاقان حضرت مى شود.

  تلفيق معمارى و هنر
اين رواق عظيم كه با فضاهاى جانبى اش در حدود 
15 هزار مترمربع وســعت دارد، شامل دو هشتى 
بزرگ ورودى است كه يك تاالر وسيع با حدود 180 
ستون به ارتفاع 7 متر دارد كه سقف باشكوه رواق را 
نگه داشته  است. مركز رواق زير سقاخانه اسماعيل 
طال قرار گرفته و ازاره هاى رواق با سنگ مرمر رگه دار 
بسيار زيبايى پوشانده  شده است. در كف سازى اين 
رواق از تركيب سنگ هاى رنگى استفاده كرده اند. 
در 300 طاسه ســقف، گلبرگ هاى برجسته و به 
ســبك گچ برى زير و روى بــا برگ هاى نقره اى و 
طاليى در زمينه اى به رنگ فام ايرانى و خراســانى 
كار شــده و مركز گلبرگ ها نيــز با آينه هاى كپ 
تزييــن شــده اند. اين جــا تنها رواقى اســت كه 
مى توان هنر آينه  ُكپ را با كاربندى هاى مقرنس و 
رسمى بندى ها و گلبرگ هاى يك پارچه به ضخامت 

يك تا پنج سانتى متر مشاهده كرد.
القاب حضرت مهدى(عج) و اسما چهارده معصوم، 
حديث معروف سلسله الذهب و فرازهايى از دعاى 
شــريف ندبه و افتتاح با خط خوش و زيباى ثلث 
در كتيبه هايى جداگانه بر ديوارهاى رواق نگاشته

 و خطاطى شده است. 

خــبــر
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جوان مكزيكى در بارگاه منور رضوى با 
اداى شهادتين به اسالم گرويد.

«آرئون ترز كالينو» علت اصلى گرايش 
بــه اســالم را فرهنگ غنــى ايران و 
اســالم عنوان كــرد و گفــت: 6 ماه 
مداوم به مطالعه پرداختم و با تعدادى 
از مســلمانان ارتباط برقــرار كردم تا 
اطالعات و دانش خود را در اين زمينه 
باال ببرم و بــه اطمينان قلبى و يقين 

برسم.
وى بــا اشــاره بــه هجمه هايــى كه 
رســانه هاى غربى در چند سال اخير 
عليه اسالم به راه انداخته اند، گفت: من 
نسبت به اين تبليغات كامال آگاه بودم و 

مرز بين تروريست و اسالم و تفاوت آموزه هاى اسالم با ساير اديان را به درستى 
مى شناختم، لذا در انتخابم ترديدى نداشتم و توجهى به تبليغاتى كه در جهان 

به راه افتاده نكردم.
اين جوان تازه مسلمان افزود: دين اسالم پيامى از جانب خداوند است كه توسط 

پيامبران الهى براى بشريت عرضه شده 
اســت. اين دين سرشــار از آموزه هاى 
صلح و دوســتى است و دستوراتش بر 
اســاس عقالنيت پياده شده و تفاوت 
آشــكارى با آنچه كه در رســانه ها به 

تصوير كشيده اند دارد.
وى بيان كرد: تصور من در گذشته اين 
بود كه اسالم دينى سرشار از خشونت 
و تروريســت و تهجر است، اما پس از 
مطالعه فراوان تصورم تغيير كرد و پى 
بردم كه دين اسالم كامل ترين دين و 
تعاليم آن پيام  آور صلح و دوستى است.

كالينو تأكيد كرد: بعد از بازگشــت به 
كشورم تصميم دارم تا ديگران را نيز با 
اين دين آشنا كنم و به تبليغ اين دين بپردازم و مفاهيم و تعاليمش را به زبانى 
ساده براى ديگران بيان كنم. آرئون كه پس از اسالم آوردن نام سجاد را براى 
خود برگزيد، گفت: به عنوان يك فرد مكزيكى خوشحالم كه در كشورى مثل 

ايران و در مكانى مقدس و معنوى به اسالم مشرف شدم.

در ايــام اهللا دهــه فجــر 37 نفــر از جانبــازان لبنانــى بــه حــرم مطهر 
امام على بن موسى الرضا(ع) مشرف شدند.

به مناســبت فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر و چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى گروهى از جانبازان لبنانى به حرم مطهر رضوى مشرف شدند.

اين گروه بعد از زيارت مضجع منور على بن موسى الرضا(ع) در ويژه برنامه اى 
كه به همت اداره امور زائران غير ايرانى آستان قدس رضوى در رواق غدير حرم 

مطهر رضوى براى آن ها تدارك ديده شده بود، شركت كردند.
پخش نماهنگ از زندگى امام خمينى(ره)، برگزارى مسابقه فرهنگى، بازديد از 
موزه مركزى آستان قدس رضوى، اهداى بسته هاى فرهنگى همچون كتاب، 
سى دى و پذيرايى در ميهمانسراى حضرت رضا(ع) از ديگر برنامه هاى اجرا شده 

براى اين گروه از زائران بود.
عبدالحســين شيخانى؛ مسئول اين كاروان با بيان اينكه اين گروه از جانبازان 
بيشتر قطع نخاعى هستند، بيان كرد: بسيارى از اين افراد به دليل مشكالت 
جســمى و حركتى براى اولين بار به حرم مطهر غريب الغربا حضرت رضا(ع) 
مشرف مى شوند. «رزان سميره الحاج دياب» يكى از اعضاى اين گروه ابراز كرد: 
حضور و زيارت حرم منور حضرت رضا(ع) برايم بيشتر شبيه به يك رؤياست و 

شور و حال و احساسم در اين حرم زيبا و وصف نشدنى است.
وى بيان كرد: وقتى پا در حرم مطهر امام مهربانى ها گذاشتم تمام غصه هايم را 
فراموش كردم، فكر مى كنم زائران هيچ گاه در اين مكان معنوى احساس غربت 

نمى كنند، چرا كه امام رضا(ع) مهربان و ميهمان نواز است.

جوان مكزيكى در بارگاه منور رضوى به اسالم مشرف شد

گروهى از جانبازان لبنانى به پابوسى امام رضا مشرف شدند

رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى گفت: در ايام اهللا دهه فجر محافل 
قرآنى «هر شب با قرآن» در دارالقرآن الكريم حرم رضوى برگزار مى شود.

حجت االسالم والمسلمين مهدى شجاع با بيان اين خبر ابراز كرد: به مناسبت 
فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر و سالگرد پيروزى انقالب اسالمى محافل انس با 
قرآن هر شب بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در دارالقرآن الكريم حرم 

مطهر رضوى برپا مى شود.
وى عنــوان كرد: در اين محفل نورانى قاريان برتر ملى و بين المللى آســتان 
مقدس رضوى همچون جواد كاشفى، جواد پناهى، سيد مرتضى سادات فاطمى، 
مهدى تقى پور، امير لعل اول، حامد عليزاده، روح اهللا هاشمى، امير حسين نژاد، 
محمد مشمول، مهدى نباتى، مســعود بيژنى و ...... آيات روح بخش كالم اهللا 

وحى را تالوت مى كنند.
حجت االســالم والمســلمين شــجاع اظهار كرد: در ادامه اين محفل نورانى 
جلسات تفسير قرآن كريم نيز با حضور كارشناسان دينى همچون حجج اسالم 

حسين زاده و ايزدخواه برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: در شب 22 بهمن ماه نيز محفل انس با قرآن كريم با حضور زائران 
و عاشقان اهل بيت(ع) و تالوت قاريان برتر آستان قدس رضوى در رواق امام 

خمينى(ره) حرم مطهر برگزار مى شود.
رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى ادامه داد: همچنين در ايام اهللا دهه 
فجر محافل قرآنى ويژه كودكان و نوجوانان پنج شنبه شب ها در دارالقرآن الكريم 

حرم مطهر رضوى برپا مى شود.
رئيس اداره علوم قرآنى آســتان قدس رضوى برگزارى نشست هاى قرآنى هر 
روز قبل از نماز جماعت ظهر و عصر، برپايى حلقه تفســير يك صفحه قرآن 
ويژه زائران خواهر و برادر بعد از نماز عصر، برپايى نمايشگاه «فجر نور و نجات 
ملت»، مسابقات قرآنى، كارگاه هاى مهدالرضا(ع)، ختم تالوت قرآن و صلوات و 
.... را از ديگر برنامه هاى اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى در ايام اهللا دهه 

فجر دانست.

جوان مكزيكى در بارگاه منور رضوى با 

«آرئون ترز كالينو» علت اصلى گرايش 
بــه اســالم را فرهنگ غنــى ايران و 
 ماه 
مداوم به مطالعه پرداختم و با تعدادى 
از مســلمانان ارتباط برقــرار كردم تا 
اطالعات و دانش خود را در اين زمينه 
باال ببرم و بــه اطمينان قلبى و يقين 

وى بــا اشــاره بــه هجمه هايــى كه 
رســانه هاى غربى در چند سال اخير 
عليه اسالم به راه انداخته اند، گفت: من 
نسبت به اين تبليغات كامال آگاه بودم و 

برپايى محافل قرآنى «هر شب با قرآن» در حرم رضوى

اقامه نماز باران 
از كنار مضجع رئوف اهل بيت

نماز طلب باران به امامت حجت االسالم والمسلمين خزاعى در صحن جمهورى 
اسالمى حرم مطهر رضوى اقامه شد.

نماز باران از جمله نمازهاى مســتحبى اســت كه در طلب باران و به هنگام 
خشكسالى و كم شدن سفره  هاى آب زير زمينى خوانده مى  شود، اين نماز مانند 

نماز اعياد فطر و قربان به جماعت و ُفرادا خوانده مى  شود.
نماز طلب باران و رحمت الهى در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) در دوشــنبه 

گذشته اقامه شد.
زائران و مجاوران زيادى براى اقامه باشــكوه نماز باران در اين مراسم معنوى 
شركت كرده و از خداى سبحان طلب نزول باران و بارش رحمت الهى كردند. 
در بين نمازگزاران كودكان و ســالخوردگان نيز حضور داشــتند و براى نزول 

رحمت الهى همه از پير و جوان و كودك دست به دعا برداشتند.
حجت االســالم و المســلمين خزاعى در دو خطبه نماز باران اظهار كرد: در 
كالم اهل بيت(ع) بارها تاكيد شده كه رحم كنيد تا به شما رحم شود، وقتى 
اخــالق رذيله و بى رحمى در جامعه ترويج پيدا كند، بركات و رحمت الهى از 

بين خواهد رفت.

وى با تاكيد بر اينكه رحم كردن به ديگران باعث مى  شود تا معرفت مان نسبت 
به درگاه الهى بيشتر شود، افزود: كشور اسالمى ايران با دشمنى هاى سياسى 
زيادى دست و پنجه نرم مى كند، لذا همه ما وظيفه داريم تا براى حفظ نظام 

فعاليت داشته باشيم و با بصيرت كامل گام برداريم.
اين استاد حوزه عنوان كرد: مسئوالنى كه در رأس كار هستند مراقب رفتار و 
كردار و عمل خويش باشند تا نظام با صالبت باقى بماند و روزنه اى براى رسوخ 

دشمن پديد نيايد.



پــاى مــنــبــر حــرم
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عرض اراد ت
  

قصد  زيارت
محمد  جواد  غفورزاد ه «شفق»/ د بير شوراى 
شعر انجمن اد بى رضوى

به يك نگاه تو، تطهير مي شود ، د ل من
به يك كرشمه، نمك گير مي شود ، د ل من

مرا بس است طواف ضريح تو، هرگاه
شكسته بسته تقصير مي شود  د ل من

قسم به صبح جمال تو، پشت پنجره ات
د خيِل ناله شب گير مي شود  د ل من

سرشك حاجت هر كس كه مي چكد  بر خاك
كنار پنجره، تصوير مي شود  د ل من
شميم ضامن آهو، اگر به من برسد 

خد اي را، جگر شير مي شود  د ل من
به چشم آينه هاي حرم كه مي نگرم
هزار مرتبه تكثير مي شود  د ل من

به روي آب نماهاي صحن تو چون موج
به عشق و عاطفه د رگير مي شود  د ل من

به شوق آنكه به پابوس زائرت برسد 
به جاي اشك سرازير مي شود  د ل من

خد ا نكرد ه، اگر از تو روي برگرد انم
اسير بازي تقد ير مي شود  د ل من!
چگونه قصد  زيارت كنم براي ود اع

مگر ز د يد ن تو سير مي شود  د ل من؟
«خد ا مرا به فراق تو مبتال نكند 

من و جد ايي از اين آستان خد ا نكند »

   

شبى د ر حرم رضوى
محمد  على ساالرى ثانى/ عضو شوراى شعر 
انجمن اد بى رضوى

امشب شبيِه آينه ام، نه كبوترم
ِگرد  حريم َحَرمت آينه مى پرم

ِحّس مى كنم كه يك نفر از جنس آفتاب
د ست مرا گرفته به آيين باورم

د ر اشتياق آتش د ل شعله   ور شد م
خورشيد  هشتم است مگر د ر برابرم؟
كارم گذشته است زمستى و عاشقى

يعنى كه پُر شد ه است از اين باد ه ساغرم
تا د ر رواق قبله هفتم نشسته ام
از آسمان هفتم اين شهر برترم

بگذار تا كه پَر بزنم د ر حريم د وست
شوق طواف روضه مينوست د ر سرم

زيباترين ترنّم باران به من ببار
شور د وباره اى به د ل و د يد ه ترم

«ساالر» د ر حريم حرم خوش سرود  و گفت
احساس مى كنم كه من امشب كبوترم

   

امام رضا
نويد  اطاعتى/ عضو انجمن اد بى رضوى

د وباره د ل زِ كمند  گناه مى گيرم
د ر آسمان خراسان پناه مى گيرم

نگاه لطف شما بر همه نمايان است
كه سهم خود  را از اين نگاه مى گيرم
مقيم شهر بهشت توأم، به رستاخيز

فرشته هاى حرم را گواه مى گيرم
كه هر چه بود م، همسايه رضا بود م
تو را براى خود م تكيه گاه مى گيرم

به وقت برد ن نام تو د ر امين اهللا
تو را به جاى على اشتباه مى گيرم

علِى كشور مايى، امير ايرانى
به سمت و سوى حريم تو راه مى گيرم

اگر چه گريه زائر شفاست اما من
شفاى د رد  د لم را زِ آه مى گيرم

به غير د رگه تان ملجائى نمى د انم
فقط به پاى ضريحت پناه مى گيرم

«زِ آستان رضايم خد ا جد ا نكند »
كه روزى از د ر اين بارگاه مى گيرم

به سبك سبز غزل گونه فوالد  خراسانى
صله زِ پنجره فوالد  شاه مى گيرم

   

كسى كه چون حضرت زهرا(س) د لد اد ه و عاشق ذات اقد س الهى و پيرو 
واليت اهل بيت عصمت و طهارت(ع) است، د ر هر لحظه از زند گى، ياد  و 
ذكر خد ا را فراموش نكرد ه و پيوسته با خلوص نيت د ر راه خالق هستى 

گام برمى  د ارد .
امام خمينى، يكى از مرد ان بزرگ و متد ين تاريخ است كه با توكل به خد ا 
و توسل به اهل بيت(ع) با نظام ستمشاهى مقابله و انقالب را نهاد ينه كرد .

امام راحل د ر سال 42 چنان عليه شاه و مزد ورانش سخن مى گفت كه 
لرزه به جان  شاه مى اند اخت، اين حركت و قد رت امام برخاسته از ايمان 

و اعتقاد  به وحد انيت و قد رت الهى بود .
امام د ر طول چهارد ه سالى كه د ر نجف اشرف مشرف بود ند  هر شب به 
زيارت موال اميرالمؤمنين(ع) مى رفتند  و بارها مى گفتند  كه د شمن مرا به 
اين موهبت الهى رساند . حاالت امام د ر حرم به صورتى بود  كه د وست و 

د شمن شد يد اً تحت تأثير عباد ت و زيارت ايشان قرار مى گرفتند .
امام خمينى(ره) با آن شــخصيت واالى جهانــى خويش د اراى تواضع 
و فروتنى د ر حد  بااليى بود ند  و اين تواضع از ســخنان و رفتارشــان به 

خوبى نمايان بود . د ر سخنان خود  گاهى خود  را يك طلبه و گاهى يك 
خد متگزار قلمد اد  مى كرد ند  و گاهى خطاب به رزمند گان آرزو مى كرد ند  

بر د ست آنان بوسه زند .
امام خمينى (ره) حمايت از مظلوم و مقابله با ظلم و اســتعمار ستيزى 
د ر هر گوشه و نقطه اى از جهان را از جمله آرمان هاى انقالب اسالمى بر 
مى شــمرد . وقتى خرمشهر پس از مصائب فراوان آزاد  شد ، باز هم امام با 
همان آرامش و خد اباورى و خد امحورى مى گويند  كه خرمشــهر را خد ا 
آزاد  كرد . امام نمى فرمايد  كه ارتش و سپاهِ من آزاد  كرد ، اشاره نمى كنند  

كه به تد بير من و با هد ايت ارتش و سپاه خرمشهر آزاد  شد . 
مقام معظم رهبرى نيز د ر راســتاى اعتالى فكرى امام راحل حركت و 

سيره عملى و عباد ى ايشان را د نبال مى  كنند .
اكنون برخى از مسئوالن، هشت سال د فاع مقد س و ايستاد گى ها ملت 
د ر بد ترين شــرايط اقتصاد ى را فراموش كرد ه اند ، آنها پيوسته كالم «ما 
نمى توانيم»، «نمى شــود »، «كار ما نيست» را شعار خود  كرد ه و مشكالت 

اقتصاد ى را براى مرد م بيشتر كرد ه اند .

آگاهى و بصيرت د ر سيره ائمه معصومين(ع) از جايگاه وااليى برخورد ار 
است و ناآگاهى موجب تزلزل عقايد  الهى مى شود .

آگاهى د هى و بصيرت افزايى اســاس كار اولياى الهى بود ، هد ف خد اوند  
متعال از فرســتاد ن پيامبران هد ايــت و آگاهى د هى مرد م بود ، چرا كه 
انسان بى بصيرت هر لحظه ممكن است د ر مسير زند گى د چار انحراف 

و گمراهى شود .
مكتب اهل بيت(ع) و ســيره رفتارى و گفتارى اين بزرگواران تابلوهاى 
هد ايت براى رسيد ن انسان به كماالت حقيقى و معنوى است، بنابراين 

هر كسى د ر مسير زند گى پايبند  به ارزش هاى د ينى و تابع فرهنگ اهل 
بيت(ع) باشد ، هيچ وقت گرفتار نخواهد  شد .

امروز د شمنان مكتب اهل بيت(ع) با شگرد هاى مختلف براى تضعيف اين 
فرهنگ نورانى تالش مى كنند ، شناخت فرصت ها و تهد يد ات د ر فضاى 

مجازى يك مسئله بسيار مهم و ضرورى است.
از صد ر اسالم تاكنون تاريخ شاهد  اين امر است كه مخالفان د ين هميشه 
به د نبال بهانه اى هستند  كه مرد م را از اهل بيت(ع) و مفاهيم و ارزش هاى 

اسالمى د ور نگه د ارند .

الگوگيرى از حماســه فاطمى د ر عرصه هاى مختلف موجب استقامت، 
مقاومت و د ر نهايت پيروزى است.

حماسه فاطمى يكى از منشائات پيروزى انقالب اسالمى ايران است، امام 
خمينى(ره) با اتكا به تعاليم قرآن و سيره اهل بيت(ع) و حضور آگاهانه 
مرد م توانســت انقالب را به پيروزى برســاند  و خط بطالن بر حكومت 
طاغوت بكشد . حضرت زهرا(س) برترين اسوه حق طلبى و عباد ت است، 
ما مى توانيم با الگوگيرى از ســيره د خت مكرم حضرت رسول(ص) انوار 
فاطمى را د ر عمق وجود مان نهاد ينه كنيم و عطر سيره ام ابيها(س) را د ر 

زند گى فرد ى و اجتماعى خود مان منتشر كنيم.
ســيره زهراى اطهر(س) د ر زند گى اجتماعــى و فرد ى رعايت د قيق و 
ظريف حقوق د ر عرصه هاى مختلف است، امروز اگر خانه هاى ما منور به 
نور و عطر فاطمى شود ، بسيارى از مشكالت و نابسامانى هاى زند گيمان 
حل خواهد  شد . اگر عطر فاطمى روى تفكر، اند يشه و د ل انسان اثر كند ، 
زند گى نورانى خواهد  شد ، معطر كرد ن زند گى به اين معناست كه عطر 
فاطمى د ر د رون زند گى باقى بماند  و فرد  اين مهم را د ر همســرد ارى، 

تربيت فرزند ان، خد متگزارى د ر عرصه هاى مختلف نشان د هد ، چرا كه 
زند گى بد ون عطر فاطمى فايد ه اى ند ارد .

حق طلبى و بند گى پرورد گار از جمله انوار فاطمى اســت، حق طلبى با 
حــق اد ا كرد ن فرق مى كند ، چرا كه حق طلبى فاطمه(س) با محوريت 
خد ا صورت مى گرفت، پس د ر حقيقت حق طلبى بايد  د ر راستاى حقى 

باشد  كه خد ا آن را لحاظ كرد ه است.
اگر مبناى تربيت فرزند انمان برگرفته از سيره فاطمى باشد  اين امر سبب 
مى شود  كه د ختران و پسران ما هيچ گاه د ر برابر سختى ها متزلزل نشوند .
حضرت فاطمه زهرا(س) با مد يريت د رست و به كار بستن ويژگى هاى 
تربيتى، فرزند انى را براى جامعه اسالمى تربيت كرد  كه هر يك منشأ آثار 

خير و پيشرفت آموزه هاى الهى شد ند .
د خت گرامى پيامبر(ص) نه تنها د ر مسائل خانواد گى و تربيتى بلكه د ر 
مســائل اقتصاد ى و رفع مشكالت روزمره مرد م نيز پيشگام و هميشه و 
براى همه د وران ها الگويى شايســته د ر حوزه اخالقى، پرورش عواطف 

انسانى و ارشاد  و هد ايت مرد م بود .

انقالب اسالمى ايران، يك انقالب فرهنگى و با محوريت د ين و ارزش هاى 
الهى اســت، پيروزى انقالب اسالمى د ر واقع پيروزى بر كفر جهانى بود  
و نظام جمهورى اسالمى بعد  از پيروزى خد مات شايسته اى را به مرد م 
ارائه د اد ه كه بازخوانى د ستاورد هاى انقالب و انتقال حقايق تاريخ انقالب 

اسالمى به نسل جوان ضرورى است.
اســالم زد ايى و ترويــج فرهنگ غربــى از اولويت هــاى كارى تمامى 
د ســتگاه هاى فرهنگى رژيم پهلوى بود  كــه خروش رهبر كبير انقالب 
اسالمى امام خمينى(ره) و مرد م واليت مد ار ايران اسالمى زمينه ايجاد  و 

پيروزى انقالب اسالمى و سرگونى رژيم ستمشاهى را فراهم كرد .
معرفى چهره واقعى رژيم فاسد  پهلوى به جوانان موجب هوشيارى آنان 
د ر برابر انحرافات فرهنگى مى شود ، انحراف فرهنگى الگو گرفته از غرب از 

مختصات فعاليت هاى رژيم پهلوى بود .

 كشف حجاب، مصرف گرايى، شراب خوارى، مبارزه با سنت هاى اسالمى، 
توسعه گرايش به بهائيت، رونق فقر و محروميت، تغيير محتواى كتاب هاى 
د رسى و وابستگى به غرب از جمله مسائل انحرافى رونق يافته د ر زمان 
رژيم پهلوى بود  و از طرفى تقد س زد ايى از الگوهاى د ينى و تاريخى جلوه 

د اد ن اسوه هاى الهى از د يگر اقد امات انحرافى حكومت پهلوى بود .
مسير انقالب اسالمى مسير حق و حقيقت است، امروز به بركت د رايت 
و مد يريت مقام معظم رهبرى، خون شهد ا و حضور مرد م د ر صحنه نظام 
جمهورى اسالمى ايران به الگويى بى بد يل براى كشورهاى اسالمى مبد ل 
شد ه اســت. تحقق آرمان هاي واالي اسالمي، رفع اختناق از جامعه، به 
ارمغان آورد ن رحمت ميان اقشــار مختلف جامعه، محروميت زد ايى و 
نهاد ينه كرد ن تقد س ارزش هاى د ينى د ر جامعه را از جمله د ستاورد هاى 

انقالب اسالمى است.

اخالص د ر عمل؛ رمز موفقيت امام خمينى د ر مد يريت انقالب بود 
آيت اهللا كاظم صد يقى 

شايعه پراكنى ابزار كار د شمن براى تضعيف باورهاى د ينى است
حجت االسالم والمسلمين محمد  تقى عبد وس 

پيروزى انقالب اسالمى نشأت گرفته از حماسه فاطمى است
منوره شايسته خوى / استاد  حوزه علميه

حكومت پهلوى ترويج كننده فرهنگ مبتذل غربى د ر ايران بود 
حجت االسالم والمسلمين فرازى نيا

د شمن شد يد اً تحت تأثير عباد ت و زيارت ايشان قرار مى گرفتند .
امام خمينى(ره) با آن شــخصيت واالى جهانــى خويش د اراى تواضع 
و فروتنى د ر حد  بااليى بود ند  و اين تواضع از ســخنان و رفتارشــان به 

پيروزى انقالب اسالمى نشأت گرفته از حماسه فاطمى است

شايعه پراكنى ابزار كار د شمن براى تضعيف باورهاى د ينى است



تربيت آينده سازان
بنياد فرهنگى رضوى در ســال 1365 ايجاد شــد. اكنون با 17 واحد 
آموزشى و دو پژوهشسرا در مناطق برخوردار و كم برخودار شهر مشهد 
و شهرستان چناران در ســال تحصيلى جارى ميزبان بيش از 7 هزار 
دانش آموز اســت. تاكنون بيش از 11 هــزار دانش  آموز از مدارس امام 

رضا(ع) فارغ التحصيل شده  اند.

كتاب و كتابخوانى
كتابخانه در آستان قدس رضوى سابقه اى به قدمت 6 قرن دارد و امروز 
كتابخانه  هاى اين آســتان مقدس با بيش از 4 ميليون نسخه كتاب و 
مدرك مطالعاتى جزو مجهزترين كتابخانه هاى كشــور است. كتابخانه 

مركزى و 50 كتابخانه تابعه آن 400 هزار عضو فعال در كشور دارد. 

پژوهش و تحقيق
بنياد پژوهش هاى اسالمى با هدف ترويج و نشر فرهنگ اسالمى در سال 
1363 تأسيس شد. اين بنياد در حال حاضر به عنوان مركزى علمى و 

پژوهشى با همكارى محققانى از حوزه و دانشگاه فعاليت دارد.
انتشار هزار و 960 عنوان اثر در سه هزار و 801 جلد و در شمارگان 13 
ميليون و 680 هزار جلد، به عنوان دستاورد اين مركز در مدت بيش از 

سه دهه فعاليتش ثبت شده است.

حوزه و دانشگاه
دانشــگاه علوم اسالمى رضوى در ســال 1363 از بازسازى دو مدرسه 
خيرات خان و ميرزاجعفر و با دو رويكرد حوزوى و دانشــگاهى تشكيل 
شد. اين دانشگاه با تكيه بر اصل حوزوى و قرآن محورى، در سه مقطع 
كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى از بين برادران دانشجو مى پذيرد. 
در حال حاضر هزار و 100 دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل 
هستند. در طى اين ســال ها، بيش از 3 هزار دانش آموخته در مقاطع 
مختلف تحصيلى و از 26 رشته فعال اين دانشگاه با گذراندن سطوح 4 

گانه حوزه علميه فارغ التحصيل شده  اند.

علم و دانشگاه
دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) از سال 1378 به عنوان 
مركزى دانشگاهى از سوى آستان قدس رضوى تأسيس 
شد. در حال حاضر 5 هزار و 880 دانشجو در دو مقطع 
كارشناسى و كارشناسى ارشد و در 40 رشته دانشگاهى، 
در دو پرديس ويژه خواهران و برادران مشغول به تحصيل 
هســتند. تاكنون 8 هزار و 773 دانشجو از دانشگاه امام 

رضا(ع) فارغ التحصيل شده اند.

نشاط و ورزش
مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى از سال 1373 ايجاد شد و اكنون 
روزانه 5 هزار نفر از بيش از 30 سالن ورزشى و مجتمع آبى آستان قدس 
رضوى كه براى ورزش هاى واليبال، بســكتبال، فوتســال، تنيس خاكى، 
فوتبال، اسكواش و... در مساحتى به وسعت 230 هزار مترمربع اختصاص 
يافته، استفاده مى كنند. ورزشگاه امام رضا(ع) با ظرفيت 25 هزار نفر يكى 

از مجموعه هاى ورزشى پيشرفته كشور محسوب مى شود.

اردو و زيارت
رواق دارالهدايــه به صورت شــبانه روزى ميزبان اردوهاى 
زيارتى است، ساالنه حدود 500 هزار نفر در قالب 50 هزار 

كاروان زيارتى از برنامه هاى اين رواق استفاده مى كنند.

زائرانى از راه دور
ســاالنه حدود 3 ميليــون نفر از كشــورهاى مختلف به 
آستان بوسى حريم رضوى مى آيند، از اين رو 6 هزار برنامه 
فرهنگى و تبليغى در قالب سخنرانى، بيان احكام، قرائت 
ادعيه و زيارت و مسابقات فرهنگى به زبان هاى عربى، اردو، 
آذرى و انگليسى براى اين دسته از زائرانى كه از فرسنگ ها 
راه دورتر به مشــهدالرضا آمده اند در رواق هاى دارالرحمه، 
دارالمرحمه، غدير، كوثر و مقبره شــيخ حرعاملى برگزار 

مى شود.

قرآن و آموزش
يكى از قالب هاى برنامه هــاى قرآنى حرم مطهر برگزارى 
كالس ها و كارگاه هاى آموزشــى است، ساالنه بيش از دو 
هزار كارگاه آموزشى، بيش از يكصد نشست، حدود 200 
حلقه قرآنى و هزار و 500 كالس آموزشى در حرم مطهر 
و پايگاه هاى سطح شهر مشهد براى عالقه مندان به مباحث 

قرآنى برگزار مى شود.
در كنار اين دوره ها ســاالنه حدود 32 هزار نفر از نونهاالن 

در كارگاه هاى مهدالرضا(ع) حرم مطهر شركت مى كنند.

زهرا چكنه- قبل از پيروزى انقالب اســالمى، آســتان قدس 
رضوى تنها داراى سه واحد فرهنگى محدود و غير فعال، شامل 
«كتابخانه»، «مــوزه» و «اداره امور فرهنگى» بود و برنامه هاى 
فرهنگى و مذهبى محدودى در اماكن متبركه حرم مطهر رضوى 
برگزار مى شــد، اما امروزه به بركت انقالب اسالمى و در سايه 
مديريت موفق اسالمى ساالنه هزاران برنامه مختلف فرهنگى در 
مؤسسات تابعه اين آستان مقدس در گستره حرم مطهر، شهر 
مشهد، كشور و بين الملل در حال برگزارى است و بخش اعظمى 
از درآمدهاى اين آســتان مقدس در كارهاى فرهنگى هزينه 
مى شود، در اين گزارش مرورى اجمالى به برخى از اين برنامه ها 

داريم.



رى
عف

 ج
سم

 قا
ح:

طر
 

قنوت عشق
برگزارى نماز جماعت يكى از باسابقه ترين فعاليت هاى دينى و تبليغى 
در حرم مطهر رضوى است. در حال حاضر روزانه در 49 نقطه از اماكن 
متبركه رضوى نماز جماعت اقامه مى شود. آمارها حاكى از آن است كه 
ساالنه بيش از 20 هزار نوبت نماز جماعت در اماكن متبركه رضوى اقامه 
مى شود. بزرگ ترين و باشكوه ترين نمازهاى جماعت با حضور 80 تا 100 

هزار نمازگزار در صحن جامع رضوى اقامه مى شود.

پاى درس بزرگان
فرصت معنوى زيارت حضرت رضا(ع) بهترين زمان است تا زائران در اين 
حريم قدسى به كسب معارف الهى مشغول شوند. ساالنه بيش از 3 هزار 
و 500  جلسه سخنرانى و بيش از 2 هزار بيان احكام براى عموم زائران 

به صورت مستمر در حرم مطهر برگزار مى شود.

دعا و نيايش در حرم
برگزارى جلســات قرائــت ادعيه و مداحى يكــى از پر مخاطب ترين 
برنامه هاى فرهنگى و مذهبى اســت كه طرفداران زيادى دارد؛ ساالنه 
حدود 3 هزار و 300 جلســه قرائت زيارت و دعا و هزار و 500 جلسه 
مداحى ويژه عموم زائران و خواهران در حرم مطهر با حضور مداحان و 

پيرغالمان اهل بيت(ع) برگزار مى شود.

پيوند قرآن و عترت
بطور متوسط و ساالنه يك هزار برنامه قرآنى حرم مطهر امام رضا(ع) در 
قالب 200 محفل قرآنى با حضور قاريان برجسته كشورى، 700 جلسه 
ترتيل و حدود يكصد  ُجنگ قرآني ويژه كودكان برگزار مى شود. بر اساس 
آمارها در طول سال بيش از يك ميليون و 500 هزار زائر در گروه هاى 

مختلف سنى از اين برنامه ها كسب فيض مى كنند.

كتاب و نشر
انتشارات آستان قدس رضوى«به نشر» به منظور گسترش 
فرهنگ اصيل اســالمى و ترويج و نشر معارف رضوى، 
فعاليت هاى انتشاراتى خود را در سال 1362 آغاز كرد. 
اين انتشارات طى 20 سال اخير بيش از 5 هزار و 500 
عنوان كتاب منتشــر كرده است. «به نشر»   28 شعبه در 

سراسر كشور دارد.

پرسش و پاسخ دينى
ساالنه 650 هزار نفر با مراجعه حضورى به دفاتر پاسخگويى، 
دو ميليون و 70 هزار نفر به صورت تلفنى و بيش از 183 
هزار نفر به صورت پيامكى ســؤاالت شرعى و دينى خود 
را از كارشناســان متخصص پاسخگويى حرم مطهر جويا 

مى شوند.

مشورت و مشاوره
مركز مشاوره با رويكرد دينى حرم مطهر، ساالنه طى 10 
هزار ساعت فعاليت خود به حدود 85 هزار مراجعه كننده 

خدمات رايگان مشاوره تربيتى و خانوادگى ارائه مى دهد.

گفت وگوى دو طرفه
يكى از برنامه هاى فرهنگى كه مورد استقبال عموم زائران 
به ويژه جوانان قرار گرفته، برگزارى جلسات «حلقه معرفت» 
است كه زائران رو در رو با كارشناسان متخصص صحبت 
مى كنند. ســاالنه بيش از 10هزار حلقه معرفت با حضور 
يك ميليون و 350 هزار  نفراز زائران و مجاوران به صورت 

مستمر در حرم مطهر برگزار مى شود.

زهرا چكنه- قبل از پيروزى انقالب اســالمى، آســتان قدس 
رضوى تنها داراى سه واحد فرهنگى محدود و غير فعال، شامل 
«كتابخانه»، «مــوزه» و «اداره امور فرهنگى» بود و برنامه هاى 
فرهنگى و مذهبى محدودى در اماكن متبركه حرم مطهر رضوى 
برگزار مى شــد، اما امروزه به بركت انقالب اسالمى و در سايه 
مديريت موفق اسالمى ساالنه هزاران برنامه مختلف فرهنگى در 
مؤسسات تابعه اين آستان مقدس در گستره حرم مطهر، شهر 
مشهد، كشور و بين الملل در حال برگزارى است و بخش اعظمى 
از درآمدهاى اين آســتان مقدس در كارهاى فرهنگى هزينه 
مى شود، در اين گزارش مرورى اجمالى به برخى از اين برنامه ها 

داريم.



محمدحسين مروج كاشانى -   وقتى صحبت از بانوى بزرگوار و شخصيت بى نظير جهان اسالم يعنى حضرت فاطمه زهرا(س) به ميان 
مى آيد، تنها سخن از يك فرد نيست، او كسى است كه پدرش رسول خدا(ص)، همسرش ولى خدا و فرزندان معصومش از اولياى خدا و 
امامان راستين هدايت انسان ها به رستگارى هستند. اما آن چيزى كه درباره ريحانه النبى(ص) بيش از هر چيز ديگرى ذهن انسان هاى 
صادق و هدايت جو را مشــغول خود مى كند نقش آفرينى با عظمت بانوى جوانى است كه با وجود عمر كوتاه خود باعث بركات و آثار 
فراوانى از نظر الگوى نمونه و بارز يك زن مسلمان و بلكه در بسيارى از جهات آن حضرت حتى الگو براى مردان در عالم اسالم است.

در اين روزها كه مزين به عطر فاطمى و ايام شهادت آن بانوى گرامى است، به جمع برخى از معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه 
امام رضا(ع) در بنياد فرهنگى رضوى رفتيم و از آنان در ارتباط با شــخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) پرسيديم و هر يك بر اساس 

دانسته ها و نظرات خود پاسخگوى ما بود. در ادامه گفت وگوى خبرنگار قدس را با آنان دنبال كنيد.

در گفت وگو با دانش آموزان و معلمان مدارس دخترانه امام رضا عنوان شد

حضرت فاطمه سرمشق و الگوى زندگى تمام اعصار

 تنها آرزوى شفاعت دارم
اول سراغ خانم معلم ها مى رويم. 47 ساله است و 
كارشناسى رياضى دارد و اينگونه حضرت زهرا(س) 
را توصيــف مى كند: «به نظر من يكى از مهم ترين 
كارهاييى كه حضرت فاطمه زهرا(س) براى اسالم 
انجام دادند، حمايت و پاسدارى از واليت بود. اين 
فراز از زندگى ايشان هميشه در ذهن و قلبم نقش 
بسته است. يكى از با عظمت ترين اقدامات حضرت 
ايفاى نقش مادرى و تربيت فرزندانى همچون امام 
حسن(ع)، امام حســين(ع) و حضرت زينب(س) 
است هر چند كه معتقدم، غم انگيزترين ماجراى 
زندگى ايشــان رحلت پدر بزرگوارشــان حضرت 
رسول اكرم(ص) بود. اگر در زمان زندگانى حضرت 
زهرا(س) و قبل از شهادت ايشان در مدينه زندگى 
مى كردم خيلى نگران اين بودم كه خدايى نكرده

 از كسانى كه سكوت كردند باشم.
اگر روزى نامه اعمالم به دســت پاره تن رســول 
خــدا(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) برســد فقط 
دوست دارم يك جمله بنويســند و آن اينكه: «با 
تمامــى كوتاهى هايى كه دارم ولى باز هم حضرت 
زهرا(س) شفاعت من را بكنند و اگر اينگونه نشود، 

جاى ديگرى ندارم كه بروم... .»

 مخفى بودن قبر فاطمه(س)، دليل غربت 
مسجدالنبى

در ادامــه گفت وگوهايمان، پاى صحبت هاى يكى 
ديگر از معلمــان مدارس دخترانه امــام رضا(ع) 
مى نشينيم، 42 ساله و كارشــناس ارشد ادبيات 
فارســى اســت. او مى گويد: «مهمترين هدف از 
معلمى را تعليم و تربيت دانش آموزان مى دانم يكى 
از بزرگترين ســختى هاى من در دوران زندگى ام، 
شــرايط درس خواندن و تحصيلى ام بوده است.» 
وقتى از او در ارتباط با موضوع شخصيت حضرت 
فاطمه زهرا(س) مى پرســيم، اشك از چشمانش 
جارى مى شــود و مى گويد: «زندگى بانوى بزرگ 
اســالم سراسر نكته و درس اســت. ايشان دختر، 
همسر و مادرى نمونه بودند، فاطمه زهرا(س) گل 
باغ پيغمبراكرم(ص) و ريحانه النبى(ص) اســت. 
من به هيچ وجه نمى توانم مصائب و مشــكالتى 
كه ايشــان تحمل كرده انــد را درك كنم. مخفى 
بودن قبر ايشــان واقعاً نشانه اى از مظلوميت اين 
بانوى بزرگوار اســت. چرا بايد يك خانم 18 ساله 
كه داراى شخصيت، بزرگوارى و كرامت است، اين 
اندازه متحمل مشــكالت و مصائب متعدد باشند. 
حضرت على(ع) و فاطمه(س) در اخالص، عبوديت 
و مظلوميت بى همتا هستند. شنيدن مصائب اهل 
بيت(ع) و بخصوص مصائب بانوى دو عالم حضرت 
فاطمه(س) انسان را منقلب مى كند چه برسد كه 

بخواهيم اين مصائب را تصور كنيم. من از حضرت 
زهرا(س) هميشه استمداد طلبيده ام و مى خواهم 

دست حمايتشان هميشه بر سر ما باشد.
من تا بحال به مدينه منوره مشرف نشده ام، اما همه 
از غربت مسجدالنبى صحبت مى كنند كه به نظر 
من يكى از داليل اين غربت در قبرســتان بقيع و 
مخفى بــودن قبر فاطمه(س) اســت، مظلوميت 
حضرت زهــرا(س) به گونه اى اســت كــه اصًال 

نمى توان آن را با زبان بيان كرد.
خانــم معلم در حالى كه اشــك مى ريزد و بغض 
گلويــش را گرفته ادامه مى دهد: «بى مادر شــدن 
خيلى سخت است، قربان فرزندان كوچك و طفالن 
صغير فاطمه(س) بشوم كه در سن كودكى بى مادر 
شــدند. اگر من مرد مى بودم حتماً بــراى مادرم 
حامى و طرفدار خوبى مى بودم. يك زن حامى اش 
پدرش، شوهرش يا فرزندانش است اما دل ها بايد 
بسوزد براى فاطمه(س) كه پدرش از دنيا رفته بود، 
شوهرش هم دستش بســته بود و فرزندانش هم 

خردسال بودند.»

 اى كاش به جاى فضه بودم
يكى ديگر از معلمان مدارس دخترانه امام رضا(ع) 
در گفت وگــوى ما حاضر مى شــود، او 44 ســاله 
و كاردانى ادبيات اســت. وى نيــز در مورد حس 
و حالــش در خصوص حضرت زهــرا(س) اظهار 
مى دارد: «من در دهه فاطميه هميشه به ياد غربت 
و مظلوميت حضرت زهرا(س) مى افتم. هميشه در 
زندگى  تالش كرده ام كه به دستورات فاطمه(س) 
عمل كنم. هميشــه به حال فضه خادمه حضرت 
زهرا(س) غبطه مى خورم و دلم مى خواست به جاى 
او مى بودم اما افســوس كه در آن زمان نبوديم. اما 
حاال كه فكر مى كنم مى بينم من االن هم مى توانم 
با عمل و رفتار يكــى از كنيزان و نوكران حضرت 

فاطمه زهرا(س) باشم.
به نظر من فرزندان از مادر بيشتر يتيم مى شوند تا از 
پدر، مادر ستون اصلى زندگى است. من اگر روزى 
سعادت ديدار ريحانه النبى(ص) را داشته باشم به 

روى پاى ايشان مى افتم، تا مرا شفاعت كنند.
به نظر من خداوند فاطمه(س) را نه تنها براى بانوان 
كه براى مردان هم الگو و اســوه قرار داده اســت، 
اســوه اى جهت عبوديت، اخالص و دفاع از واليت. 
خدا نكند كه ما پيش حضرت زهرا(س) روســياه 

باشيم. خود حضرت فاطمه(س) به داد ما برسند.»

 سرمشق و الگوى زندگى در تمام دوران
چند نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس 
دخترانه امام رضا(ع) نيز در اين گفت وگو همراه ما 

مى شوند.

يكــى از اين دانش آموزان بــه خبرنگار مى گويد: 
«بهترين درســى كه از زندگانــى حضرت فاطمه 
زهرا(س) گرفتم، شــهامت در دفاع از مقام واليت 
بود. واقعاً زندگــى كوتاه حضرت فاطمه زهرا(س) 
بــا اميرالمؤمنين حضــرت على(ع) سرشــار از 
درس آموزى است. اين بزرگواران سرمشق و الگوى 
زندگى در تمام دوران ها هستند. من سعى مى كنم 
كه اقامه نماز اول وقت را ســرلوحه كار خود قرار 

دهم.»
دانــش آموز ديگرى برايمان اينگونه بيان مى كند: 
«هر زمانــى زندگى حضرت فاطمــه زهرا(س) را 
مطالعه مى كنم شرمنده ايشان مى شوم. راستش 
را بخواهيد خيلى خوشحال هستم كه يك دختر 
هستم و مى توانم نام و القاب ايشان را بر روى خود 

بگذارم.
 وقتى فكر مى كنم كــه حضرت فاطمه زهرا(س) 
باوجود عمــر كوتاه خود چقــدر زندگى بابركتى 
داشــته اند، به فكر فرو مى روم و از عملكرد خودم 
شرمنده مى شوم. به نظرم كسى كه در خط واليت 
ائمــه اطهار(ع) قــرار مى گيرد، يــك حالتى بين 
خوشحالى و ترس دارد، خوشحالى از اين نظر كه 
خط واقعى سعادت را انتخاب كرده و ترس از اينكه 

نتواند به مسئوليت و وظايفش درست عمل كند.»

 اى كاش حضرت زهرا(س) بيشــتر عمر 
مى كردند

در ميــان صحبت هايمان دانش آمــوز ديگرى از 
مدارس امــام رضا(ع) به ما مى پيونــدد. با او وارد 
گفت وگو مى شويم و با كمال صداقت مى گويد: «اى 

كاش حضرت زهرا(س) بيشتر عمر مى كردند.
 من هميشه از اينكه حضرت فاطمه(س) در سن 
جوانى به شهادت رسيدند افسوس مى خورم و بسيار 
ناراحت مى شوم. ايشان دختر پيغمبراكرم(ص) و 
همسر امام اميرالمؤمنين على(ع) بودند بايد حرمت 

ايشان حفظ مى شد.
خيلى دوست داشــتم در زمان زندگانى حضرت 
فاطمه(س) زندگى و در حد توانم از ايشــان دفاع 
مى كردم. االن و در سال 1396 فكر مى كنم كه با 
حجابم و رعايت دستورات دين، مى توانم به يارى و 

كمك حضرت زهرا(س) بشتابم.»
گفت وگوى ما با دانش آمــوزان و معلمان يكى از 
مدارس دخترانه امام رضا(ع) به پايان مى رسد. اما 
آن چيزى كه در اين مصاحبه به وضوح مشخص 
شــد، ارادت، اخــالص و واليتمــدارى اين بانوان 
بزرگوار به ســاحت مقدس سرور و سيده زنان دو 
عالم حضرت فاطمه زهــرا(س) بود كه همگى در 
نهايت صفــاى دل آرزو مى كردند اى كاش در آن 
زمان مى بوديم و فاطمه(س) را حمايت مى كرديم.

معــرفت

امام معناى معرفت بــه حق 
 در زيارت

فلسفه آفرينش انسان، رســيدن به مقام معرفت 
خداســت. اما اين معرفت حاصل نمى گردد، مگر 
به معرفت و شناخت امام و حجت عصر، زيرا امام، 
آيينه تمام نماى حق و واســطه شناخت خداوند 

محسوب مى شود.
 چنان كه امام صادق(عليه السالم) بيان داشته اند، ما 
دانايان (برپادارندگان) به امر خدا و دعوت كنندگان 

به راه او هستيم.
 به واســطه ما خدا شناخته و پرستيده مى شود. با 
اين حال، براى شــناخت امام نيز معرفتى كامل و 
حقيقى نياز است كه اين امر هنگام زيارت ايشان 
تجلى مى يابد. با اين حال معرفت امام امرى است 
كه زمان و مكان خاصى نمى طلبد و بر همه كس 
واجب اســت كه امام خود را به نورانيت و حقيقت 
بشناسد. در مقامات زيارت اهل بيت(عليهم السالم) 
اشارات فراوانى نيز به مقام زائر امام شده است كه 
تمركز و توجه به آن، نقش بسيار اساسى و تعيين 
كننده در معرفت و شــناخت امام دارد. چنان كه 
عارفان و بزرگان ما نيز پى در پى اين مسئله را مورد 
توجه و تدقيق قرار داده اند كه گوشــه اى از آن ها 

بررسى خواهد شد.

 آيت اهللا بهاءالدينى: بايد به باطن رسيد
شناخت ولى، شناخت خداســت. بدون شناخت 
ولى، به خدا نمى توان رســيد. اگر او را شناختى و 
به زيارت او شــتافتى، مقام و مرتبه تو از زائر خانه 
خدا باالتر است. اين اســت كه مقام زائر قبر امام 
حسين(عليه الســالم) از مقام زائر خانۀ خدا باالتر 
است. شايد ميلياردها نفر براى زيارت خانه خدا بروند 
و در آن ها يك زائر حســين بن على(عليه السالم) 
نباشــد! زائر سيدالشهدا(عليه السالم) بايد چنين 
مقامى داشته باشــد كه مقامش حتى از زائر حج 
بيشتر اســت. اين گزافه نيست، روى حساب هاى 
دقيق اســت. از اين رو اول بايد به باطن رسيد و به 
فكر و انديشــه امام دست يافت، سپس به جسم و 
ظاهر يا به زيارت امام پرداخت، زيرا توجه و معرفت 
به باطن، آثار بسيارى در بر خواهد داشت و به طور 

طبيعى كارساز خواهد بود.

  عالمه طباطبايى: زيارت معصوم به مثابه 
زيارت خدا در عرش است

از ايشــان پرســيدند: معناى اين دو روايت كه در 
شأن و مقام زيارت و زائر امام حسين(عليه السالم) 
وارد شــده چيســت كــه مى فرمايــد: هركس 
سيدالشهدا(عليه الســالم) را با شــناخت حق او 
زيــارت كنــد، از گفت و گو كنندگان بــا خداوند 
متعــال در عــرش خواهد بود و نيــز هركس قبر 
امام حسين(عليه الســالم) را زيارت كند، مانند آن 
است كه خدا را در باالى عرش زيارت كرده باشد. 
ايشان در پاســخ فرمودند: اين تعبير درباره زيارت 
امام رضا(عليه الســالم) هم وارد شــده است؛ زيرا 
حضرات ائمه معصومين(عليهم الســالم)، صاحب 
واليت مطلقه و مظاهر اســما و حسناى الهى حق 
هستند. بنابراين، كسى كه عارف به حق امام باشد، 
اگر پرده از جلوى ديد باطنى اش برداشــته شود، 
مى تواند اسما و صفات حضرت حق را كه ملكوت 

عالم است، مشاهده نمايد.

  آيت اهللا بهجــت: امام، مفترض الطاعه و 
وصى پيغمبر است

درباره اعتقــاد و معرفت به امــام، «اَدنَى المعِرفَه» 
كافى است و آن اين است كه فقط معتقد باشيم او 
امام مفترض الطاعه و وصى پيغمبر است و اگرچه 
نام امام را و اينكه مثالً او همان كســى است كه با 
معاويه و يا با مروان و طلحه جنگيده است، ندانيم. 
همچنين دانستن ترتيب آن ها و اينكه امام چندم 

است الزم نيست. 
خدا كنــد آنچه را كــه از ما مى خواهنــد، انجام 
دهيم و آنچــه را كه نمى خواهنــد انجام ندهيم. 
در زيــارت كريمــه اهل البيت حضــرت فاطمه 
معصومه(سالم اهللا عليها) آمده است كه «َمن َزاَرها 
عارفــا بَحقِّها َوَجَبــت لُه الجنِّه؛ هر كــس او را با 
شناســايى حقش زيارت كند، بهشت بر او واجب 

مى گردد». 
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يك شخص
  

كنيزى  افتخــار  كه  شــاهزاد ه اى 
حضرت زهرا د اشت

د ر اتفاقــات تاريخى صد ر اســالم و آنجا كه ماجراى 
شــهاد ت د رد ناك و مظلومانه فاطمــه زهرا(س) نقل 
مى شــود ، د ر ميان تمام نام و شخصيت ها همواره از 
بانويى ياد  مى شود  كه بسيارى از ما تنها شنيد ه ايم كه 
او خد متكار خانه حضرت على و فاطمه بود ه است و د ر 
واپسين روزهاى حيات حضرت زهرا(س) بيشتر از هر 

زمان د يگرى از او نام برد ه مى شود .
«فِّضه» زنى بود  كه د ر ظاهر كنيزى بيش نبود ، اما د ر 
زهد ، تقوا و پرهيزگارى، جايگاهى بس رفيع د اشــت. 
كمر به خد مت بانويى بسته بود  كه فرشتگان آرزوى 

خد مت او را د اشتند . 
او خد متكار سرور زنان عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) 
بود . عشق و محبت به خاند ان پيامبر(ص) د ر وجود ش 
شعله مى كشيد ، د ر سخن ورى و بالغت يكه تازى كم 

نظير بود .
آن طــور كه تاريخ گواهى مى  د هــد ، «فضه» پد رش از 
بزرگان هند وســتان و خود ش اشــراف زاد ه و به نقلى 
شــاهزاد ه بود  و د ر زمان رســول خد ا(ص) د ر يكى از 
جنگ  ها اســير و خد مت پيامبر اســالم(ص) آورد ه 
مى شــود .(البته برخى نقل ها فضــه را از اهالى نوبيه 
د انســته  اند ، نوبيه شهرى اســت د ر جنوب سود ان يا 

جنوب مصر و شرق نيل است.)
زمانى كه حضرت زهرا(س) به خاطر سنگينى كارهاى 
منزل براى گرفتن خد متكارى خد مت رسول اكرم(ص) 
رسيد ند ، پيامبر ابتد ا امتناع كرد ند  و براى تقويت جسم 
و جان ايشان تسبيحات معروف به حضرت زهرا(س) را 

به د ختر ارجمند  خويش آموختند .
اما طولى نكشــيد  كه آيه اى از قرآن كريم نازل شد  و 
اين روحيه پيامبر(ص) را موجب رضايت پرورد گار عالم 
و پاد اش بزرگ الهى اعــالم كرد ، د ر عين حال جلب 
رضايت و مساعد ت حضرت فاطمه(س) را نيز مجاز و 

سبب خوشنود ى خد اوند  د انست.
 آن طور كه ابن حجر عسقالنى هم نوشته است، رسول 
خد ا (ص) فضه را به استخد ام و خد متگزارى د خترشان 
حضرت زهرا(س) مأمور كرد . د استان زند گى فضه كه 
راوى حد يث حضرت فاطمه(س) بود ه، د استان عجيبى 
است. او د ر مقام بااليى از ايمان و تقوى قرار د اشت، زهد  
و پرهيزگارى او د استان كم نظيرى د ارد . عشق و اراد ت 
وى به خاند ان پيامبر(ص) و به ويژه حضرت فاطمه(س) 
ماجرايى اســت كه كمتــر مانند  آن را شــنيد ه ايم.

 دعاى حضرت على در حق فضه
د ر نطق و خطابه قهرمان زبرد ســتى بود  و د ر جهت 
مســاعد ت و كمك به فاطمه زهــرا(س) تالش هاى 
بســيارى مى كرد ، د ر مقام عباد ت و ارتباط با خد اوند  
سراسر زند گى او از خلوص و معنويت موج مى زد ه است 
و آن طــور كه تاريخ گواهى مى د هد ، اين زن د ر مد ت 
بيست ســال از زند گى خود  پس از شهاد ت حضرت 
زهرا(س) حتى گفت وگو و مكالمات ُعرفى خود  را هم 

با آيات قرآن كريم به د يگران مى  فهمانيد ه است.
فضه هميشه به عنوان يكى از اعضاى خانواد ه حضرت 
على و حضرت زهرا مورد  احترام و تكريم بود  و هيچ گاه 
به چشــم خد متكارى به او د يد ه نمى شــد . وقتى كه 
حسنين(ع) مريض شــد ه و پد ر و ماد ر براى سالمتى 
آنها نذر كرد ند  كه سه روز، روزه بگيرند  فضه هم همين 
نذر را كرد  د ر آن سه روز موقع افطار، مسكين، يتيم و 
اسيرى آمد ه و آنها غذاى خود  را به آنان د اد ند  و فضه 
نيز، به پيروى از سروران خود ، چنين كرد  و غذايش را 

به مستمند ان د اد .
امام صــاد ق(ع) د ر رواياتى به نقــل از اميرالمؤمنين 
على(ع) د رباره فضه مى فرمايند : آن حضرت براى او د عا 
نمود  و فرمود : «اللهم بارك لنا فى فضتنا؛ خد ايا، به فضه 

ما بركت عنايت فرما.»

خــبــر اعتاب

پروژه عظيم صحن حضرت فاطمه زهرا (س) با 220 هزار متر مربع زيربنا د ر 
شهر مقد س نجف اشرف يكى از بزرگترين پروژه هاى عمرانى د ر جهان اسالم به 
شمار مى رود  كه با توجه به روند  موجود  ساخت و تكميل اين طرح عظيم توسط 
ستاد  بازسازى عتبات عاليات، پيش بينى مى شود  تمامى بخش هاى اين پروژه 

طى ماه هاى آيند ه تكميل و به مرحله افتتاح و بهره برد ارى برسد .

 بهره مند ى از متخصصان و هنرمند ان ايرانى
ستاد  بازسازى عتبات به عنوان طراح، مجرى اين پروژه باشكوه جهان اسالم كه 
د ر نوع خود  كم نظير به شمار مى رود ، توانسته است با بهره مند ى از متخصصان 
و هنرمند ان ايرانى كه د ر تمامى زمينه ها از تجربه كافى برخورد ار هستند  اقد ام 
كرد ه و حتى جلوتر از برنامه زمان  بند ى حركت كنند . اين صحن با مســاحتى 
حــد ود  61 هزار متر مربع د ر چهار طبقه و چند يــن رواق بزرگ از مهم ترين 
بخش هاى توسعه و ساماند هى فضاى حرم مطهر علوى به شمار مى رود  و هم 
اكنون به ايستگاه آخر نزد يك شد ه و اميد  است با توجه به روند  موجود  تا چند  

ماه آيند ه به بهره برد ارى برسد .
پروژه بزرگ صحن حضرت فاطمه زهرا(س) عالوه بر فضاهاى عباد تى و زيارتى، 
د و ساختمان موزه به منظور نگهد ارى و نمايش آثار تاريخى و عتيقه جات موجود  
د ر خزانه حرم مطهر و ساختمان بخش هاى اد ارى و كتابخانه اين آستان مقد س 
با ظرفيت نگهد ارى يك ميليون جلد  كتاب و مجهز به كارگاه ترميم نسخ خطى 

را د ر د ل خود  جاى د اد ه است.
د ر اجراى اين پروژه همچنين يك شبســتان بزرگ به منظور برگزارى د روس 

حوزوى و آيين هاى د ينى د ر نظر گرفته شد ه است.
مهم ترين بخش اين پروژه فضاى عباد تى و زيارتى آن اســت كه 50 د رصد  از 
كل مساحت را تشكيل مى د هد  كه اين فضا شامل يك مصلى بزرگ با تمامى 
خد مات رفاهى است. تمامى بخش هاى اين پروژه بر اساس ويژگى هاى معمارى 
اسالمى طراحى و ساخته شد ه و به منظور رفاه هر چه بيشتر حال زائران د ر اين 
عمارت اسالمى از به كارگيرى تجهيزات امروزى از قبيل پله برقى، آسانسور و 

سيستم هاى پيشرفته تهويه مطبوع و غيره بهره گيرى شد ه است.
بر همين اســاس طبقه زيرين پروژه نيز به پاركينگ اختصاص د اد ه شد ه و د ر 
خيابان واقع د ر بين ورود ى صحن حضرت فاطمه زهرا(س) و آرامگاه صافى صفا 

تونل بزرگى به منظور ترد د  خود روها د ر نظر گرفته شد ه است.

 پيشرفت 80 د رصد ى
مد ير طرح توسعه حرم مطهر علوى نيز از پيشرفت فيزيكى 80 د رصد ى اين 
طرح با همت ستاد  بازسازى عتبات و پشتيبانى خيرين خبر د اد  و گفت: طرح 
توســعه حرم مطهر علوى كه مزين بنام صحن و شبستان حضرت زهرا(س) 
است با همكارى د يوان وقف شيعى عراق، آستان قد س علوى و ستاد  بازسازى 
عتبات عاليات د ر ضلع غربى صحن مطهر علوى با 80 د رصد  پيشرفت فيزيكى 
د ر حال تكميل است. حامد  اميرى افزود : مرحله باقى ماند ه از اين طرح بزرگ 
كه زيربنايى به وســعت 220 هزارمترمربع د ارد ، شامل نازك  كارى و توكارى 

شبستان 100 هزار مترى با معمارى اصيل ايرانى است.
وى گفت: با توجه به تصميم ستاد  بازسازى عتبات عاليات براى اتمام عمليات 
اجرايى بخش زيارتى تا چند  ماه آيند ه، كارهاى باقى ماند ه با ســرعت و د قت 
بيشــترى د ر حال اجراست. مد ير پروژه صحن مطهر حضرت زهرا (س) اد امه 
د اد : همزمان با اجراى پروژه، كار ساخت و تكميل تأسيسات موتورخانه مركزى 
صحن حضرت زهرا(س) از ســه ســال قبل و د ر 2 طبقه و با زيربناى شش 
هزار متــر مربع د ر منطقه  اى خارج از فضاى صحن د ر حال انجام اســت كه 
اكنون نزد يك به 85 د رصد  پيشرفت فيزيكى د  ارد . وى تصريح كرد : اين موتور 
خانه براى رفاه حال زائران با ظرفيت تامين بالغ بر يك هزار تن هواى سرد  د ر 
فصول گرم، 20 ميليون كيلوكالرى انرژى جهت تأمين گرمايش د ر فصول سرد  
و تأمين آب گرم 1300 چشــمه حمام و سرويس بهد اشتى و همچنين يك 
پمپ خانه جهت پمپاژ آب براى تأمين آب سيســتم تهويه، آب مصرفى، آب 
خوراكى و سيستم آتش نشانى با ظرفيت 7 هزار متر مكعب بر ساعت، طراحى و 
د ر حال ساخت است. اميرى گفت: ساير تأسيسات الكتريكى و مكانيكى صحن 
مطهر از قبيل پله هاى برقى و رمپ از بخش هاى مهم اين پروژه به شمار مى رود  

كه به منظور رفاه حال زائران د ر حال نصب است.
ياد آور مى شود ؛ هموطنان عالقه مند  به فيض مشاركت د ر توسعه اعتاب مقد سه 
مى توانند  كمك ها و نذورات خود  را از طريق شماره گيرى كد  #110*780* به 
حساب ستاد  بازسازى عتبات عاليات واريز كنند  تا آنها هم د ر ثواب ساخت اين 

صحن مشاركت د اشته د اشته باشند .

پروژه صحن حضرت زهرا به ايستگاه آخر رسيد 

فرزند ان حضرت زهرا از 
عزاد اران فاطمى پذيرايى كرد ند 

يكى از ســنت هاى كرباليى ها د ر ايام عزاد ارى و سوگوارى به ويژه ايام محرم، 
صفر و فاطميه توزيع چاى نذرى معروف به چاى كرباليى د ر اطراف حرم مطهر 
حضرت عباس(ع) است. امسال نيز همزمان با ايام فاطميه طبق رسمى قد يمى 
فرزند ان حضرت زهرا(س) كه معروف به ســاد ات خد ام حرم هستند ، با چاى 
نذرى از عزاد اران فاطمى پذيرايى كرد ند . زائران مشــتاقانه از چاى  هاى نذرى 
كه توسط ساد ات تهيه و د ر ليوان هاى كمر باريكى كه تا نيمه از شكر پر شد ه 
و د اخل نعلبكى هاى كوچك قرار د ارد ، ميل مى  كنند  و د ر اين ميان بســيارى 

از اهالى كربال براى نوشيد ن اين چاى به عنوان تبرك حضور پيد ا مى كنند .

اين برنامه با وجود  ســاد گى، مورد  استقبال مرد م و زائران قرار گرفته چرا كه 
د ر جوار مكانى مقد س بر پا شد ه و خد متگزاران آستان مقد س عباسى كه د ر 
قسمت ساد ات خاد م حرم مطهر مشــغول به خد مت هستند  د ر اين طرح از 

عزاد اران پذيرايى مى كنند .

رنگ و بوى انقالب د ر برنامه  هاى 
حرم مطهركريمه اهل بيت

همزمان با د هه فجر انقالب اســالمى بيــش از 20 برنامه فرهنگى و معارفى 
متناسب با اين ايام براى زائران و مجاوران كود ك و نوجوان، د ر رواق كود ك و 

نوجوان د ختران آستان مقد س حضرت معصومه (س) د ر حال برگزارى است.
بر اساس اين گزارش، بيش از 20 برنامه فرهنگى و معارفى د ر سه نوبت صبح، 

ظهر و عصر د ر رواق خرد سال، كود ك و نوجوان د ر حال اجرا است.
همچنين همزمان با ســالروز ورود  امام خمينى(ره) به ميهن اسالمى محفل 

معارفــى «د ختران خورشــيد » ويژه نوجوانــان شــامل برنامه هايى همانند  
نوحه  سرايى، قصه گويى، پخش فيلم كوتاه و كليپ، اجراى مسابقه، حلقه  هاى 
معرفتى، د عوت از ميهمانان ويژه و برپايى حلقه هنرى برگزار شــد  كه مورد  
اســتقبال زائران خرد ســال كريمه اهل بيت(س) قرار گرفت. همزمان با 21 
بهمن ماه نيز ويژه برنامه پيروزى انقالب اسالمى د ر نوبت صبح و عصر د ر رواق 
خرد سال، كود ك و نوجوان برگزار مى شود  و د ر سالروز پيروزى انقالب اسالمى 
رواق كود ك و خرد سال ميزبان برنامه هاى فرهنگى و معارفى مانند  قصه گويى، 
نمايش عروسكى، پخش فيلم كوتاه و كليپ و اجراى مسابقه هاى مختلف براى 
كود كان و خرد ساالن خواهد  بود . برگزارى مسابقه نقاشى مترى براى د ختران 
و پسران به صورت جد اگانه از د يگر برنامه هاى خاص رواق كود ك و نوجوان د ر 

ايام اهللا د هه فجر است.

مقبره  منسوب به فضه  در قبرستان باب الصغير دمشق 
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شمـــــــــاره 119

انقالب و حرم
گسترش معنويت د ر د نياى مد رن و استشمام شميم خوِش تفكر 
الهى د ر قرن ما بى  ترد يد  مد يون انقالب اسالمى د ر ايران به رهبرى 

بنيانگذار كبير انقالب حضرت امام خمينى (ره) است.
بى شك د رسال  هاى بعد  از پيروزى انقالب اسالمى تبليغ معارف 
اهل بيت(ع) د ر حرم مطهر رضوى رشد ى شگرف د اشته اس ت، لذا 
توجه به گسترش فرهنگ انقالب اسالمى و اند يشه  هاى امام راحل و 
مقام معظم رهبرى يكى از كار ويژه هاى بخش هاى مختلف تبليغى 

و ترويجى آستان قد س رضوى قرار د ارد .
سايت انقالب اسالمى به نشانى razavi.aqr.ir/enghelab  از 
زير مجموعه هاى پورتال معاونت تبليغات اســالمى آستان قد س 

رضوى است.
اين سايت با هد ف تبيين ريشه هاى انقالب اسالمى ايران، بيد ارى 
اســالمى، نقش انقالب د ر گســترش معارف اهل بيت(ع) و ساير 

موضوعات از اين د ست راه اند ازى شد ه است.
د ر اين سايت پر كاربرد  شما با بخش هاى گوناگونى مواجه هستيد . 
د ر بخش «تاريخ انقالب»، موضوعاتى از قبيل شهد ا، استكبار، اند يشه 
امام، شــخصيت ها و بزرگان و سيره سياسى امام رضا(ع) گنجاند ه 

شد ه است.
د ر ســرفصل «همراه با انقالب» اين ســايت مى توانيــد  د ر مورد  
موضوعاتى همچون شــعار سال، اشعار، شــعر كود ك و انقالب، 
حمايت از مستضعفين، ياد د اشت روز، اند يشه رهبرى، د ستاورد ها 

و غيره مطالعه كنيد .
محتواهايى د ر خصوص جريان هاى منطقه اى، آســيب شناسى و 
بيد ارى اسالمى نيز د ر قسمت «تمد ن اسالمى» اين سايت قرار د ارد .

صفحات ويژه مناســبتى، فيلم و كليپ، عكس و گرافيك از د يگر 
بخش هاى كاربرد ى اين سايت است.

 د انستنى  هاى حرم را د ر بوستان 
رضوى بخوانيد 

حرم مطهر رضوى د ر گذشــته با 12 هزار مترمربع مساحت تنها 
محــد ود  به چند  صحن و تعــد اد ى رواق مركزى د ر اطراف روضه 
منوره بود  اما پس از پيروزى انقالب اسالمى تاكنون محد وده  اماكن 
متبركه به يك ميليون مترمربع افزايش پيد ا كرد ه است و اين حجم 
گسترش د ر حد ود  4 د هه گذشته با چند  صد  سال پيش از انقالب 

قابل مقايسه نيست.
شما هم اگر د وست د اريد  كه اطالعات كامل  ترى را از آستان قد س 
رضوى و حرم مطهر رضوى كسب كنيد ، پيشنهاد  مى  كنيم تا كتاب 
«بوســتان رضوى» را كه با موضوع د انستنى  هاى حرم مطهر تهيه 

شد ه است مطالعه كنيد .
اين كتاب توســط سيد محمد  گالبگير نيك، اصغر ارشاد  سرابى و 
د كتر اميرســلمانى رحيمى د ر 304 صفحه و د ر سه فصل شامل 
معرفى اماكن متبركه حرم مطهر، مشــاهير و رجــال و واژه   ها و 
اصطالحات گرد آورى شــد ه تا مرجعى قابــل اعتماد  براى عموم 

عالقه  مند ان باشد .
انتشارات آريا منشور توس چاپ اول اين كتاب را د ر سال جارى و با 
شمارگان چهار هزار نسخه روانه بازار نشر كرد ه است و عالقه  مند ان 

مى توانند  آن را با قيمت 200 هزار ريال خريد ارى كنند .
د ر هر سه فصل اين كتاب، اماكن، مشاهير و اصطالحات به ترتيب 

حروف الفبا تد وين شد ه است.

ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف 
د ينى رواق امام خمينى(ره) 
سخنرانى : حجت االسالم و المسلمين قرائتى

با موضوع: بايسته ها و حكومت صالحان د ر قرآن
چهارشنبه و پنج شنبه - ساعت 10:50

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين فرازي نيا
با موضوع: انقالب الگوي مقاومت و د شمن ستيزي

چهارشنبه - ساعت 16:20

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين لونى
با موضوع: انقالب الگوي استقالل و حريت د ر جهان اسالم

پنج شنبه و جمعه- ساعت 16:20

 سخنرانى: آيت اهللا قمى
با موضوع: آماد گى د فاعى و امنيت پايد ار

چهارشنبه- ساعت 18:10

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين قاضى عسگر
با موضوع: انقالب اسالمى؛ ايمان، جهاد  و شهاد ت

پنج شنبه و جمعه - ساعت 18:10

*  قرائت زيارت امين اهللا همه روزه بعد  از نمازهاى يوميه
* اقامه نماز جماعــت د وم صبح، همه روزه 20 د قيقه بعد 

 از اذان صبح د ر رواق د ارالمرحمه

كتابت سوره مباركه فجر و كارگاه تذهيب قرآن كريم 
در حرم مطهر رضوى به مناسبت دهه فجر 

گزارش تصويرى

 عكس ها: محمد على رضايى/ قدس 


