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آئين هاى حرم

 گل هايى بر چهار گوشه ضريح
گل آرایي یا همان خدمت فوق ضریح، از آن دست 
از آیین هایي است که به صورت روزانه و در حضور 
زائران انجام مي شود. آیین »فوق ضریح« بر اساس 
یک سنت دیرینه ســال هاي سال است که انجام 
مي شــود. در این آیین که انجــام آن رنگ و بویي 
خاص بر لحظه ها و ثانیه ها مي پراکند، گل هاي چهار 
ضلع ضریح مطهر حضــرت رضا)ع( که بر بلنداي 
آن قبله حقیقت و معنا عطرافشــاني مي کنند، به 
صــورت روزانه جاي خود را بــه گل هاي تازه تر و 
شــاداب تر مي دهند تا همه چیز در نهایت زیبایي 
و تازگي بدرخشــد.  هر روز حدود ساعت 7 صبح، 
چهار دسته گل بسیار زیبا توسط سرکشیک خدام 
حــرم مطهر رضوي بر باالي ضریح مطهر حضرت 
رضا)ع( قرار مي گیرد. این مراسم اما مقدمات خاص 
خود را دارد. پیش از هر چیز ابتدا در مرحله نخست 
گلدان هاي مخصوص ضریح مطهر که روز قبل در 
اختیار ســازمان باغات آســتان قدس رضوي قرار 
گرفته اند، با استفاده از گل هاي طبیعي به شکلي 
زیبا و منحصر به فرد تزئین و در ســاعات آغازین 
روز از گلخانه آستان قدس رضوي حمل و به بخش 

خدام تحویل مي شوند.
پس از اتمام مراســم خطبه، سرکشیک روز خدام 

به همراه هفت نفر از خدام، 6 نفر از فراشان و یکي 
از مسئوالن کشــیک انتظامات به عنوان نماینده 
انتظامــات حرم مطهر جهت انجام این آیین آماده 
مي شوند. با آماده شدن مقدمات کار، خادمان از در 
طــالي پیش روي مبارک به منظور انجام خدمت 
مشــرف می شــوند. پس از هدایت زائران به نقاط 
دیگر و قرق شبکه اول ضریح مطهر؛ خدام کرسي 
را در گوشه سمت راست پیش روي مبارک مستقر 

مي نمایند. 
سپس سرکشیک روز، از پله هاي کرسي باال رفته 
در رأس کرســي قرار مي گیرد و پس از عرض ادب 
مجدد به ساحت قدس رضوي و شکرگزاري توفیق 
خدمت، گلدان پیش روي مبارک را که از روز قبل 
تا کنون روي ضریح مطهر قرار داشــته، از جایگاه 
تعبیه شــده خارج و به فراشان بارگاه منور تحویل 
مي دهــد. بعد از آن گل هاي تــازه و زیبا  که طي 
مراسمي خاص براي رسیدن به باالي ضریح توسط 
خدام دست به دست مي شوند، با عطر حریم دوست 

و با آواي دلنشین صلوات زائران یکي مي شوند.
گل هاي جدید که در گلدان هاي فلزي با روکشي 
از  طال آرام مي گیرنــد، از مرغوب ترین و بهترین 
انواع گل ها هستند که توسط متخصصان توانا و با 
سلیقه سازمان باغات آستان قدس رضوي که در فن 

گل آرایي فعالیت مي کنند، آماده مي شوند.
گل هایي که براي زینت بخشیدن به ضریح مطهر 
در این دسته هاي گل مورد استفاده قرار مي گیرند، 
از انواع مختلفي هستند. گالیل، مریم، میخک، رز، 
ژرورا، مارگریت و زنبق از جمله گل هایي هستند که 
از آنها براي آرایش دســته هاي گل ضریح استفاده 
مي شــود. این گل ها جداي از زیبایي، بسیار مقاوم 
بــوده، طوري که براي مدت 24 ســاعت با وجود 
ازدحــام جمعیت و گرماي ســطوح باالیي ضریح 

مطهر، با طراوت باقي مي مانند.
بعد از جایگزیني گلدان ها، ضمن غبارگیري تاج و 
پوش ضریح مطهر توسط سرکشیک خدام، مأموران 
مخصوص کرســي را به نقاط دیگر منتقل کرده و 
این عمل را در مورد 3 گلدان دیگر که به ترتیب در 
گوشه هاي باال سر مبارک، پشت سر مبارک و پایین 

پاي مبارک قرار دارند، انجام مي دهند. 
پــس از انتقال گل ها آنها پر پر شــده و خشــک 
می شوند و این بســته هاي معنوي و ارزشمند هر 
روز صبح در محل رواق غدیر حرم مطهر، به عنوان 

سوغاتي متبرک به زائران اهدا مي شود.

خــبــر

2

چهارشــنــبــه
1396 اسـفند   2
4 جمادى الثانى 1439
2018 فوريـه   21
شمـــــــــاره 121

در 2 سال گذشته تعداد ناوگان زائربر حرم 
مطهر رضوی 4 برابر افزایش داشته است.

آســتان قدس رضوی به دلیل گستردگی 
اماکن متبرکــه رضوی به منظور رفاه حال 
زائران به ویژه افراد سالمند و معلول که توان 
حرکتی مناســبی ندارند، عالوه بر استقرار 
صندلی های چرخدار در تمامی ورودی های 
حــرم مطهر رضــوی و همچنین خادمان 
بخش صندلی چرخدار، خودروهای برقی را 
برای تردد در صحن های حرم مطهر رضوی 

تعبیه کرده است.
از آنجــا که این آســتان وظیفــه خود را 

خدمت  رسانی هرچه بهتر به زائران و مجاوران می داند به دستور تولیت آستان 
قدس رضوی تعداد این ناوگان روز به روز در حال افزایش است، به طوری که 
می توان گفت خودروهای زائربر در دوسال گذشته 4 برابر شده است. در 2 سال 
گذشته بیش از 11 میلیون زائر سالمند و کم توان از خدمات ماشین  های زائربر 
حرم مطهر رضوی استفاده کرده اند که این مقدار در 2 سال پیش از آن تنها 6 

میلیون سفر بوده است.

معاونــت اماکن متبرکه و امور زائران آســتان 
قدس رضــوی برای رفاه هرچه بیشــتر زائران 
خدمات صندلی چرخدار را از محل پارک سوار 
تا رواق های متبرکه حرم حضرت رضا)ع( برای 
زائران سالمند و کم توان حرکتی پیش بینی کرده 
است، همچنین با توجه به عدم ورود خودروها به 
دوربرگردان های حرم مطهر رضوی، این معاونت 
با اســتقرار و تجهیز چندین خودروی زائربر در 
خارج از اماکن متبرکه به زائران ســرویس دهی 

می کند.
باید گفت عالوه بر خدمات ماشین های زائربر، 
ســاالنه بیش از یک میلیون نفــر از خدمات 
صندلی چرخدار که توســط خدام بارگاه منور رضوی ارائه می شــود استفاده 
می کنند. هم اکنون 70 دستگاه ماشین زائربر و بیش از 350 دستگاه ویلچر در 
اختیار بخش صندلی چرخدار حرم مطهر رضوی قرار دارد، همراهی در انجام 
طرح یا معین الضعفا، عودسوزی و گالب افشانی از دیگر فعالیت هایی است که 
توســط بیش از 2 هزار و 600 خادم بخش صندلی چرخدار به صورت روزانه 

انجام می شود.

انتشارت آستان قدس رضوی )به نشر( برای نخستین بار هفت جلد از »گنجینه 
رمان نوجوان« را که اثر 6 نویسنده مطرح کودک و نوجوان کشور است، در قالب 

»کتاب های پروانه« منتشر و روانه بازار کرد.
»کســی در آینه«، »مسافر حکیم آباد« ، »دوچرخه ســبز« ، »قلمزن و راهزن« ، 
»پسران آفتاب« ، »ُمراد ِشمر« و »دختری به نام پریا« عناوین این رمان هاست که 
به نشر آن را به صورت کتاب های مصور رنگی در قطع رقعی و با شمارگان 1000 

نسخه منتشر کرده و در دسترس نوجوانان قرار داده است.
»مسافر حکیم آباد« یکی از این رمان هاست که به قلم محمود برآبادی به رشته 
تحریر درآمده است و حکایت معلم جوانی به نام آقای نامور را روایت می کند که 
به روستای حکیم آباد می رود تا شاید اثری از پدربزرگش پیدا کند. به نشر این اثر 
176 صفحه ای را به قیمت 200 هزار ریال در دسترس نوجوانان قرار داده است.

»کسی در آینه« نام یکی از کتاب های این گنجینه رمان نوجوان است که حسن 
احمدی آن را نگاشــته و توسط به نشــر در قالب 40 صفحه منتشر شده و به 

قیمت 75 هزار ریال در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
»دوچرخه سبز« و »قلمزن و راهزن« نوشته محمدرضا یوسفی است که در قالب 

دو کتاب 56 و 40 صفحه ای به ترتیب با قیمت 85 هزار و 75 هزار ریال روانه 
بازار شده است. »پسران آفتاب« نیز عنوان یکی دیگر از کتاب ها و رمانی به قلم 
»جمال الدین اکرمی« اســت که داستان پسرک فقیری به نام تیمور را روایت 
می کنــد که همراه پدربزرگش در خلیج پُزم )نزدیک چابهار( زندگی می کند. 
به نشــر این کتاب را در قالب 40 صفحه و با قیمــت 65 هزار ریال روانه بازار 
کرده است. رمان »ُمراد ِشمر« را هم محمدرضا شمس به رشته تحریر در آورده 
و به نشر این کتاب 44 صفحه ای را به قیمت 70 هزار ریال منتشر کرده است.

»دختری به نام پریا« هم رمانی به قلم عبدالحمید نجفی اســت که توســط 
به نشر در قالب 80 صفحه منتشر شده و با قیمت 100 هزار ریال در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.
عالقه مندان به مشاهده و تهیه این کتاب  ها و کلیه محصوالت انتشارات آستان 
قدس رضوي می توانند به نشــانی اینترنتی www.behnashr.com و یا 
فروشگاه های سطح شهر مشهد و نمایندگي های سراسر کشور مراجعه کرده و یا 
از طریق سامانه پیامکی به شماره 30003209 و یا با شماره 09027652008 

از طریق تلگرام با این انتشارات تماس برقرار کنند.

افزایش 4 برابری ماشین های زائربر در حرم مطهر رضوی

گنجینه رمان های نوجوان به بازار آمد

معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوی از اجرایی شــدن 70 طرح 
محرومیت زدایی در استان خراسان جنوبی خبر داد.

مصطفی خاکسار قهروردی با بیان این خبر افزود: 70 طرح محرومیت زدایی در 
سه دهستان محروم بندان شهرستان نهبندان، النو شهرستان سربیشه و گزیک 

شهرستان درمیان با مشارکت قرارگاه ثامن االئمه)ع( اجرا خواهد شد.
وی احداث بند خاکی و سیل بند، کمک به تعمیر، تکمیل و احداث مساجد، 
احیا و مرمت قنات ها و کانال های آب رسانی، احداث یا تکمیل غسالخانه، مرمت 

و نوسازی مدارس و ترمیم مزار شهدا را از جمله این طرح ها برشمرد.

معاون امداد مســتضعفان آستان قدس رضوی در ادامه مرمت و تعمیر منازل 
مســکونی محرومان، احداث و تکمیل کتابخانه، احداث سرویس بهداشتی و 
حمام در منازل و احداث ســرویس بهداشــتی مدارس و مســاجد را از دیگر 
طرح های محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی رضوی در این استان معرفی 
کرد. خاکسار با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمره استان های محروم کشور 
قرار دارد، عنوان کرد: آستان قدس رضوی با هدف تأمین زیر ساخت های توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق محــروم اقدام به اجرای طرح های 

مختلف محرومیت زدایی در این استان کرده است.

 سال گذشته تعداد ناوگان زائربر حرم 

آســتان قدس رضوی به دلیل گستردگی 
اماکن متبرکــه رضوی به منظور رفاه حال 
زائران به ویژه افراد سالمند و معلول که توان 
حرکتی مناســبی ندارند، عالوه بر استقرار 
های 
حــرم مطهر رضــوی و همچنین خادمان 
بخش صندلی چرخدار، خودروهای برقی را 
های حرم مطهر رضوی 

از آنجــا که این آســتان وظیفــه خود را 

70 طرح محرومیت زدایی در خراسان جنوبی اجرایی می شود

«طب المعصومین» جمعه ها 
در حرم رضوی برگزار می شود

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از برگزاری ویژه برنامه  پرسمان 
دینی با محوریت »طب المعصومین)ع(« جمعه  ها در حرم مطهر رضوی خبر 

داد.
حجت االســالم  والمســلمین ســیدجالل حســینی بــا اعــالم این خبر 
اظهارکــرد: برنامه طب المعصومین)ع( چندین ســال اســت کــه در حرم 
مطهر رضوی برگزار می شــود و تاکنون مخاطبان زیادی هم داشــته است.
وی با تاکید بر اینکه برای بهره مندی بیشــتر زائــران و مجاوران این برنامه 
به صورت پیوســته در حرم رضوی برگزار می شــود، تصریــح کرد: در یک 
ماه گذشــته این برنامه به صورت پیوسته جمعه  ها بعد از نماز مغرب و عشا 
در رواق دارالهدایه برگزار شــده اســت و تا پایان ســال ادامه خواهد داشت.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی عنوان کرد: این برنامه با حضور حجج 
االسالم والمسلمین سیدحسن ضیائی، انتصاری و مهدوی نیا برگزار می شود.
وی اظهارکرد: در نیم ســاعت ابتدایی این برنامــه، مباحث مربوطه تبیین 
و در ادامه، جلســه به صورت پرســش و پاســخی ادامه خواهد داشــت و 

همین امر ســبب شــده تا مخاطبان زیادی ایــن برنامــه را دنبال کنند.
حجت االسالم حسینی با اشاره به اینکه در هر برنامه طب المعصومین میانگین 
بیش از 500 نفر شرکت می  کنند، عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از زائران 
در روز جمعه در مشهد مقدس حضور ندارند لذا در مدرسه پریزاد واحدی به 
نام »طب المعصومین)ع(« راه اندازی شد تا زائران به راحتی بتوانند با مراجعه به 

این واحد از مشاوره آن بهره مند شوند.

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از برگزاری ویژه برنامه  پرسمان 
دینی با محوریت »طب المعصومین)ع(« جمعه  ها در حرم مطهر رضوی خبر 

حجت االســالم  والمســلمین ســیدجالل حســینی بــا اعــالم این خبر 
اظهارکــرد: برنامه طب المعصومین)ع( چندین ســال اســت کــه در حرم 

وی با تاکید بر اینکه برای بهره مندی بیشــتر زائــران و مجاوران این برنامه 
به صورت پیوســته در حرم رضوی برگزار می شــود، تصریــح کرد: در یک 
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عرض اراد ت
  

عنایت همیشگی 
رسول ملكی (حسرت)

قطره قطره، اشک هایم را تو دقت می کنی
بی نهایت بر گدای خود محبت می کنی

آن قدر من آمدم پابوسی باب الجواد
گویی آ بر زائرت داری تو عادت می کنی

من کجا و پنجره فوالد آقایم رضا
بی لیاقت را همیشه بالیاقت می کنی

من که بااعمال خود خار و ذلیل عالمم
این تویی با جود خود از من حمایت می کنی

با گدایت با غالمت خو گرفتی از ازل
تا ابد داری مرا غرق خجالت می کنی
کور و کر، بهر شفا آید سراغت باامید

باز هم مثل همیشه، تو عنایت می کنی
من یقین دارم که قبل از اربعین آقای من

از نجف تا کربال  ما را تو دعوت می کنی
تو همیشه یاور تنهایی من بوده ای

بین قبر من می آیی و وساطت می کنی
روز محشر من ندارم ترسی از آتش رضا

مطمئنم نوکر خود راشفاعت می کنی

   

عبد پِشیمون 
ياسر رحمانى

وآز ُمویُم در ِمِزنُم صابخانه مهمون نِِمِخی؟
یَک گدای ِخسِته ی بی سر و سامون نِِمِخی؟

شنیُدم خوب ِمِخری ُمویَم ِدُرم قصد فروش
تا دلت بِِخه ِدُرم َدرِد بی درمون، نِِمخی؟

تو که ایهِمه شولوغه از خوبا دور َورِت
معلومه که مثل ُمو آدم داغون نِِمِخی؟

عاشقا خیلی َدرِ خانَت برو بیا ِدَرن
یَک غالم سیا بِِری خدمت مهمون نِِمِخی؟

رسمه هر کی ِمِره مهمونی یَک چیزی مِیِره
ُمو که چیزی نِِدُرم…َولی چرا…جون نِِمخی؟

ُجلوی باب الجوادت ِدرِه چشمام ُمبارِه
مهمونی که پشت در ُمنِده تو بارون نِِمِخی؟

ُمویَم از دست تِموم آدما فِراریُم
با ُشمایُم آقاجان آهوی حیرون نِِمِخی؟

ُمو َهمو پارسالُیم فقط یَک خورده پیر ُشُدم
آقا یَک ِکالم بوگو عبد پِشیمون نِِمخی؟

   

بی ریا با امام رضا(ع)
وحيد قاسمى

بی کالف آمدم سِر بازار
قیمت عشق رایگان شده است

بد قیافه ترین کالِغ جهان
عاشِق چشم هایتان شده است

دو دلم بیِن رفتن و ماندن!
کوله بارِ گناه را چه کنم؟

با چه رویی در این حرم بپرم!
پروباِل سیاه را چه کنم؟

به خودم ُغر زدم: نرو مشهد!
دوزخی صحبت از بهشت نکن

آسمانی به این سپیدی را
با حضورت سیاه و زشت نکن

از بزرگِی کفترانت بود
بین شان آمدم، نرنجیدند
خادمانت چه قدر آقایند!
از صداِی بدم نرنجیدند

خوش صدا نیستم، چه کار کنم؟
دلخراش و عجول می خوانم

»قار قار« مرا نگاه نکن!
دارم اذن دخول می خوانم

غبطه خوردم به حاِل زوارت
کاش سرمسِت ساغرت بودم

به حساِب حسادتم نگذار!
کاش من هم کبوترت بودم

آیه »اال به ذکر اهلل تطمئن القلوب« اشاره به این دارد که یاد و نام خدا قلب 
انسان را آرام می کند. اگر ما نعمت ، قدرت، لطف، رحمت و ... خداوند را 
به یاد آوریم قلبمان آرامش پیدا می کند. در آیه ای دیگر از کالم اهلل مجید 
می خوانیم »انما المؤمنون الذین اذا ذکر اهلل وجلت قلوبهم؛ مؤمنان تنها 
کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دل هایشان ترسان می گردد«، 
چرا خداوند در جایی از قرآن بیان کرده یاد خدا دل ها را آرام می کند و 
در جایی دیگر می فرماید یاد خدا دل ها را به لرزه می اندازد؟ گاهی پزشک 
و جراح مشهوری عمل جراحی انجام می دهد و به کار خود ایمان دارد، 
اما اگر همین فرد بخواهد انسان بزرگی همچون رهبر جامعه را عمل کند 
می ترســد. یا مثالً وقتی ما آیات رحمت خدا در قرآن را می خوانیم آرام 
هستیم، اما وقتی آیات عذاب را تالوت می کنیم، می ترسیم این ها بازتاب 
و عکس العمل درک عظمت خداوند است. پس یاد خدا هم می تواند قلب 

انسان را آرام کند و هم می تواند دل و قلب انسان را بلرزاند.
در تفســیر آیه »فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره 

شرا یره« باید گفت، خداوند کوچکترین خیر و خوبی و شر و بدی را در 
نامه اعمال ما ثبت و بررسی می کند. هیچ عملی چه خوب و بد در نزد 
خداوند رحمان بی پاســخ نمی ماند، بســیاری از مردم وقتی کار خوبی 
انجام می دهند، دوســت دارند دیگــران نیز از این عمل خیر آنها باخبر 
شــوند اما کاری ارزشمندتر و با اجرتر اســت که برای رضای خدا و به 
دور از چشــم مردم انجام شود. بســیاری از ناراحتی های مردم به دلیل 
ندانستن حکمت های خداوند اســت، خداوند در قرآن کریم به انجیر و 
زیتون قســم خورده، رابطه زیتون و انجیر در علم تغذیه چیست؟ چرا 
خداوند به میوه های دیگر قسم نخورده است؟ یا در زندگی روزمره مان به 
خدا می گوییم چرا فالنی پسر دارد و دختر ندارد یا چرا من زشتم، پولدار 
نیســتم و هزاران سؤال دیگر. ما به دلیل علم محدود هنوز نتوانسته ایم 
جواب بسیاری از این سؤال هایمان را پیدا کنیم، پس همان بهتر که به 
حکمت خداوند رحمان راضی باشــیم چرا که خداوند بهترین خیرخواه 

ماست.

در اسالم، نیت افراد در اعمال شان بسیار مهم است، نیت به معنای قصد 
انجام عمل، یک امر قلبی و باطنی اســت. همین امر باطنی در حقیقت 

کیفیت عمل را مشخص می کند و به آن ابعاد متفاوتی می  دهد.
نیت خیر در کار و زندگی انسان مؤثر است. نیت، روح هر عبادت به شمار 
می  آید، اگر نیت عبادت درســت نباشد، آن عبادت هر چقدر زیاد باشد، 

کم ترین فایده را برای انسان نخواهد داشت.
این نیت اســت که عمل را معنا و مفهوم واقعی و جدید می  بخشد و از 
کارهای عادی جدا می سازد. انسان  ها برای اینکه کاری را انجام دهند که 
مقبول درگاه الهی باشد و آثار آن در دنیا و آخرت خود را نشان دهد، باید 

نیت نیک و خیر داشته باشند.
منظور از نیت این نیست که انسان انگیزه خود را از انجام اعمال به زبان 

یا ذهن بیاورد و مثالً بگوید من این کار را برای خدا انجام می  دهم، بلکه 
منظور این اســت که انگیزه واقعی انســان از انجام عمل، رضای خدا یا 

رسیدن به پاداش  های اخروی و یا دست کم، نجات از عذاب الهی باشد.
موضوع نیت به قدری مهم است که پیامبر)ص( فرمودند: »انما االعمال 
بالنیات«؛ قطعاً چگونگی اعمال انسان از نظر پذیرش و همچنین از نظر 

کیفیت در درجه عالی و مراحل پایین بستگی به چگونگی نیت  ها دارد.
نیت راســتین و پاک، از دیدگاه دین مبین اسالم ارزشمند و سرنوشت 
ســاز و منشأ برکات و نتایج درخشان است، به خاطر اینکه انسان بر اثر 
پاک ســازی و مبارزه با نفس اماره، حالت نفسانی خاصی در خود ایجاد 
کرده که سرچشمه چنین نیتی شده است، نیتی که خود منبع و منشأ 

نیکی  ها می  شود.

شهدا کسانی هستند که با مرگ سرخ که بهترین نوع مرگ است از این 
دنیا رفتند. اولین انسانی که در روی زمین وفات کرده هابیل است که به 
دســت برادرش قابیل به شهادت رسیده و خداوند مرگ سرخ را نصیب 
او کرد. در شهادت شخصیت فرد مهم است نه شخص، بنابراین هر چند 
بسیاری از شــهدا گمنام و بی نام و نشان هستند ولی در قلب تک تک 

ملت ایران جای دارند.
شهدا زنده هســتند، طبق آیات قرآن حیات واقعی را شهدا دارند و یاد 
شهید حتی بعد از گذشت سال ها و قرن ها فراموش نمی شود و شهدا در 

تاریخ بشریت حیات جاودان دارند.
حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( به عنوان ســرور و ساالر شهیدان، هیچ 
شــخصیتی در طول تاریخ به اندازه امام حسین)ع( شهرت و محبوبیت 

ندارد و محبت آن حضرت در سینه هر انسان آزاده  موج می زند.
ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس امتحان بزرگی را پس داد و 
البته برای سربلند شدن در این امتحان هزینه های بسیاری را صرف کرد 

ولی امروز سرمایه های عظیمی همچون شهدا را در اختیار دارد.
شهدا تنها متعلق به خانواده خود نیستند بلکه به همه ملت ایران و همه 
تاریخ این ملت تعلق دارند و رنگ قرمز پرچم مقدس ایران نشانی از خون 

این شهدای مظلوم است.
شرکت در مراسم یادبود شهدا از اجر و پاداش بسیاری برخوردار است، ما 
با شرکت در مراسم وداع با شهدای گمنام نشان می دهیم که هنوز هم 
به آرمان های انقالب اسالمی پایبند هستیم، شهدا سرمایه های ارزشمند 

انقالب اسالمی هستند.

در اســالم تشــکیل خانــواده یک امر مقدس و بســیار مهم اســت، 
نهاد خانواده از منظر اســالم، داراي جایگاه و قداســت ویژه ای اســت 
که قابل مقایســه با هیچ نهاد دیگري نیســت. در حدیثــي از پیامبر 
خدا)ص( آمده اســت »ما بني بناء في االسالم أحب إلي اهلل تعالي من 
التزویج«؛ در اســالم هیچ بنیادي نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیســت.

تشــکیل خانواده، داراي حکمت  هــا و دالیل متنــوع رواني، اخالقي، 
اجتماعي و دیني اســت که رسیدن به آرامش و ایجاد مودت و رحمت 
بین اعضاي خانواده از جمله آنهاست. ازدواج باید در وقتش صورت بگیرد 
و اگر خارج از زمان باشــد یعنی از زمانش بگــذرد، احتمال انحراف در 
افراد باال می  رود و همین انحراف زمینه  ســاز فتنه در جامعه می  شــود.

اسالم بر تشکیل خانواده ســالم تأکید دارد، اسالم با در نظر قرار دادن 
تأثیرات خانواده در تربیت فرزندان، ســالمت اجتماع را در گرو خانواده 
ســالم می داند. خانواده سالم عالوه بر رشد و شکوفایی فرزندان، تربیت 

ســالمی را که همســران از یکدیگر دریافت می دارنــد از نظر دور نگه  
نمی دارد. خانواده ســالم، چارچوب امنی برای همسر و فرزندان به  شمار 
می  رود که این چارچوب گسترش یافته، امنیت جامعه را فراهم می سازد.
جوانان باید در انتخاب همسر دقت کافی داشته باشند، خصوصیات اخالقي 
خوب درکنار دینداری، اساس و پایه یک ازدواج موفق است. ممکن است 
فردي شــخصیت دینی خوبي داشته باشــد ولي خصوصیات اخالقي 
پسندیده ای نداشته باشد، لذا باید در انتخاب همسر به هر دو نکته توجه کرد.

متاســفانه اکنون برخی از افراد در انتخاب همسر فقط به مادیات توجه 
دارند در حالی که اگر یک جوان ثروتمند باشد اما اخالق مناسب نداشته 

باشد زندگی با او به شدت آزار دهنده است. 
تشکیل خانواده، داراي حکمت  ها و دالیل متنوع رواني، اخالقي، اجتماعي 
و دیني است، دینداری و اخالق نیکو دو معیار اساسی و مهم برای انتخاب 

همسر به  شمار می  رود.

هيچ كار خوب و نيكى بدون پاداش باقى نمى ماند
حجت االسالم والمسلمین قرائتی

نيت انسان روح هر عبادت به  شمار مى  رود
حجت االسالم و المسلمین امین  نیا 

شهدا سرمايه هاى ارزشمند انقالب هستند
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی

ديندارى و اخالق نيكو دو معيار مهم براى انتخاب همسر
حجت االسالم و المسلمین محمدباقر فرزانه

انسان را آرام کند و هم می تواند دل و قلب انسان را بلرزاند.
در تفســیر آیه »فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره 

نيت انسان روح هر عبادت به  شمار مى  رود
حجت االسالم و المسلمین امین  نیا 
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نظارت همگانی
به امر به معروف و نهی از منکر ســفارش می کرد و اخطار 
می داد: »در صورت ترک کردن این کار، شرورترین افراد بر 
شــما مسلط می شوند و هرچقدر هم که خوبان شما دعا و 

نفرین کنند، مستجاب نخواهد شد.«

مهرورزی
محبت کردن و الفت با مردم را ارزشمند می  دانست: »اساس 
خردورزی، پس از ایمان به خدا، جلب دوستی مردم است.«

اهمیت مشورت
می فرمود پدر بزرگوارش حتی با خدمتکارانش هم مشورت 
می کرد و در مقابل اعتراض دیگران پاسخ می داد: »اگر خدا 
بخواهد، چه بسا به زبان آنان در کار ما گشایشی رخ بدهد.«

 مردم
وقتی در مدینه بر مرکبی ســوار می شــد و در معابر 
و کوچه هــای این شــهر رفت وآمد می کــرد، مردم 
گرفتاری هایشــان را با او در میان می گذاشتند و امام 
هم نیازها و خواسته هایشان را با کمال فروتنی و محبت 
برآورده می ساخت؛ به طوری که بین آن افراد و حضرت، 

مثل قوم وخویش ها، انس و صمیمیت برقرار شده بود.

گناه گریزی
گناه را مایه گرفتاری افراد می دانست: »هر وقت مردم 
گناه تازه ای مرتکب شــوند که در گذشــته انجامش 
نمی دادند، خدا به گرفتاری بی ســابقه ای مبتالیشان 

می کند.«
معتقد بود ارتــکاب گناهان کوچک، راه را باز می کند 
برای ارتکاب گناهان بزرگ: »اگر کسی در معصیت های 
کوچــک از خدا نترســید، در معصیت های بزرگ هم 

نخواهد ترسید.«

میهمانی
سادگی در میهمانی را توصیه می کرد و این طور مثال می زد: 
»مردی امام علی)علیه السالم( را دعوت کرد. امام فرمود: اگر 
ســه چیز را به من قول بدهی، دعوتت را می پذیرم. گفت: 
چــه چیز آقا؟ فرمود: اول برای مــن چیزی از بیرون خانه 
تهیه نکنی. دوم همانی را بیاوری که در خانه داری. ســوم 
خانواده ات را هم به زحمت نیندازی.« گفت قبول و آن وقت 

حضرت دعوتش را پذیرفت.

خویشاوندان
می فرمود: »خدا دستور سه چیز را به همراه دستور سه چیز 
دیگر صادر فرموده است. 1- دستور نماز را همراه با دستور 
زکات. پس هر کســی نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش 
پذیرفته نیست. 2- دستور سپاسگزاری از خود را همراه با 
دستور ســپاس از پدر و مادر. پس هر کسی از پدر و مادر 
خود سپاسگزار نباشــد، از خدا سپاسگزار نبوده است. 3- 
دستور تقوای از خدا را همراه با دستور صله رحم. پس هر 

کسی صله رحم نکند، تقوای الهی نداشته است.«
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انسان نمونه
انسان شایسته را چنین کسی می  دانست: »دلش را پیرو 
فرمان خدا می  کند و نیروهایش را در راه خشــنودی 
خــدا به کار می اندازد. می پذیرد کــه این، ذلت در راه 
حق اســت که به عزت همیشگی منتهی می شود، نه 
عزت در راه باطل. می  داند که اندک غمی که  در دنیا 
تحمل می کند، به نعمت دائمــی در دنیایی بی پایان 
می  رساندش. می فهمد که خوشی های فراوان این دنیا، 
اگر پیرو هوای نفســش باشــد، او را به عذابی بی انتها 

می کشاند.«

خوش اخالقی
به خوش اخالقی و خوش رفتاری با خانواده توصیه می کرد 
و به نقل از پیامبر)ص( می فرمود: »در قیامت، کسی به من 
نزدیک تر است که در دنیا خوش اخالق تر باشد و با خانواده 

خودش نیکوکارتر.«

نماز اول وقت
راز تأکید بر خواندن نماز در اول وقت را چنین بیان می کرد: 
»مردم نماز را در سه حالت می خوانند: بعضی ها اول وقت، 
بعضی ها آخــر وقت، بعضی ها هم بین اول و آخر وقت. آن 
کسی که اول وقت می خواند، رضوان اهلل شاملش می شود. 
کسی که وسط وقت می خواند، مشمول عفو خدا و آن کسی 
که آخر وقت می خواند، مشمول غفران اهلل می شود. مطمئناً 

اول وقت، بهترین زمان است.«

 نظم
نظمش مشهور بود؛ مثالً مسواک  دانی داشت که پنج مسواک 
در آن بود. بر هریک نام یکی از نمازهای پنج گانه را نوشته 

بود و هنگام هر نماز، با یکی از آنها مسواک می زد.

 مدیریت زمان
با اســتناد به فرمــوده پدر بزرگوارش، بــه مدیریت زمان 
سفارش می کرد: »بکوشید روزتان را در چهار بخش تنظیم 
کنید: بخشــی برای عبادت و خلوت با خدا، بخشی برای 
تأمین معاش، بخشی برای معاشرت و مصاحبت با برادران و 
بخشی برای تفریح. از نشاط به دست آمده از تفریح، نیرویی 

برای انجام وظیفه در بخش های دیگر به دست می آورید.«

تواضع
برای تواضــع مراتبی بیان می کرد که یکی از آنها این بود: 
»انسان قدر خودش را بشناسد و دلش آرام بگیرد. با مردم 
آن طور عمل کند که انتظار دارد مردم با او رفتار کنند. اگر از 
کسی بدی دید، با خوبی جبرانش کند. خشم خود را بخورد 

و مردم را ببخشد.«

سفارش به قرآن
می فرمود: »برای خانواده خویش سهمی از تالوت قرآن در 
نظر بگیرید تا خیر و برکت خانواده فراوان شود و اهل خانه 

- از نظر مالی- در وسعت قرار بگیرند.«
همچنین بر تالوت مستمر قرآن تأکید می کرد: »شایسته 
اســت که مردم بعد از تعقیب نماز صبح، 50 آیه از قرآن 

مجید را تالوت کنند.«
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 آقای فاضل هاشمی! در مورد پیشینه قرآن نویسی برایمان 
توضیح دهید.

قرآن نویســي و کتابت آن بیش از 1400 سال قدمت دارد. در صدر 
اســالم به سفارش و توصیه پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( کتابت 
قرآن کریم به خط کوفی آغاز شد. پس از کتابت آیات و سور شریفه 
قرآن روی رقعه هایی از اســتخوان شانه حیوانات اهلی و سنگ های 
سپید نازک، بیشــتر مورخان از چهل نفر به عنوان کاتبان وحی نام 
برده اند که نام امام علی)علیه الســالم(، عثمان بن عفان، ســالم مولی 
ابی حذیفه، حذیفه، مغیرة بن شعبه، ابو ایوب انصاری، حنظلة بن الربیع 
معروف به حنظله کاتب، زید بن ثابت و معاذ بن جبل آمده است. اکنون 
هم بخش عظیمي از کتابخانه هاي اسالمي را قرآن و مصاحف شریف 
خطي تشکیل مي دهند، که وجود صدها هزار کتاب و قرآن هاي خطي 
موجود در کتابخانه هاي اسالمي، نشان دهنده تالش فکري خردمندان 

و دانشوران در قرن های گذشته بوده است.

 در مجموعه آســتان قدس رضوی چه تعداد قرآن نفیس 
نگهداری می شود؟

کتابخانه آســتان قدس رضوي دارای 22 هزار جلد قرآن و جزوه هاي 
قرآني اســت که در میان آن ها بیش از یکصد و ده قرآن  پوستي و به 
خط کوفي کتابت شده در قرون اولیه هجري قمري وجود دارد و این 
مجموعه با این شــمار قرآن نفیس یکي از بزرگ ترین مجموعه های 
قرآن هاي خطي در جهان اســت. ایــن مجموعه فوق العاده نفیس از 
دوره هــاي مختلف تاریخي از جمله آثار دوره اولیه اســالمي به خط 
کوفي و روي پوست آهو و...، نسخه هاي خطي را از دوره ساماني شامل 
جزوات قرآني کشــواد بن امــالس، از دوره غزنوي جزوات قرآني ابن 
سیمجور، ابن کثیر، از دوره سلجوقي جزوات قرآني عثمان بن حسین 
وراق را داراست که تحقیق و پژوهش درخصوص هریک از این دوره ها 
مي تواند قانونمندي هاي حاکم بر دوره هاي تذهیب و خوشنویسي را 
به منصه ظهور بگذارد و به نتایج مهمي منتهی شود و راهکار تازه اي 
را براي محققان ارائه کند. کتابخانه آستان قدس رضوي با دارا بودن 
بیش از 80 هزار نســخه خطي، بزرگ ترین پشتوانه فکري وعلمي و 
فرهنگي و هنري دانشــمندان و پژوهشگران و یکي از مستندترین 
و قدیمي ترین کتابخانه هاي جهان اســالم با قدمت بیش از یکهزار و 
یکصدسال است. این گنجینه نفیس، با دارا بودن قرآن هاي منسوب به 
ائمه اطهار )علیهم السالم( و کتابت شده بر پوست آهو به خط کوفي با 
بیش از یکصد و ده نسخه، کم نظیرترین مجموعه قرآن هاي پوستي 

جهان را تشکیل مي دهد.
مصحف ها و جزوات قرآني فوق العاده نفیس به خط کوفي دوره تکامل 
و تحول و به شیوه ایراني و تزییني، مصحف های شریف نفیس، مکتوب 
به اقالم سته )نسخ، ثلث، رقاع، ریحان...( توسط مشاهیر خوشنویسي 
همچون یاقوت مســتعصمي، عالءالدین تبریزي، ابن طباخ هروي، 
عبدالقادر حسیني شیرازي، علیرضا عباسي، ابراهیم سلطان، بایسنغر 
میرزا و... و قرآن هاي ترجمه شده از قرن پنجم تا سیزدهم به زبان هاي 
فارسي کهن و میانه و ترکي جغتایي، ماوراءالنهري و اردو بر غنای هر 

چه بیشتر این مجموعه افزوده است.

 در مورد قرآن های منسوب به ائمه اطهار(علیهم السالم) که 
در این مجموعه نگهداری می شود، بیشتر برایمان بگویید.

قرآن منسوب به دستخط امیرمؤمنان علی)علیه السالم( شامل جزوه ای 
شــامل 68 برگ از قرآن حاوی سوره های هود تا کهف )جزءهای 12 
تا 16( و به خط کوفی روی پوست آهو کتابت شده است که با قطع 
بیاضی و اندازه متن به ابعاد 25 در 16/5 سانتیمتر روی صفحات 15 

سطری نگارش شده است.
آیات دارای اعراب، اعجام و تنوین بوده و اسامی سوره ها به زر تحریردار، 
نشــان ها ترنجی و مذهب در فواصل، فواصل آیــات دوایر زرین و در 
دایره های مضرب دهم و عدد آیات نیز به حروف نوشته شده اند. جلد 
این اثر ارزشــمند، دو رو و نوساز است که درون آن تیماج مشکی و 

بیرون آن تیماج ضربی خورده با ترنج و گوشــه های مشکی و هشت 
دایره زرین گلدار و یک حاشیه تیماج مشکی با جدول زرین است.

وقفنامه این قرآن نفیس به خط شیخ بهایی و مربوط به سال 1008 
هجری قمری اســت که در صفحه آخــر آن، عبارت »کتبه علی ابن 
ابی طالب« نوشته شده و در اول و آخر این جزوه قرآن، مهر سیف الدوله 
متولی وقف از طرف شاه عباس صفوی به چشم می خورد، این مصحف 

شریف به شماره 930217 ثبت شده است.
قرآن منســوب به دستخط امام حسن مجتبی)علیه السالم( در 122 
برگ پوســت آهو شامل سوره های یس تا جاثیه )جزء 23 تا 25( در 
اندازه 16/5 در 11/5 سانتیمتر به خط کوفی هفت سطری )اندازه متن 
12/5 در 6/5 سانتیمتر( کتابت شده  که در صفحه اول، وقفنامه شاه 
عباس اول صفوی به خط و امضای شیخ بهایی و در صفحه آخر،  آمده 
است »کتبه حسن بن علی ابن ابی طالب فی سنه احدی اربعین«، این 

قرآن نفیس نیز به شماره 930272 ثبت شده است.
قرآن منســوب به دستخط امام حسین)علیه السالم( که توسط مقام 
معظم رهبری به آســتان قدس رضوی اهدا شــده، شامل سوره های 
کهف )آیه 72 به بعد( تا آخر ســوره طه)جــزء 16( که در 41 ورق 
پوســت آهو در اندازه 16/5 در 10/8 سانتیمتر به خط کوفی هفت 
ســطری)اندازه متن 12 در 6/5 سانتیمتر( کتابت شده است که در 
صفحه آخر، ترقیمه »کتبه حسین  بن علی« با تذهیب دیده می شود. 
جلد این مصحف شــریف چرمی دو رو، بیرون ساغری مشکی، درون 

تیماج ارغوانی است و به شماره 93025 ثبت شده است.
قرآن منســوب به دستخط امام سجاد)علیه الســالم( در 359 برگ 
پوســت آهو شامل ســوره بقره )آیه 183( تا سوره ناس در اندازه 32 
در 20 ســانتیمتر به خط کوفی 16 سطری)اندازه متن 15/5 در 9/6 
ســانتیمتر( نگاشته شده که در برگ آخر آن سوره ناس در سه سطر 
آمده و ترقیمه »کتبه المنتظر بوعده علی  بن  الحســین بن  علی بن 
ابی طالب« قابل رؤیت است. جلد این مصحف شریف ساغری مشکی 

بوده و به شماره 930273 ثبت شده است.
قرآن منسوب به دستخط امام موســی الکاظم)علیه السالم( به خط 
کوفی و روی پوست آهوســت. در صفحه نخست این قرآن وقفنامه 
آن به خط و امضای شــیخ بهایی در سال 1009 هجری قمری دیده 
می شود. این قرآن دارای 83 برگ شش سطری و نوع مرکب استفاده 
شــده در آن مشکی مایل به قهوه ای است. در این اثر معنوی بخشی 
از قرآن از آیه 252 ســوره بقره تا آیه 89 آل عمران روی پوست آهو، 
با رقم به خط کوفی کتابت شــده اســت. آغاز این قرآن با آیه »تِلَْک 
لَْنا بَْعَضُهْم َعلَی بَْعٍض« و پایان آن با آیه »إَِنّ الَِّذیَن َکَفُرواْ  ُســُل َفَضّ الُرّ

بَْعَد إِیَمانِِهْم« است.
دو صفحه نخســت و آخر ایــن قرآن دارای دو لــوح زرین با نقوش 
هندســی، اعراب به نقاط شنگرفی و سیلو، اعجام به خطوط نازک به 
ســیاهی و شنگرف، سر سوره آل عمران به قلم زر و محرر، پایان هر 
10 آیه شمســه زرین و داخل آن تعداد آیات است. این قرآن دارای 
نقش و سجع مهر و تعدادی یادداشت های تاریخی و مهر متولیان وقت 
اســت. جلد این مصحف شریف دو رویه دارای جدول بندی زرکوب و 
برون جلد از تیماج ســاغری روغنی زرکوب، دارای ترنج و سرترنج با 
نقش »خط مبارک امام مفترض الطاعه موسی بن جعفر علیه السالم« 
به رنگ سفیداب محرر در زمینه زر است. قرآن منسوب به دستخط 
امام رضا)علیه السالم( که توسط آیت اهلل میالنی و عالمه طباطبایی با 
واســطه به حرم مطهر رضوی اهدا شده است، شامل قسمت هایی از 
سوره های نور، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، مؤمنون، 
فّصلت، جاثیه، احقاف، واقعه و حدید است که به خط کوفی به روی 
27 ورق پوســت آهو در قطع بیاضی به ابعاد 25 در 17/7 سانتیمتر 
مرقوم شده اســت، اندازه متن 17/6 در 11/3 سانتیمتر برآورد شده 

و هر صفحه 16 ســطر دارد و با جلد تیماج قهوه ای روشن به شماره 
930267 ثبت شده است. عالوه بر این مصحف های شریف، جزوه های 
قرآن های دیگری نیز در اختیار کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

قرار دارد که منسوب به ائمه اطهار)علیهم السالم( است.

 لطفاً در مــورد تزیینات قرآن های پوستي بویژه قرآن های 
منسوب به دستخط اهل بیت(علیهم السالم)، بیشتر توضیح 

دهید.

در آغاز کتابــت قرآن بین دو آیه، فاصله اي کوتاه و همســان بدون 
هیچ مشــخصه اي، وجود داشته است. در دومین مرحله بین دو آیه، 
دایره های کوچک و تو خالی، رنگین و عاری از هر نشــانه در فاصله 
تعیین شــده قرار می گرفت. این عالیم مانند سایر نشانه ها بتدریج 
تغییراتی در شــکل ظاهریشان بروز کرده و به هیئتی متشکل از سه 
دایره و طرح مثلث درآمدند. آنگاه با طرحی از شــش دایره کوچک 
به  همان فرم کلی مثلث ظاهر شدند. پس از آن به نوعی از تزیینات 
هندسی و اســلیمی مبدل گردیدند. از قرن پنجم هجری به صورت 
شمســه هایی کوچک کوکبی شکل مذهب درآمدند که تا کنون در 
انتهای آیات اســتفاده می شود. در برخی نسخه ها، نشانه ای از عالیم 
ویژه تقطیع و پایانی آیات به صورت یک تا شش نقطه یا به قلم خفی 
به همان رنگ و مرکبی که متن شــریف کتابت گردیده، سه یا چهار 
خط مورب )///، /////(  توسط کاتبان به دنبال آخرین حرف آیه با اندکی 

فاصله افزوده شده است.

 این قرآن های نفیس و ارزشــمند به چه شكل نگهداری 
می شود؟

تمامــي قرآن ها و جزوات نفیس در مخــزن نفایس خطي کتابخانه 
نگهداري مي شــود که تمامي نکات ایمني از لحــاظ کنترل دما و 
رطوبت ثابت و نصب ســامانه هاي اعالم و اطفاي حریق رعایت شده 
و منطبق بر آخرین فناوری های روز اســت. داشتن بازدیدهاي دوره 
اي کارشناســان حفاظت و مرمت براي آفت زدایي و اســید زدایي و 
ترمیم نسخه ها، اسکن و تصویربرداري کلیه نسخه ها از جمله مواردي 
است که مسئوالن به آن اهتمام دارند. تصویر نسخه ها براي تحقیق 
و پژوهش به محققان واگذار مي شــود. بعضي از نسخه هاي پوستي 
منسوب به ائمه)علیهم السالم( چاپ فاکسیمیله شده و در دست اقدام 
است، از جمله قرآن شماره 18 خطي روي پوست و به خط کوفي که 
از لحاظ شیوه و رسم الخط مسلماً در قرن اول هجري کتابت شده و 
منسوب به امام علی)علیه السالم( است. در خصوص مرمت و تجلید و 
ترمیم نسخه هاي قرآني پوستي باید گفت، مرمت آن ها در اولویت بوده 
و بیشتر آن ها توسط استادان مرمت کار کتابخانه آقایان طالبان و لطفي 

و احسن و دهقانپور انجام شده است.

   قدمت قرآن نویسی و کتابت قرآن کریم به بیش از 1400 سال پیش بر می گردد، آستان قدس رضوی با 22 هزار قرآن و جزوه قرآنی نفیسی که از صدر اسالم تاکنون 
در اختیار دارد، یكی از بزرگ ترین مجموعه های قرآن های خطی را داراست که از جمله آن می توان به قرآن های منسوب به دستخط ائمه اطهار(علیهم السالم) اشاره 

کرد. سیدمحمدرضا فاضل هاشمی نسخه شناس کتاب های خطی و کارشناس مسئول مخطوطات آستان قدس رضوی در این باره بیشتر برایمان می گوید. 
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يك شخص
  

 اولين عالم شيعى كه در مسجدالحرام نماز 
جماعت خواند

عالمه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی 
در سال 1290 هجری قمری در کاظمین متولد شد و 
جزو مجتهدان شیعه و مدافعان تقریب مذاهب اسالمی 
بود که نســبش با 31 واسطه به ابراهیم المرتضی بن 

موسی بن جعفر)ع( می رسد.
او یک ساله بود که پدرش تصمیم گرفت برای گذراندن 
مراحل عالی تحصیل، به نجف اشرف مهاجرت کند. در 
شش ســالگی به مکتب خانه رفت و در هفت سالگی 
می توانســت قرآن را با صوتی دلنشــین و لحنی زیبا 
قرائت کند. ســید عبدالحســین پس از بازگشت با 
پدرش از نجف به جبل عامل رفت و  دوران تحصیالت 
مقدماتی و ابتدایی را در آنجا آغاز کرد و در محضر پدر 
دانشمند خود، تعلیم علوم مقدماتی را به پایان رساند.

شــرف الدین پس از 12 ســال تحصیــل، تحقیق و 
مناظرات علمی و اعتقادی و در نهایت شــوق و تالش 
و پشتکار ویژه طلبگی، به مرتبه بلند فقاهت و اجتهاد 
دســت یافت و در 32 سالگی، اجتهاد مطلق او مورد 
قبول و تأیید همه مجتهدان بزرگ حوزه علمیه نجف، 
کاظمین، کربال و سامرا قرار گرفت و با دریافت چندین 
اجازه اجتهاد، مجدد روانه جبل عامل لبنان شــد و به 
همراه پدر و برادر دانشمندش، حوزه علمیه ای در آنجا 

تشکیل داد.

 سفرهای زیارتی
عالمه شرف الدین در حوالی سال 1328 هجری قمری 
به مدینه منوره سفر کرد و مرقد مطهر پیامبر)ص( و 

ائمه بقیع)ع( را زیارت نمود.
در ســال 1340 هجری قمری آماده  ســفر حج و از 
بیروت با یک کشتی به ســوی مکه رهسپار شد. در 
عربستان با استقبال باشکوهی از طرف مقامات دولتی 
و نماینده پادشاه وقت عربستان ملک حسین رو به رو 
شــد. او در غبار روبی و عطر افشانی خانه  کعبه همراه 
ملک حسین شرکت کرد و به خواست او نماز جماعت 
را در مسجدالحرام اقامه نمود. این اولین نماز جماعتی 
بود که در مســجد الحرام به امامت یک عالم شیعی 
برگزار می شــد و همه  مسلمانان اعم از شیعه و سنی 
پشت ســر او نماز خواندند. این مهم هم از افتخارات 
شرف الدین و هم از آرزوهای دیرین او بود که شیعه و 
سنی در یک صف و در قبله  مسلمین جهان، بدون تقیه 
و واهمــه از یکدیگر، برادرانه نماز جماعت را به طریق 

اهل بیت)ع( بخوانند.
در اواخر ســال 1355 قمری ابتدا وارد بغداد و سپس 
برای زیــارت امامان معصوم)ع( عازم نجف، کاظمین، 
سامرا و کربال شد. سپس برای زیارت حضرت رضا)ع( 

رهسپار ایران شد.

 مناظره با پادشاه وقت سعودی
هنگامی که سید شرف الدین در ایام حج نزد عبدالعزیز 
حاکم وقت ســعودی رفت یک قــرآن که در جلدی 
پوســتین قرار داده شده بود به او هدیه داد. عبدالعزیز 
هدیه را گرفت و بوسید. شرف الدین گفت چگونه این 
جلد را می بوسی و تعظیم می کنی در حالی که چیزی 
جز پوست یک بز نیست! عبدالعزیز پاسخ داد: غرض 
من احترام به قرآنی است که در داخل این جلد است، 
نه خود این جلد. شــرف الدین گفت: احسنت! ماهم 
وقتی پنجره یا در اتاق پیامبــر اکرم)ص( و یا ضریح 
ائمه اطهار)ع( را می بوسیم، می دانیم که آهن و چوب 
هیچ کاری نمی تواند بکنند، بلکه غرض ما آن کســی 
اســت که ماورای این چوب هــا و آهن ها قرار دارد. ما 
می خواهیم رسول خدا)ص( را تعظیم کنیم و احترام 
نماییم. حاضــران تکبیر گفتند و او را تصدیق کردند. 
آنجا بود که عبدالعزیز ناچار شد اجازه دهد حجاج، به 
مرقد مطهر رسول خدا)ص( تبرک جویند، ولی حاکِم 

پس از او مجدداً دستور منع آن را صادر کرد.

 عروج به سوی معبود
صبح روز شنبه 8 جمادی الثانی سال 1377 هجری 
قمری این عالم و مجتهد بزرگ پس از 87 سال عمر 
با برکت و تالش علمی از دنیا رفت، جسد او در بیروت 
تشییع رسمی شد و پس از آن به بغداد حمل گردید 
و در بغداد و کاظمین)محل والدتش( تشــییع شــد. 
ســپس در کربالی معلی تشییع شد و قبل از غروب 
آفتاب، جنازه به نجف اشرف رسید. در آنجا نیز تشییع 
بی سابقه ای صورت گرفت و در حجره مجاور آرامگاه 
آیت اهلل ســید محمدکاظم یزدی در ســمت جنوبی 

صحن مطهر حرم امام علی)ع( به خاک سپرده شد.

اعتاب مقدسه

   عزایی برای همیشه تاریخ
چهارشنبه 23 محرم 1427 هجری قمری مصادف با 3 اسفند 1384 هجری 
شمسی حدود ساعت 7 صبح تروریســت های تکفیری وابسته به القاعده، به 
رهبری ابومصعب زرقاوی، با پوشــیدن لباس نیروهای تکاور عراق، وارد حرم 
عسکریین)علیهمالسالم( در سامرا شدند، اسلحه نگهبانان را مصادره و آنها را به 
همــراه خادمان حرم، در یکی از غرفه های صحن زندانی کردند و با کارگذاری 
مــواد منفجره TNT به وزن حدود 200 کیلوگرم در داخل بنا، حرم مطهر را 
منفجر و تخریب کردند. در نتیجه این بمب گذاری، گنبد بنا با پوشش آجری و 
طالکاریش و همچنین تزئینات کاشی کاری در دیواره های آن، فرو ریخت. شدت 
این انفجار به حدی بود که برخی از مصالح و تزئینات به کار رفته تا شعاع نیم 
کیلومتر به بیرون پرتاب شد. اما به علت استحکام بنا، پایه های گنبد، بدنه اصلی 

و دیوارها، سالم باقی مانده بود.

  هفت روز سیاه پوشی
بنا به گفته شاهدان عینی، مردانی مسلح با برنامه ریزی کامل و گستاخی تمام 
در ساعات ابتدایی بامداد روز واقعه به حرم حمله کرده و با دستگیری و حبس 
نگهبانان حرم؛ در نقاط مختلف روضه مبارکه، بمب و مواد منفجره کار گذاشته 
و سپس محل را ترک و از راه دور بمب ها را منفجر می کنند. بر اثر انفجار بمب ها 

بخشی از گنبد طالیی حرم و ضریح و سرداب مقدس ویران می شود.
در پی وقوع این انفجار و بی حرمتی، آیت اهلل سیستانی هفت روز عزای عمومی 
اعالم کرد و هزاران تن از ســاکنان ســامرا و عراق در اعتراض به این اقدام به 
خیابان ها آمدند و با ســردادن شعارهایی، تروریست ها و نیروهای آمریکایی را 
مسئول این جنایت معرفی کردند. همچنین به دنبال این حادثه در عراق و ایران 
بازارها تعطیل شد و عزای عمومی اعالم گردید. مراجع تقلید و علمای حوزه های 
علمیــه ایران و عراق دروس خود را تعطیل کردند و این اقدام تروریســتی را 
محکوم نمودند. همچنین مقام معظم رهبری و مقامات بلندپایه سیاسی ایران و 

عراق با صدور بیانیه هایی این اقدام را محکوم کردند.
برخی از سران و مقامات عالی رتبه کشورهای اسالمی نظیر امیر کویت، رئیس 
جمهور ســوریه، دبیر کل شــورای همکاری خلیج فارس، پادشاه اردن، وزیر 
خارجه لبنان، دبیر کل وقت ســازمان ملل متحد، وزیر خارجه مصر و ... این 

اقدام را محکوم کردند.

  تخریب دوم حرم؛ حمله سوم
شانزده ماه بعد در روز سه شنبه 22 خرداد سال 1386 هجری شمسی، مصادف 
بــا 26 جمادی االول 1428 هجری قمــری و ایام فاطمیه، بر اثر بمب گذاری 
دیگری، مناره  های این بارگاه ملکوتی که از انفجار پیشــین به جای مانده بود، 
از اساس ویران شد. در ساعت سه بامداد، تروریست ها وارد حرم شده و پس از 
درگیری با محافظان حرم، اقدام به بمب گذاری در سراسر حرم نمودند. سپس 
در ســاعت 9 صبح دست به دو انفجار بزرگ زدند. در انفجار نخست، گلدسته 
ســمت چپ حرم و در انفجار دوم، گلدســته سمت راست حرم به طور کامل 
تخریب شــد. در 16 خرداد 1393 هجری شمسی نیز حمله دیگری از سوی 
داعش به شهر سامرا و به قصد تخریب حرم عسکریین)علیهما السالم( صورت 

گرفت که با مقاومت مردم و نیروهای امنیتی عراق خنثی شد.

  چرا سامرا؟!
تا زمان حیات نورانی اهل بیت)علیهم الســالم(، کفار و دشمنان اسالم همواره 
در پی ســوءقصد به جــان این بزرگــواران بودند و پس از آن، نشــر معارف 
اهل بیت)علیهم الســالم( و عالقه شــیعیان به ایشــان را تاب نیاورده و تالش 
می کنند که اثرات این امامان را محو نمایند. یکی از تالش های دشــمنان اهل 

بیت)علیهم السالم(، تخریب قبور مبارک آنان است؛ همچون تخریب قبرستان 
بقیع، تخریب های مکرر حرم مطهر امام حسین)علیه السالم( و تخریب حرم 
مطهر امامین عسکریین)علیهما  الســالم( در سامرا. حرم این دو امام همام دو 
بار تخریب شــد که شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین دالیل تخریب این 
حرم، وجود ســرداب مقدس امام زمان)عج( در آن جا است. سرداب مقدس، از 
جمله مکان هایی است که قلوب مؤمنان و شیعیان به سبب آن توجه ویژه به 
امام زمان)عج( که منجی بشریت است پیدا می کنند، از این رو دشمنان درصدد 
هســتند تا با تخریب مرقد امامین عسکریین)علیه السالم( و سرداب مقدس، 

قلوب شیعیان را از توجه به امام زمان)عج( بازدارند.

  آغاز بازسازی
دو ســال بعد از این انفجارها در ســال 1388 کار بازسازی این آستان مقدس 
زیر نظر حضرت آیت اهلل سیســتانی آغاز شــد و نخستین خشت های طالی 
گنبد آســمانی این حرم مطهر، در روز دوشنبه دوم اسفندماه 1389 هجری 
شمســی، مصادف با میالد نبی مکرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله( و امام جعفر 
صادق)علیه الســالم( به دست معماران ایرانی خشــت کار، عاج کار و نصاب 
جایگذاری شــد. ادامه کار بازســازی تا به امروز توسط ستاد بازسازی عتبات 

عالیات دنبال می شود.
رهبر معظم انقالب پس از حادثه ســامرا فرمودند که ما با اشک دیدگان خود 
سامرا را زیباتر و عظیم تر از گذشته خواهیم ساخت. امروزه هر بیننده ای با دیدن 

زیبایی و شکوه این حرم مطهر اشک شوق از دیدگانش جاری می شود.

 چرا بازسازی گنبد جدید عسكریین با تأخیر انجام گرفت؟
عملیات بازسازی حرم به دلیل مخالفت هایی که از سوی برخی گروه های غیر 

شیعی وجود داشت، با تأخیر آغاز شد.
جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا برای بازسازی این حرم اعالم آمادگی کرد 
اما به دلیل اینکه گنبد حرم عسکریین)علیهم السالم( در فهرست میراث جهانی 
یونسکو ثبت شــده بود، قرار بر این شد که بازسازی حرم توسط کارشناسان 
اروپایی و زیر نظر یونســکو انجام شود. اما عملیات بازسازی به کندی صورت 
گرفت و سرانجام دولت عراق این مسئولیت را به ستاد بازسازی عتبات عالیات 

در ایران محول کرد.
پس از واگذاری عملیات بازســازی به ایران، رئیس شورای استان صالح الدین 
عراق از حذف نام حرم امامین عســکریین)علیهم السالم( از فهرست میراث 
جهانی یونسکو به خاطر رعایت نکردن معیارهای بازسازی آثار تاریخی جهانی 
خبر داد و مدیر آثار سامرا هم گفت که یونسکو نامه ای را به نخست وزیر عراق 
فرستاده که بازســازی این حرم بدون بررسی ساختاری عمیق و بدون اطالع 
سازمان یونسکو انجام می شود، اما مسئول اداره ارتباطات و رسانه ها در حرمین 
عسکریین)علیهم الســالم( این خبر را تکذیب و اعالم کرد که بازسازی حرم 
مطابق مشخصات میراث جهانی اســت و یونسکو به دقت فرآیند بازسازی را 

پیگیری می کند.

  بازسازی حرم توسط ایرانی ها
کار ســاخت گنبد حرم در سال 1389، کلید خورد. این گنبد که با مساحت 
یک هزار و 200 متر مربع بزرگترین گنبد  در اعتاب مقدســه به شمار می آید 
در تابســتان 1391 با بیش از 23 هزار خشــت طال، طالکاری شد. همچنین 
بازســازی گلدسته های حرم مطهر نیز به پایان رسیده است. در تابستان سال 
جاری نیز ضریح جدید در ســامرا نصب شــد و اکنون به همت ارادتمندان و 
دوســت داران اهل بیت)علیهم السالم( روند توسعه و بازسازی سامرا به خوبی 

در حال انجام است.

زهرا چکنه-   حرم امام هادی و امام حسن عسكری(علیهما  السالم)، معروف به حرم امامین عسكریین (علیهما السالم) از جمله اماکن 
زیارتی شیعیان است که در شهر سامرا قرار دارد، این شهر در شرق رودخانه دجله و در شمال بغداد واقع شده است. سامرا از شرق به 
کرکوك، از شــمال به نینوا، از غرب به استان االنبار و از جنوب به بغداد منتهی می شود و اکثر ساکنان این شهر را اهل سنت تشكیل 
می دهند و تعداد خانواده های شیعه این شهر بسیار کم است و خادمان این حرم مطهر نیز بیشتر از ارادتمندان اهل بیت(علیهم السالم) 

از دیگر شهرهای عراق هستند.  

سوم اسفند سالروز تخريب سامرا؛
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چهارشــنــبــه
1396 اسـفند   2
4 جمادى الثانى 1439
2018 فوريـه   21
شمـــــــــاره 121

 نذر هایی برای
کریمه اهل بیت

ادای نذر یکی از مرســوم ترین و سنتی ترین روش هایی است که 
شخص به هنگام نیاز به توجه خداوند و بستن عهدی با پروردگار 
خود و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( برای 

برآورده شدن خواسته اش به آن متوسل می شود. 
یکی از اماکن متبرکی که مردم با رجوع به آن و وسیله قرار دادن 
صاحب آن خواستار رفع نیازشان می شوند، آستان مقدس حضرت 

فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( است.
عموم افرادی که می خواهند نذورات خود را برای آســتان کریمه 
اهل بیت)علیهم السالم( واریز کنند، می توانند از راه های زیر اقدام

 کنند:
 ،nazr.amfm.ir از طریق ســامانه پرداخت آنالین بــه آدرس

سامانه پیامکی با ارسال کلمه #نذر به شماره 30001122
سامانه USSD با شماره گیری 251#*741*

از طریق تلفن همراه
وب سایت بانک ملت منو واریز وجوهات شرعی و نذورات

دستگاه عابر بانک مســتقر در حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
نذورات خود را واریز کنند.

اگر از طریق سامانه پرداخت آنالین خواستید نذورات خود را واریز 
کنیــد، می توانید نوع واریز خود را که در قالب واریزی برای ضریح 
مطهر، فعالیت های قرآنی و حدیثی آســتان مقدس، مراسم های 
مذهبی، توسعه و تجهیز کتابخانه، تجهیز و تکمیل درمانگاه، صدقه، 
نذر قربانی و عقیقه برای فرزند است را مشخص کرده و بعد از وارد 

کردن مبلغ مورد نظر، وجه خود را پرداخت کنید.

 از آیین های سنتی حرم چه می   دانیم؟
در حرم مطهر رضوی روزانه آیین های ســنتی مختلفی در حال 
برگزاری است؛ جالب اســت که بدانید تاریخ و تشکیالت آستان 
قدس رضوی نشان می دهد که به مرور، به ویژه از دوره تیموری به 
بعد، آیین هایی در حرم مطهر در زمینه خدمت به زائران و مجاوران 

و بزرگداشت شعائر شیعی و مذهبی شکل گرفته است.
این پرسش همواره برای مردم نیز مطرح بوده است که پیشینه این 
مراسم به چه دورانی بر می گردد؟ فلسفه آن چیست؟ چگونه اجرا 
می شود؟ و چه ویژگی هایی داشته است؟ بعضی از این آیین ها مانند 
آِش فقرا، استقبال از بزرگان با بیرق و َعلَم آستان قدس و شیالن در 
میهمانسرای حضرت زمانی رایج بوده و کم کم از رونق افتاده است. 
شماری نیز همچون نقاره زنی، خطبه خوانی، مراسم صفه و... هنوز 

هم رایج و برقرار است.
کتاب »آیین های حرم مطهر رضوی« کاری از گروه فرهنگ و سیره 
بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی است که توسط 
علــی اخوان مهدوی و رضا نقــدی در 192 صفحه و با بهره گیری 
از 187 منبع معتبر و دســت اول به رشته تحریر درآمده و در آن 
سؤاالت افراد در مورد آیین های حرم مطهر با رویکردی علمی پاسخ 
داده شده است. آستان بوسی، اعتکاف، تحویل کشیک، تشریفات، 
تطهیر حرم مطهر، خطبه خوانی، روضه خوانی، صاله کشی، صفه، 
عقد باالســر، غبارروبی و نقاره زنی برخی از آیین هایی است که در 

این کتاب در مورد آن توضیح داده شده است.

ویژه برنامه سخنرانی و بیان معارف 
دینی رواق امام خمینی(ره) 
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین سالمی

با موضوع: جلوه هاي رفتاري تربیتی در سیره فاطمی
چهارشنبه و پنج شنبه -  ساعت 10:50

سخنرانی: حجت االسالم و المسلمین امین نیا
با موضوع: سیره فاطمی

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 16:40

سخنرانی: حجت االسالم و المسلمین فرزانه
با موضوع: فضایل و مناقب حضرت زهرا)س(

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 18:15

 ســخنرانی و بیان احكام و معــارف دینی ویژه خواهران 
همه روزه قبل از نماز ظهــر و عصر رواق های حضرت زهرا)س(،  

دارالحکمه و  حضرت معصومه)س(
مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی

ارائه خدمات رایگان مشاوره فردی در حوزه های خانوادگی، تربیتی 
و بالینی

ویژه عموم زائران در مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی
همه روزه به جز ایام تعطیل- ساعت 8 تا 19

پاسخگویی به سواالت شرعی
ارائه خدمات شبانه روزی پاسخگویی به سواالت شرعی

در دفاتر پاسخگویی به سواالت دینی حرم مطهر رضوی و سامانه 
تلفنی 051-32020

بيست و يكمين مراسم ازدواج دانشجويى در حرم مطهر رضوى به روايت تصوير

آغاز همسفرى از بهشت

گزارش تصويرى

 عكس ها: صادق ذباح


