
تــولــیــت آســـتـــان قــدس 
رضوی با تأکید بر اینکه 
شرایط فعلی اقتصادی 
زیبنده ملت بزرگ ایران 
همت  گــفــت:  نیست، 
تمامی مسئوالن دولت 
باید معطوف به بهبود شرایط اقتصادی 

و معیشتی مردم باشد.
بــــــــه گـــــــــــــــزارش آســــــــتــــــــان نـــــیـــــوز، 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
به منظور  کــه  کــشــور  وزیـــر  ــدار  ــ دی در 
ــد خــراســان  مــعــارفــه اســـتـــانـــدار جــدی
و  سابق  استانداران  حضور  با  رضــوی 
جدید این استان در تاالر والیت حرم 
مطهر رضوی انجام شد، ضمن تبریک 
به  اســـالم)ص(،  نبی مکرم  والدت  ایــام 
ابــراز  و  اشــاره  مــردم  اقتصادی  شرایط 
ــرد: بـــاوجـــود ظــرفــیــت هــای بــســیــار،  ــ ک
کشور  اقتصادی  و  معیشتی  شــرایــط 
نجیب  و  شهیدپرور  ملت  شایسته 
باید  مسئوالن  تمامی  و  نیست  ایــران 
را درخصوص کم  تالش و همت خود 
مردم  زندگی  از  اقتصادی  فشار  کردن 

معطوف کنند.

ملت ایران شایسته بهترین خدمات  ◾
هستند

وی با بیان اینکه با تالش شبانه روزی 
مشکالت  این  از  می توانیم  اخالص  و 
ایــران  ملت  تمام  گفت:  کنیم،  عبور 
دیـــدگـــا ه هـــا،  و  ســالیــق  از  ــظــر  صــرف ن
و  هستند  خدمات  بهترین  شایسته 
ائمه  و  اکــرم)ص(  پیامبر  آموزه های  در 
مــردم  ــاه  رف و  نیز معیشت  اطــهــار)ع( 
تأکید  مـــورد  دیــنــی  مــســائــل  کــنــار  در 

قرارگرفته است.
با  مــروی  حجت االسالم والمسلمین 
جدید،  دولــت  ــرای  ب موفقیت  آرزوی 
ــط اقـــتـــصـــادی  ــ ــرای بــــــرای بـــهـــبـــود شــ
به  نسبت  مــردم  کــرد:  عنوان  جامعه 
دارنــد  دغــدغــه  اقتصادی  موضوعات 
کـــه امـــیـــدواریـــم مــســئــوالن بـــا تــالش 
از خــداونــد  اســتــعــانــت  و  اخـــالص  و 
ــاوجــود  ــار)ع( ب ــهــ ــمــه اطــ مــتــعــال و ائ
هــمــه دشــمــنــی هــا و کــارشــکــنــی هــای 
استکبار، شرایط اقتصادی را به زودی 

ساماندهی کنند.
وی در ادامه سخنان خود با قدردانی 

گذشته  ادوار  اســتــانــداران  خدمات  از 
برخی مشکالت  به  رضــوی،  خــراســان 
ــاره و بر  ــ اســـتـــان و شــهــر مــشــهــد اشـ
دولت  همراهی  و  برنامه ریزی  ضرورت 

برای رفع آن ها تأکید کرد.
کمبود  رضـــوی  قــدس  آســتــان  تولیت 
به  منتهی  معابر  در  خــودرو  توقفگاه 
حرم مطهر رضوی را ازجمله مشکالت 
زائران در مشهد معرفی و تصریح کرد: 
مشکل کمبود پارکینگ به ویژه در ایام 
اوج حضور زائران مانند مناسبت های 
مشکالتی  و  می شود  تشدید  مذهبی 
کــه در  ایــجــاد می کند  ــران  ــ زائ بـــرای  را 
نیازمند  زائــران  برای  پارکینگ  ساخت 

همراهی دولت هستیم.

به  ◾ نیاز  فــرســوده  بافت  ساماندهی 
حمایت ملی دارد

رضوی  مطهر  حرم  پیرامون  بافت  وی 
مشکالت  از  دیــگــر  یکی  بــه عــنــوان  را 
معرفی  اســت،  رسیدگی  نیازمند  کــه 
کــرد و گفت: نــزدیــک بــه ســه دهــه از 
بافت  نــوســازی  و  آغــاز طــرح بهسازی 
پیرامونی حرم مطهر رضوی می گذرد، 
ایــن طــرح از عــهــده مسئوالن  ــرای  اجـ
استانی و شهری خارج است و نیاز به 

حمایت های ملی دارد.
حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن مـــروی با 
اشاره به تشرف ساالنه 30 میلیون زائر 

از اقصی نقاط کشور و دنیا به مشهد 
مقدس عنوان کرد: ساماندهی شرایط 
بــافــت فــرســوده پــیــرامــون حـــرم مطهر 
رضوی طرحی ملی است و باید سرمایه  
ملی پای کار آن آورده شود که امیدواریم 
در ایــن دولـــت ایــن طــرح بــه سرانجام 

برسد که نفع آن به زائران بازمی گردد.
ــوی در  ــ ــدس رضــ ــ ــان قـ ــ ــت تـــولـــیـــت آســ
ایـــن دیــــدار از زحــمــات و تــالش هــای 
مــحــمــدصــادق مــعــتــمــدیــان اســتــانــدار 
قــدردانــی و  پیشین خــراســان رضـــوی 
برای یعقوبعلی نظری استاندار جدید 
در  موفقیت  آرزوی  رضـــوی  خــراســان 

انجام وظایف مهم محوله را کرد.
 
آستان قدس قلب تپنده ایران است ◾

ــر کــشــور نــیــز در  ــ احــمــد وحـــیـــدی، وزی
قدردانی  و  دیــدار ضمن خداقوت  ایــن 
معتمدیان  مــحــمــدصــادق  خــدمــات  از 
ــاره بــه معرفی  اســتــانــدار ســابــق، بــا اشـ
ــظــری اســـتـــانـــدار جــدیــد  یــعــقــوبــعــلــی ن
خراسان رضوی، گفت: همه خادم درگاه 
نورانی ثامن الحجج)ع( هستیم و هر چه 
آستان  ایــن  به صاحب  متعلق  داریـــم 
مبارک است که قلب تپنده ایران و دیگر 

ملل جهان اسالم است.
ایــران  ــردم  مـ همه  اینکه  بــیــان  بــا  وی 
تسنن  اهـــل  از  مــســلــمــانــان  ــاد  آحــ و 
به  ــژه  ــ وی محبتی  و  عــشــق  تــشــیــع،  و 

مقدس  بارگاه  این  و  رضــا)ع(  حضرت 
ــل فــروپــاشــی  ــ ــفــت: در اوایـ ــد، گ ــ ــ دارن
مردم  سابق،  شــوروی  جماهیر  اتحاد 
ــور و  عــزیــز جــمــهــوری آذربـــایـــجـــان شـ
ــارت  اشــتــیــاق وصــف نــاپــذیــری بـــرای زی
حــضــرت رضـــــا)ع( داشــتــنــد و تــالش 
به  را  خــود  وسیله ای  هر  با  می کردند 
مشهدالرضا)ع( برسانند و زمانی که به 
نائل می شدند،  امام همام  این  زیارت 
این توفیق را به عنوان سند افتخاری در 

نظر داشتند.
امیدواری کرد همه مردم  ابراز  وحیدی 
ــدردان نعمت وجــود حضرت  ــران، قـ ایـ
رضا)ع( در کشور و شکرگزار این نعمت 
است  امید  افـــزود:  و  باشند  ارزشمند 
منور  بــارگــاه  محوریت  با  مشهد  شهر 
رضوی در کنار اینکه مأمنی برای انجام 
زیارت و اعمال عبادی زائران و مجاوران 
است، الگوی مدنیت و رفاه عمومی و از 

بین رفتن کمبودها و کاستی ها باشد. 
مشهد،  شهر  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
پس  کشور  پرجمعیت  شهر  دومین 
کــرد: مسئله  بــیــان  اســت،  تــهــران  از 
مشکالت  ازجــمــلــه  حــاشــیــه نــشــیــنــی 
ــت کــه  ــ ــوری شـــهـــر مــشــهــد اسـ ــحــ مــ
ــا عــمــل بــه رهــنــمــودهــای  بــحــمــدهللا ب
تا  زمینه  این  در  انقالب  معظم  رهبر 
و  حدی مشکالت مرتفع شده است 
این  کامل  حل  زمینه  های  ان شــاءهللا 
مشکل مهیا شود و مشهد به نقطه 

اتکای کل منطقه مبدل شود. 
رضوی  خــراســان  کــرد:  اضافه  وحیدی 
مشهد  مــردم  بــه  توجه  کنار  در  باید 
همجوار  استان های  مشکالت  به حل 
و  جنوبی  خراسان  استان  دو  در  خود 

شمالی تا حد ممکن کمک کند.
همه  امیدواریم  کرد:  ابراز  کشور  وزیر 
بــرای  صدیقی  خــدمــتــگــزاران  بتوانیم 
مردم عزیز کشورمان باشیم و با کمک 
خراسان  جدید  اســتــانــدار  همراهی  و 
حل وفصل  مشکالت  و  نیازها  رضــوی 
شــونــد و تــحــت حــمــایــت و هــدایــت 
تولیت آستان قدس رضوی و نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی، همه امور 
خــراســان  مدیریتی  ــوزه  حـ بــه  مــربــوط 
بــرســد و  بــه ســامــان مناسبی  ــوی  رضـ
این  در  بیش ازپیش  پیشرفت  شاهد 

منطقه باشیم.

به احترام محمدa زمین تبسم كرد

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر کشور:

همت دولت معطوف به بهبود معیشت مردم باشد
فرهنگی - هنری 

خبر خوب

 ایتام مشهدی 
j میهمان حرم امام رئوف

همزمان با هفته وحــدت و در آستانه سالروز والدت پیامبر 
اسالم)ص(، ویژه برنامه های فرهنگی و مفرحی برای ایتام کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در رواق دارالهدایه حرم مطهر رضوی 
برگزار شــد. جمعشان انــدک امــا دل هایی بــزرگ به وسعت 
مهربانی صاحب این خانه دارند. پا در این محفل که می گذارند 
با استقبال گرم خادمان امام رئوف هرکدام با نظم و رعایت ادب 

کنار یکدیگر می نشینند.
مراسم با تالوت آیاتی از کالم هللا مجید آغاز می شود و سپس 
نوای شورانگیز صلوات خاصه امام رضا)ع( با صدای حاج رضا 
انصاریان که به گوش می رسد، همگی دست بر سینه می گذارند 
و رو به مضجع منور رضوی، ذکر صلوات را بلند بلند قرائت 

َّهُمَّ َصلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوَسی الرَِّضا الْمُرْتََضی...« می کنند: »الل
مراسم با اجــرای برنامه هایی مفرح و شاد برای کودکان یتیم 
کمیته امداد امام خمینی)ره( دنبال می شود و در قسمتی از 
برنامه نیز با تعدادی از خیران این نهاد به صورت تصویری 
گفت وگو شد و آن ها با تعدادی از ایتام زیر پوشش به صورت 

مجازی دیدار  کردند.
در حاشیه این مراسم محمد زیــوری؛ مسئول مشارکت های 
مــردمــی کمیته امـــداد امــام خمینی)ره( مشهد بــا اشـــاره به 
سفارشی که بزرگان دین اسالم به شاد کردن دل یتیم کرده اند، 
افزود: در برنامه امروز سعی شد با اجرای ویژه برنامه های شاد 
همراه با اهدای متبرکات رضوی به ایتام زیر پوشش لحظات 

شادی را برای این عزیزان فراهم کنیم.

 شعر وحدت 
در»حماسه واژه ها« 

همزمان با هفته وحــدت، ششمین برنامه 
آیینه چهل  واژه هـــا؛  شعرخوانی »حماسه 
ــه هــمــت مؤسسه  ســـال شــعــر فــارســی« ب
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در 

مشهد اجرا شد.
مهدی سیم ریز، مسئول انجمن ادبی رضوی 
این مؤسسه در گفت وگو با آستان نیوز اظهار 
برنامه شعرخوانی حماسه  کرد: ششمین 
واژه ها در راستای گرامیداشت سالروز میالد 
امــام جعفر  و  ــرم)ص(  اکـ پیامبر  باسعادت 
ــادق)ع( بــا حــضــور جمعی از شــاعــران  ــ صـ
نقاط  از  شیعه  و  ســنــت  اهـــل  برجسته 
مختلف کشور و با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی شب گذشته در نگارخانه رضوان 

مشهد اجرا و ضبط شد.
وی ادامه داد: ناصر فیض، عباس ساعی، 
حــواشــی،  عبدالرحمن  عصمتی،  مــوســی 
عبدالخالق آدمــی، قــادر طــراوت پــور، حسن 
ــرج سامانی،  ای ــادری،  نـ اربــابــی، حمیدرضا 
حسینجانی،  سعیده  یوسف پور،  مسعود 
در  جعفری  عاطفه  و  مــیــرزایــی  عصمت 
را در  برنامه، شعرهای منتخب خــود  ایــن 
قالب های گوناگون به مناسبت هفته وحدت 
خواندند. علیرضا قزوه نیز اجرای برنامه را 

برعهده داشت.
مسئول انجمن ادبی مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضــوی تصریح کــرد: از 
آنجایی که برنامه شعرخوانی حماسه واژه ها، 
یک برنامه مناسبتی است، همواره چند روز 
زودتر ضبط آن انجام می شود تا بتوان آن را 
برای اهل شعر و ادب در مناسبت مورد نظر از 
رسانه ملی و شبکه های اجتماعی پخش کرد.
سیم ریز درباره دو بازخورد برگزاری مجموعه 
ماهه  چند  در  واژه هـــا  حماسه  برنامه های 
تبدیل  برنامه در حــال  ــن  ای گــفــت:  اخــیــر 
شدن به جریانی شناخته شده در جامعه 
ادبی ایران است؛ به طوری که در ارتباط با 
شاعران استان های مختلف متوجه شدیم 
واژه هــا  برنامه حماسه  با  به طور کامل  که 
آشنایی دارند. همچنین از پخش این برنامه 
در فضای مجازی و رسانه  ای کشور استقبال 

شده است.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم از دیگر شاعران 
برجسته کشور نیز برای حضور و شعرخوانی 
در برنامه های آینده این برنامه دعوت کنیم 
تا مجموعه کاملی به ویــژه در حــوزه شعر 
آیینی در قالب برنامه حماسه واژه ها؛ آیینه 

چهل سال شعر فارسی تولید شود.
ــا  واژه هـ حماسه  بــرنــامــه  مجموعه  ــرای  اجــ
زیــر نظر مؤسسه  اواخـــر ســال گذشته  از 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی آغاز 
شده و پنج برنامه گذشته آن در ایام میالد 
امام علی)ع(، والدت امام رضا)ع(، عید غدیر 
خم، اربعین حسینی و ایام پایانی ماه صفر 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی دوران 
مقابله با بیماری کرونا و بدون حضور عموم 

مخاطبان ضبط و پخش شده است.

و شهرداری  رضــوی  قــدس  آستان  همکاری  با 
ــرای  ب صنفی  مجتمع های  ســاخــت  مــشــهــد، 
مزاحم  و  آالیــنــده  مشاغل  فعالیت  و  استقرار 
شهری در دستور کار قرار گرفت تا با پشتیبانی از 
این صنوف و مانع زدایی از مسیر فعالیت آن ها، 
گام مهمی برای تحقق شعار سال برداشته شود.

ــزارش آســتــان نــیــوز، بــا هـــدف مکان یابی  ــ بــه گ
مناسب برای فعاليت صنوف و مشاغل خاص 
شهری همچون  اصناف آالينده، مزاحم، مشاغل 
پرترافيک، عمده فروش ها، نمايشگاه ها خودرو و...، 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های 
کــشــاورزی شــهــرداری مشهد و بنیاد بهره وری 

موقوفات آستان قدس رضوی تفاهم نامه ای امضا 
کرده اند تا زمین های مستعد برای استقرار این 

مشاغل خاص به شهرداری معرفی شود.
قــرار اســت تعامل و  ایــن تفاهم نامه  قالب  در 
همکاری میان بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قــدس رضـــوی و ســازمــان ساماندهی مشاغل 
شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد 
افزایش پیدا کند. بدین ترتیب عالوه بر اینکه 
برنامه ها و ضوابط مربوط به ساماندهی و هدايت 
صــنــوف مــزاحــم و آاليــنــده شــهــری و... به طور 
مؤثرتری اجرا می شود، با در اختیار گذاشتن زمین 
به منظور ساخت مجتمع های صنفی، از فعاالن 

در صنوف پشتیبانی  و حمایت صورت خواهد 
و  مشارکت ها  مدیر  جعفرنژاد،  مهدی  گرفت. 
اهمیت  ــاره  دربـ بــهــره وری  بنیاد  سرمایه  گذاری 
این همکاری می گوید: بنیاد بهره وری موقوفات 
براساس اعالم نیاز شهرداری در حوزه ساماندهی 
صنوف و مشاغل خاص همکاری الزم را خواهد 
ــن امــر بــه معنی سرمایه گذاری  داشـــت امــا ای
مستقیم آستان قدس رضوی نیست، در واقع 
شــهــرداری در حـــوزه مجوزها و آســتــان قدس 
رضــوی در بخش ارائــه نیازهای اولیه راه انــدازی 
کــســب وکــارهــای حـــوزه خــدمــات شهری مانند 
زمین، برای سرمایه گذاران در بخش های مختلف 

مشاغل شهری تسهیلگری می کنند.
بهره وری  بنیاد  که  خدماتی  ــاره  دربـ جعفرنژاد 
مــوقــوفــات آســتــان قــدس رضـــوی در قالب این 
تفاهم نامه ارائــه خواهد کــرد، تصریح می کند: 
انتقال  و  ساماندهی  و  شــهــرداری  با  همکاری 
اولــویــت بــنــدی  ــا  ب متناسب  مــدنــظــر،  مشاغل 
شــهــرداری انــجــام خــواهــد شــد، در عین حــال، 
بنیاد بهره وری موقوفات ضمن بررسی مسائل 
و مشکالت صنوف و مشاغل مزاحم و آالینده 
بهبود  ــرای  ب کسب وکارها  با صاحبان  خــاص، 
راهکارهای  ترسیم  و  رفــع مشکالت  وضعیت، 

عملیاتی، چاره اندیشی می کند.

مانع زدایی و گره گشاییمانع زدایی و گره گشایی

بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قدس و شهرداری مشهد تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند

 پشتیبانی از 
مشاغل شهری

تمام ملــت ایــران صرف نظر از ســایق و دیدگا ه ها، شایســته 
بهترین خدمات هستند و در آموزه های پیامبر اکرم)ص( و ائمه 
اطهار)ع( نیز معیشــت و رفاه مردم در کنار مســائل دینی مورد 

تأکید قرارگرفته است

گزیدهگزیده

فضاآرایی ویژه به مناسبت میالد پیامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع( در صحن و سرای رضوی
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 نگاهی به سیره فردی و اجتماعی رسول  خدا)ص( 
در روایت های نقل شده از امام رضا)ع(  
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تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد 

 دشمن شناسی 
ضرورت جامعه جهانی اسالمی

 رئیس مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران
 در گفت وگو با قدس عنوان کرد

وحدت درسایه سار 
اخالق کریمه 
 a پیامبر اعظم
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ما برا اهلل 
نسمه خیرا 
من حممد 
صلی اهلل 
علیه و آله
خداوند آفريده اى 
بهتر از محمد)ص( 
نيافريده است.

بعثت 
مبکارم 

االخالق و 
حماسنها

من براى )احياى( 
مكارم و نيكى هاى 

اخالقى مبعوث شدم.

 همچون 
سيد جمال

امام خمینی)ره( مثل 
سید جمال الدین 
اسدآبادی و پیشوایان 
دیگری که در عرصه 
جهانی اصالحگر 
امت اسالمی بودند، 
دریافته بودند همه 
مسائل فقهی، 
عقیدتی، اخالقی و 
مشکالت سیاسی 
و اجتماعی که امروز 
داریم -که بسیاری 
از آن ها هم طبیعی 
است- باید بر 
محوریت وحدت، 
انسجام و وحدت 
امت اسالمی دور 
بزند و اگر قرار باشد از 
هر گوشه امت واحده 
اسالمی صدایی 
بلند شود دیگر امتی 
نمی ماند. امت آن 
زمانی معنادار است 
که همه با یک قبله و 
یک قرآن و یک آوای 
همگون و هماهنگ، 
سلطه ناپذیری را با هم 
فریاد بزنند.

حاشیه

ــروز پــایــیــن پــا پالستیک  ــ سيدمحمدرضا ميرى   ام
می دهم. توزیع پالستیک فرصت های خــاص خــودش را 
دارد. غیر از اینکه اگر ازدحام نباشد می توانی برای گذاشتن 
کفش کمک کنی و دستت با غبار کفش زائر آشنا می شود، 
می توانی به زائران هرچند در حد یک کلمه خوشامد بگویی، 

با جوان ترها کل کل کنی و قربان صدقه  پیرمردها بروی و... .
در کنار حــال خــوش ایــن بگو و بشنوها یک چیز همیشه 

ــی آزارد؛ آن هــم دیـــدن تــک وتــوک  جــوان هــا یــا حتی  ــ ــرا مـ م
ســالــخــوردگــانــی اســت کــه خــوشــامــد و احـــتـــرام بــرایــشــان 
غافلگیرکننده و عجیب است. آن قدر که حتی از دادن پاسخ 

درمی مانند یا آن قدر ذوق زده می شوند که... .
فکر می کنم چرا باید کسی در این سن از عزیزان و نزدیکانش 

قدر و احترام نبیند که گویا بار اول است احترام می شود؟!
برایشان از امام رضا)ع( عزت می خواهم.

یک زائــر عراقی به هر خــادم یک تسبیح تربت می دهد: 
»هدیه من امام الحسین)ع(«.

اگرچه زیبنده نیست در لباس خدمت چیزی از زائــران 
بگیریم ولی رد هدیه و شرح علت آن برای زائر غیر همزبان 
سخت به نظر می آید. می گیرم و تشکر می کنم به نیت اینکه 
به نفر بعد هدیه بدهم. اما چشمم به عالمت ماسونی روی 
تسبیح می افتد که از قضا در کربال بر اثر ندانم کاری و به خاطر 

شباهت، به جای دست سقا جا می زنند.
این را به همکار دربان می گویم. برای او قبولش سخت است. 
تا عصر چندبار ناباورانه سؤال می کند. تا برایش چند نفر 
شاهد نمی آورم، نمی پذیرد. قرار می گذاریم آن قطعه نماد را 

بشکنیم و بعد تسبیح را به دیگری هدیه بدهیم.
با خــودم مــزاح می کنم: »چطور برخی این نمادها را هنوز 

نمی شناسند؟! پس رائفی پور حق داشته بنده خدا«!

دوتــا پسربچه پنج و هفت ساله دوره افتاده اند به سالم 
کــردن به خــادمــان و حتی دستبوسی از معممین! تلکه 
شکالت هم هستند فقط؛ کاسبیشان هم بد نیست .طرف 
من که می آیند بهشان شکالت می دهم و با زبان خودشان 
نهی شان می کنم.گاهی به انواع شکالت گرفتن بچه ها فکر 
می کنم. بعضی فقط نگاه می کنند یا فوقش سالم می کنند. 
یعنی امیدوارم شکالت داشته باشی و منظور من را هم 

بفهمی و بدهی!
بــرخــی ســـؤال می کنند »شــکــالت مــی دهــی؟« یعنی اگر 

شکالت داری بدان که من دوست دارم بگیرم.
اما بعضی ها راست می آیند توی شکمت که: »شکالت 
بده!« این دیگر یعنی هم باید داشته باشی و هم وظیفه 
داری بــدهــی. آمـــده ام سهمیه ام را بگیرم! و مــن عاشق 
این دسته سومم. اگر از امام رضا هم همین طور حاجت 

بگیرند، دو دنیا را کاسبند. احمد، عزیز نابینایی است که 
گویشش به نیشابوری می زند؛ زنش را گم کرده. نه کفش 
دارد نه موبایل. برایش چهارپایه می گذارم تا بنشیند و 
روش قرار گذاشتن پس از زیارت را به او متذکر می شوم 
و پیشنهاد می کنم با همکار دربانم به دفتر پیداشدگان 
برود. نمی پذیرد چون فکر می کند آنجا برای بچه هاست. 

آخر هم به سختی می پذیرد و با اکراه می رود.

می شمارم. تا شب هفت نابینای دیگر از من پالستیک 
می گیرند و از پایین پا مشرف می شوند.

ایــن تــعــداد آن  هــم فقط از یــک مسیر تــشــرف، بــه نظرم 
تصادفی نمی آید. جویا می شوم، می فهمم روز نابینایان 
بوده. خیلی برایم جالب است جماعت نابینا حال کرده اند 
روز خود را کنار آقایشان باشند و از تصور تفقد آقا به آن ها 

دلم غنج می رود.

روایت خدمت
jاگر از امام رضا

 هم همين طور 
حاجت بگيرند...

چگونه پیامبر)ص( از 
کودکی مرتکب خطا نشد؟

آيت اهلل خوشوقت   عصمت پيامبر اکرم)ص( و چهارده 
معصوم يعنى آن ها به هيچ وجه با فرمان خدا مخالفت نمى کنند؛ 
ايمانشان تا اين حد باالست. خدا آن ها را طورى ساخته و تربيت 

کرده که اختيار دارند حتى از ما بيشتر گناه کنند .چون قدرت، علم 
و همه چيز دارند- اما ايمان در آن حد، سبب مى شود هيچ وقت 

حتى فكر گناه به ذهنشان نيايد.
خدا کارى مى کند که انبيا)ع( در کودکى کارى نكنند که وقتى 

پيغمبر شدند و خواستند مردم را نهى از منكر کنند  مردم بگويند: 
»خودت در کودکى اين کارها را مى کردى . حاال مى گويى نكن؟«

خدا پيامبر)ص( را حفظ مى کند. او را بايد حفظ کند و اال فردا هر 

چه بگويد، مى گويند: »ديروز خودت اين کار را مى کردى«؛ خدا او 
را حفظ مى کند. اما از کودکى هنوز پيغمبر نيست و به آن درجه از 
عصمت نرسيده است، خدا به تدريج او را تا آنجا مى برد. خودش 

براى او کالس هايى ترتيب مى دهد. خودش بلد است چه کارهايى 
بكند. تربيت انبيا)ع( با زبان نيست، با عمل و کار است. خدا به 

موساى کليم)ع( گفت: »برو با آن بنده  خدا مالقات کن«؛ اين کالس 
آن هاست. ولى تربيت ما طور ديگرى است؛ ما بايد حرف بزنيم، 

قرآن بخوانيم، روايت بخوانيم.
اين هم حرف غلطى است که مى گويند قرآن اشاره هايش 

مال انبياست. خدا قرآن را نياورده تا پيغمبران را تربيت کند. 

پيغمبران آمدند و رفتند؛ قرآن براى ماست. خدا پيغمبر)ص( 
را هم با قرآن تربيت نكرد، هرچند خودش از همه بيشتر عمل 

و استفاده مى کرد. اما پيش از نزول که قرآن نبود، خود خدا بلد 
است. او در بيابان و خيابان، برنامه هايى مى چيند و خالصه با 

پيامبر کارى مى کند که بتواند وحى را دريافت کند. اين مطالب 

را در کتب اهل سنت هم نقل کرده اند. آنجا مى گويند: پيغمبر 
اکرم)ص( چوپان بود و در کوه هاى مكه گوسفند مى چراند. 

سنش کم بود و طبيعى است چوپان ها وقتى به هم برمى خورند، 
مى نشينند مى گويند و مى خندند. ايشان تنها بود. يک چوپان 
ديگر هم آمد جلو و خالصه با هم رفيق شدند. آن چوپان گفت: 

»آنجا دارند بزن و بكوب مى کنند. بيا ما هم برويم«. در آن زمان 
هم مثل حاال هر کس چيزى داشت و سرش را گرم مى کرد. وقتى 

مى خواستند بروند، خدا خواب را بر پيامبر)ص( مسلط کرد و 
ايشان خوابيد و نتوانست برود. غرض اين است خدا او را

 تربيت مى کند.

در آستانه اربعین ارتحال عالمه حسن زاده آملی، 14 
توصیه سلوکی ایشان را که در کتاب »لقاءهللا« بیان 

کرده اند، مرور می کنیم.
1. قرائت مستمر و انس همیشگی با قرآن: هر اندازه که 
به قرآن نزدیک شوی، به انسان کامل نزدیک شده ای، 
به حظ و بهره ات از قرآن بنگر! حقایق آن، درجات ذات 

و مدارج عروج اند.
2.  دائم الوضو بودن: ای دوست، بدان وضو نور است 
و دوام در طهارت، تو را به عالم قدس ارتقا دهد و این 
دستور عظیم النفع، نزد اهلش مجرب است؛ بر تو باد 

مواظبت بر آن.
3.  قلت طعام: ای دوســـت، طعام بسیار، قلب را 
می میراند و موجب طغیان و لجام گسیختگی خواهد 

شد. گرسنگی از اجلّ خصال مؤمن است.
4. قلت کالم: رسول خدا)ص( فرمود: جز به ذکر خدا، 
ــاده مگویید، چــرا که سخن بسیار که در آن ذکر  زی

خداوند نباشد، قلب را قساوت بخشد.
5. محاسبه نفس: امــام کاظم)ع( فرمود: کسی که 
هر روز به محاسبه نفس نمی پردازد، از ما نیست: 
اگر عمل نیکویی از او سرزده باشد؛ از خداوند طلب 
زیادی اش کند و اگر عمل نادرستی از او سر زده باشد 

استغفار و توبه کند.
6 . مراقبه: بر تو باد مراقبه! بر تو باد مراقبه! بر تو باد 
مراقبه! مراقبه یعنی بنده بداند خداوند بر او رقیب 

و به او نزدیک است و به افعالش علم دارد و 
حرکاتش را می بیند و اقوالش را می شنود 
و بر اسرارش اطالع دارد و نمی تواند خود 
را از خدا پوشیده نگه دارد و از سلطه او 

خارج شود.
7 . رعایت ادب در محضر خداوند: امام 

جواد)ع( در تبیین حقیقت ادب 
ــرآن را همان  فــرمــودنــد: قـ

گونه که نازل شده است 
قــرائــت کنید و سخن 
مـــا را هــمــان طـــور که 
گفته ایم، روایت کنید 
و خداوند را به حالتی 
که محتاج و نیازمند 

اویید بخوانید.
8. عــزلــت: معنای 

اصلی عزلت، عزل حواس از تصرف در محسوسات 
با خلوت است؛ هر آفت، فتنه و بالیی که روح بدان 
مبتال می شود، حواس در آن دخالت دارد. با خلوت و 
عزل حواس، مدد نفس از دنیا و شیطان هوی و هوس 

منقطع می شود.
9.  تهجد: دستور خــدای متعال به پیامبرش برای 

وصول به مقام محمود است:
َُّك  َّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لََك عَسی  أَنْ یَبَْعثََك رَب وَ مِنَ الل
مَقاماً مَحْمُودا )اسراء، 79( و علت بهره مندی پارسایان 
از نعمت های اخروی را شب زنده داری آنان معرفی 

می کند. )ذاریات، 15-19(
ََّه قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی   َّذیَن یـَـذْكـُـرُوَن الل 10. تفکر: ال
ماواِت وَ اْلَرْضِ  َّرُوَن فی  خَلْقِ السَّ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَك
َّار.  َّنا ما خَلَقَْت هذا باطاِلً ُسبْحانََك فَقِنا عَذاَب الن  رَب

)آل عمران، 191(
11.  دائم الذکر بودن: هم ذکر زبانی و هم ذکر قلبی.

12.  ریاضت علمی و عملی: ریاضت، در دو راه علم و 
عمل و تنها بر اساس نهج شریعت محمدی. از غیر 

این راه جز بعد و دوری حاصل ناید.
13. همت عالی: همت عالی داشته باش! به حدی 
که کسی یا چیزی را عبادت نکنی جز خدای تعالی؛ 
حتی از روی رغبت به بهشت و وحشت از جهنم 

هم عبادت نکنی، و اال هوای خود را عبادت کرده ای.
14. توبه از کارهای بد و خوب: استادم آیت هللا الهی 
طباطبایی فــرمــود: »توبه حقیقی آن است 
که از خیر و شرت انابه کنی«. من اندکی 
اندیشیدم و سپس گفتم: توبه از شر، 
حاجتی بــه بیان نـــدارد امــا توبه از خیر 
چیست؟ فــرمــود: آنــچــه مــا آن را خیر 
می پنداریم، مانند نماز و روزه و قرائت قرآن 
و درس گفتن و تحقیقات درسی مان و امثال 
آن، اگر به راستی آن را مورد تأمل 
قــرار دهیم درخواهیم یافت 
همگی ناقص و غیرکامل اند. 
پس بر شخص بینا واجب 
است از این اعمال ناقص 
ــیــز تـــوبـــه و قــصــد کند  ن
آن ها را بر وجه کاملی که 
مقبول خداوند است به 

جای آورد.

آیت هللا لطف هللا صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید 
در گفتاری به مناسبت عید بزرگ 17 ربیع االول به 
عظمت پیامبر رحمت)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
پرداخته که با هم بخش هایی از آن را به گزارش مرکز 

خبری حوزه می خوانیم.
ــاره شخصیت حــضــرت رســـــول)ص(  ــ ــ اصــــالً درب
نمی توانیم حــرف بزنیم. انسان مبهوت می شود، 
آن هایی هم که خیلی باال هستند مبهوت می شوند. 

باید مثل امیرالمؤمنین)ع( پیغمبر را وصف کند. 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( در خطبه معروف 
قاصعه، معجزه ای از پیامبر نقل می کند که یکی از 
مورخان می نویسد: من شک ندارم این معجزه واقع 
شده است، چون در آن زمانی که مردم معاصر پیغمبر 
اکرم)ص( هنوز در قید حیات بودند، امیرالمؤمنین)ع( 
در بین همان مردم این خطبه را می خواند و همه هم 

می دانستند این امر واقع شده است.
امیرالمؤمنین عــلــی)ع( می فرمایند: بــا پیغمبر 
اکرم)ص( بودم که گروهی از قریش آمدند و گفتند: 
ــرده ای که پـــدران تو و  یا محمد، تو ادعـــای بزرگی کـ
احدی از اهل تو این ادعا را نکردند. ما از تو معجزه ای 
می خواهیم که اگر آن را به ما نشان دهی می فهمیم 

پیامبر هستی، و اال می فهمیم ساحر و دروغگویی.
فــرمــودنــد: چــه مــی خــواهــیــد؟ گفتند: درخــتــی که 
آنجاست را بطلب تا نزد تو بیاید. حضرت فرمودند: 
اگر خداوند این امر را به شما نشان داد، شما ایمان 

می آورید؟ گفتند: آری.
حضرت رو بــه درخـــت کــردنــد و فــرمــودنــد: اگــر مرا 

می شناسی بیا.
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: درخت به طرف حضرت 
آمــد در حالی که سر و صــدای زیــادی داشــت و در 

مقابل پیغمبر ایستاد.
قریش متحیر و مبهوت شدند. گفتند: امر کن به 

جای خودش برگردد و نصف آن نزد شما بیاید.
پیغمبر اکرم)ص( امر کردند درخت برگشت و نصف 

آن جلو آمد.
امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( وقــتــی ایــن معجزه ظــاهــر شد 
می فرماید: من اول کسی هستم که به تو ایمان آوردم.

خاورشناسان و شخصیت پیغمبر)ص( ◾
ــاره شخصیت پیغمبر)ص( اگر  خالصه اینکه درب
هر روز بگوییم باز هم تمام نمی شود. حتی بیگانگان 
و خاورشناسان هم در مقابل عظمت های وجود 
پیغمبر ناچار به اعتراف شده اند. توماس کارالیل در 
کتاب »البطال« که ترجمه آن به نام قهرمانان منتشر 

ــر صــنــفــی،  شـــــده، از هـ
قــهــرمــان و بطل آن 

صنف یعنی کسی 
که در آن صنف 
موفق بوده را نام 
مــی بــرد، مثل 
الـــبـــطـــل فــی 

صــــورة 

القائد، البطل فی صوره الشاعر. در جایی می گوید: 
َّبی« قهرمان پیغمبران. در آنجا  »البَطَلُ فی ُصورَةِ الن
نه حضرت موسی را می گوید و نه حضرت عیسی و 
نه حضرت ابراهیم را، بلکه می گوید: بطل و قهرمان 

در نبوت و پیغمبری، محمد است.
 
شخصیت امام جعفر صادق)ع(  ◾

شخصیت عظیم حضرت صادق)ع( هم همین طور 
است. این مدرسه ای که امام جعفر صــادق)ع( برای 
امت اسالم افتتاح کردند، اگر نبود می توان گفت دین 
ناقص می ماند. هر چه از اصــول و فــروع که الزم بود 
فرمودند. ابوحنیفه می گوید: »مَا رَأیُت أفقهَ مِن جَعفَرِ 

بنِ مُحَمَّد؛ من فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم«.
یا ابن عقده )متوفای ۳۳۳ هجری( -که از محدثانی 
معتبر و مورد قبول نزد عامه مسلمانان از شیعه و 
سنی اســت- کتابی نوشته به نام »أسماء الرِّجال 
الّذین رووا عن الصادق علیه السالم« و در آن کتاب 
نام 4 هزار نفر را آورده که همه از حضرت صادق)ع( 
حدیث نقل کرده  و اخذ علم نموده اند که متأسفانه 
این کتاب مانند کتاب های دیگر از بین رفته، فقط 

بزرگانی از آن یاد کرده اند.
یا اینکه نجاشی در رجــال خــود از احمدبن عیسای 
اشعری می گوید: من در طلب علم حدیث به کوفه 
رفتم و در آنجا خدمت حسن بن علی وشا رسیدم. به او 
گفتم: کتاب عالء بن زرین و ابان بن عثمان احمر را به من 
بدهید تا از روی آن ها نسخه برداری کنم. او آن دو کتاب 
را  به من داد، گفتم: اجازه روایت نیز بدهید. فرمود: خدا 
تو را رحمت کند، چقدر عجله داری ببر بنویس؛ سپس 
بیا برای من بخوان تا بشنوم؛ آنگاه اجازه روایت بدهم. 
گفتم: بر خودم از پیشامدهای زمان خاطر جمع نیستم.
حسن بن وشــا گفت: عجب! اگــر من می دانستم 
حدیث این گونه مشتری و خواهان دارد، بیشتر از 
این جمع می کردم. من در مسجد کوفه 9۰۰ شیخ 
را درک کــرده ام که همه می گفتند: حدیث کرد مرا 

جعفر بن محمد. 
 
مقام واالی اهل بیت)ع(  ◾

این چه مدرسه ای بوده است؟ این چه علوم و معارفی 
بوده که این ها داشته اند؟ مرور زمان نشان داد اینکه 
پیغمبر اکرم بارها می فرمود: عترت من، اهل بیت 
ِّمُوهُمْ   ِّرُکُمُ  هللاَ  فِی أَهْلِ بَیْتِی« و یا »اَل تَُعل من؛ »أُذَک
فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْکُمْ« همین طور نبود که مثالً چون قوم 
و خویش او هستند این را بفرماید، بلکه برای همین 

مقامات و علوم و درجاتی بود که این ها داشتند.
احمد بن عبد العزیز معروف به ابن عیاش از علمای 
بزرگ ما در قرن چهارم که در سال 4۰1 وفات کرده، 
َّصِّ عَلی االئمَّة  کتابی دارد به نام »مُقتََضب الثَر فِی الن
اإلثنی عََشر«. من بیش از 5۰ سال پیش نسخه ای از 
آن را دیدم که خوب چاپ نشده بود. تصمیم گرفتم 
دوباره چاپ شود و برای اینکه معلوم شود این کتاب 
اثر آن وقت هاست، تمامی مدارک و شواهد را دیدم 
و از کتاب های دیگر که پس از آن روایت کرده اند همه 
را استخراج کردم.مقدمه ای هم بر آن نوشتم که در 
آن، کالمی از شبراوی رئیس اسبق جامعه االزهر 
عنوان کردم. الشیخ عبدهللا الشبراوی کتابی به 
نام »اإلتحاف بحّب الشراف« دارد که درباره 
فضائل سادات نوشته است. می گوید: 
هر کس فضائل اهل بیت)ع( را منکر 
شود، مثل کسی است که بخواهد 
آفتاب را بپوشاند و هیچ کس از 
آن ها تا به حال سؤالی نکرده 

که آن ها در جواب بمانند.
ــدر اهــل بــیــت)ع(  بــایــد ق
و ایـــــــــن مـــــــعـــــــارف و 
هدایت هایی کــه از آن 
ــواران در دســت  ــ ــزرگ ــ ب
ماست را بدانیم و این 
معارف را به گوش همه 
جهانیان برسانیم تا 
هــمــگــان –کـــه تشنه 
این علوم هستند- از 
ــــای بی نظیر  ایــن دری
ــم  مــــعــــرفــــت و عــل
بـــهـــره مـــنـــد شـــونـــد، 

ان شاءهللا.  

14 توصیه  سلوکی
عالمه حسن زاده آملی

 jو امام جعفر صادق aعظمت پیامبر
در گفتار آیت اهلل صافی گلپایگانی

سیر و سلوکگفتار

به گزارش خبرگزاری ایکنا، همزمان با هفته 
وحــــدت، حــجــت االســالم والمسلمین 
عبدالکریم بــی آزار شیرازی، عضو شورای 
عــالــی مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی در وبینار گفت وگوهای بین مذاهب اسالمی با 
مــوضــوع »الــزامــات وحـــدت اســالمــی در جــهــان معاصر« 

سخنرانی کرد که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.
پیامبر اســالم)ص( دو معجزه توأم با تحدی داشتند؛ یکی 
قرآن کریم است که همه می    دانیم و دیگری ایجاد الفت و 
تألیف قلوب میان مؤمنان بود. خداوند بیان می    کند این الفت 
میان دل    ها را او ایجاد کرده و بعد تحدی می    کند اگر تمامی 
آنچه در زمین است را خرج کنید تا این الفت را برقرار کنید، 
نخواهید توانست. همان طور که تاکنون نتوانستند مانند 
قرآن بیاورند، نتوانستند تألیف قلوب کنند. ما باید ببینیم 
پیامبر اسالم)ص( چطور تألیف قلوب کردند تا در زمان معاصر 
از آن استفاده کنیم. یکی از کارهای ایشان این است تألیف 
قلوب را با مسئله توحید پیوند زدند. توحید آن قدر میان ما 
کمرنگ شده که فکر می    کنیم توحید فقط یعنی خدا یکی 
است، ولی امام فرمودند این یک بعد قضیه است، بعد مهم 
توحید این است آنچنان باورمان را به یگانگی خدا باال ببریم تا 
احساس کنیم همه بنده خدا هستیم. متأسفانه در عربستان 
از توحید، بزرگ ترین اسباب تفرقه را ایجاد کردند و مرتب غیر 

خودشان را تکفیر می    کنند.
مسئله دوم پیوند تألیف قلوب به رسالت پیامبر)ص( است. 
َّذِي  ی بِهِ نُوحًا وَال قرآن می    فرماید: »َشرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّ
يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوَسی وَ عِيَسی أَنْ أَقِيمُوا  أَوْحَيْنَا إِلَيَْك وَ مَا وَصَّ

َّقُوا فِيهِ« وصیت و پیمانی که خدا با همه انبیا  الدِّينَ وَ اَل تَتَفَر
بسته این است دین را به پا دارید و در آن تفرقه نیفکنید. 
قرآن مرتب بیان می    کند فرقه    گرایی شرک است. متأسفانه 
ما روز به روز فرقه    ها را پررنگ    تر و اسالم را کم   رنگ    تر می    کنیم. 
دلیل اینکه تاکنون وحدتی بین ما شکل نگرفته، همین است.
نکته دیگر، پیوند تألیف قلوب با موضوع امامت است. 
فلسفه امامت برای ایجاد وحدت است. حضرت فاطمه)س( 
فرمودند: »و جعل طاعتنا نظاماً للملة و امامتنا امانا من 
الفرقه«، یعنی امامت ما برای جلوگیری از افتراق است، ولی 

برخی همین مسئله امامت را وسیله تفرقه کردند.

بغی و زیاده خواهی؛ مانع وحدت ◾
مسئله وحدت و تقریب بیشتر جنبه اخالقی دارد، به دلیل 
ِّنَاٍت مَِن  اینکه قــرآن در 6 جا فرموده اســت: »وَآتَيْنَاهُمْ بَي
اْلَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إاِلَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ«. 
آیه می     فرماید علت اختالف اهل کتاب به خاطر دین اسالم 
نیست، دین اسالم دین صلح و وحدت است. این ها که به 
نام دفاع از مذهب این همه اختالف دارند به خاطر »بغی« 
است؛ »بغی« یعنی زیاده خواهی. مهم ترین کار پیامبر)ص( 
در درجــه اول تزکیه بود و سعی کردند مؤمنان را از روحیه 
تکبر و حسادت و افــزون خــواهــی تزکیه کنند، همین رمز 

موفقیتشان بود.
احکام عملی اسالم صورت جمعی دارد؛ مثل نماز جماعت، 
نماز جمعه و یا حج که به آن »عباده االمه« می    گویند و یک 
امت با هم به عرفات و منا می    روند، متأسفانه ما در این زمینه 

بسیار تفرقه به کار می    بریم.

دیدگاه

حجت االسالم بی آزار شیرازی مطرح کرد

 aتأليف قلوب معجزه ديگر پيامبر
در کنار قرآن است

زهــرا دلپذير   پیامبر 
گرامی اســـالم)ص( پیام آور 
ــادی  مــهــر و رحـــمـــت و مــن
وحــدت و همبستگی امت 
اسالمی است. آن حضرت 
پس از تشکیل حکومت اسالمی با انجام معاهدات 
و پیمان هایی بین مردم صلح و دوستی ایجاد کرده و 
با سیرت نیکو و سخن دل انگیز خویش، روحیه وفاق 
و همدلی را در جامعه اسالمی تقویت نمودند. در 
عصر حاضر نیز تأسی به سیره و روش پیامبر)ص( 
می تواند سبب اتحاد و بــرادری مسلمانان سراسر 
جهان شود. همزمان با ایام والدت پیامبر اعظم)ص( 
که با طرح هوشمندانه و هدفمند بنیان گذار جمهوری 
اسالمی، حضرت امام خمینی)ره(، هفته وحدت نام 
گرفته و هفدهم ربیع االول، روز اخالق و مهروزی.در 
این زمینه با دکتر محمود واعظی، 
رئیس مرکز مطالعات عالی انقالب 
اســالمــی و عــضــو هــیــئــت علمی 
دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
دانشگاه تهران گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید.

بحث را با بررسی مفهوم وحدت و انسجام اسالمی  ◾
آغــاز کنیم. در قــرآن و احــادیــث پیامبر)ص( و امامان 
معصوم)ع( بارها به وحدت مسلمین تأکید شده است؛ 
چرا مسلمانان باید به جای تفرقه و توجه به اختالفات 

مذهبی، با یکدیگر همبستگی داشته باشند؟
مفهوم وحـــدت و انسجام اســالمــی کــه در جامعه 
اسالمی ما بیش از همه جوامع مورد تأکید قرار گرفته 
یکی از مسائل بسیار مهم و ضروری برای حیات امروزه 
امت اسالمی است. دشمنان اسالم از صدر اسالم 
تا کنون در تالش بوده اند اسالم را به انزوا کشانده یا 
نابود کنند و جوامع اسالمی را جوامعی مصرفی و 
عقب مانده نگه دارند و از آن ها به عنوان عوامل در 
اختیار استفاده کنند. اگر جمعیت حدود 2میلیارد 
نفری مسلمانان اتحاد داشته باشند، بــدون تردید 
جهانی می تواند از آن ها حرف شنوی داشته باشد. 
بنابراین بدیهی است دشمنان به چنین قدرتی اجازه 
کار نمی دهند. حربه آن ها برای رسیدن به این هدف، 
تفرقه افکنی و ایجاد شکاف بین مسلمانان بــوده و 
هست؛ چنان که شعار مستکبران معروف است که 
می گویند »فرق تسد« یعنی اختالف بینداز و حکومت 
کن. موج بالها و مصیبت هایی که دشمنان بر سر 
جهان اسالم آوردند به حدی سنگین و زخم های وارد 

به قدری عمیق و کاری بود بر پیکره جهان اسالم 

که مسلمانان نتوانستند سربلند کرده و قامت راست 
کنند. تنها راه برون رفت از این آفت بزرگ، وحدت و 
انسجام اسالمی، تمسک به قرآن و قرار گرفتن زیر 
پرچم واحد اسالم است. خداوند در قرآن کریم، سوره 
انبیا، امت اسالمی را امت واحده نامیده است »ان 
امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون«. همچنین در 
سوره انفال، تفرقه و اختالف را دلیل ضعف مسلمانان 
و از بین رفتن عظمت آنان دانسته است، چنان که 
می فرماید: »و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم«. 
بنابر ســوره آل عمران نیز تفرقه مسلمین موجب 
عذاب الهی است. در روایــات هم به این مهم تأکید 
فراوان شده؛ برای نمونه پیامبر)ص( در حدیثی وحدت 
را عامل رحمت و تفرقه را موجب عــذاب مسلمین 

دانسته است. 

 امام خمینی)ره(، بنیان گذار جمهوری اسالمی ایام  ◾
والدت حضرت ختمی مرتبت)ص( را به عنوان هفته 

وحدت نام گذاری کردند؛ دلیل این نام گذاری چیست؟
امام خمینی)ره( بزرگ ترین و مهم ترین مسئله جامعه 
اسالمی را پرهیز از اختالف و تفرقه و تنوع جویی های 
منفک از مجموعه پیکره نظام می دیدند و بر وحدت 
و انسجام اسالمی و یکپارچگی جهان اسالم تأکید 
داشتند. حضرت امـــام)ره( با هوشمندی دریافتند 
نه یک ساعت سخنرانی و نه یک روز برنامه، بلکه 
باید هفته ای را به عنوان وحــدت اختصاص دهند 
و بهانه اش هم اختالف بین دو دیدگاه اهل سنت و 
شیعه در مورد والدت حضرت رسول اعظم)ص( بود 
که به نام هفته وحدت اعالم شد. از آنجایی که رسول 
اکرم)ص( بزرگ ترین شخص جهان اسالم هستند و 
مسلمانان به ایشان بسیار احترام می گذارند و سالروز 
والدتشان را تکریم می کنند؛ اختالف بین هفدهم 
و دوازدهــم ربیع االول با طرحی بسیار حساب شده 
و هدفمند، هفته وحدت نام گرفت و به یک نتیجه 
خوب رسید. امام خمینی)ره( مثل سید جمال الدین 
اسدآبادی و پیشوایان دیگری که در عرصه جهانی 
اصالحگر امت اسالمی بودند، دریافته بودند همه 
مسائل فقهی، عقیدتی، اخالقی و مشکالت سیاسی 

و اجتماعی که امروز داریم -که بسیاری از آن ها 
هم طبیعی است- باید بر محوریت وحدت، 

انسجام و وحدت امت اسالمی دور بزند و 
اگر قرار باشد از هر گوشه امت واحده اسالمی 
صدایی بلند شود دیگر امتی نمی ماند. امت 

آن زمانی معنادار است که همه با یک قبله 
و یک قرآن و یک آوای همگون و 
هماهنگ، سلطه ناپذیری را با 

هم فریاد بزنند؛ همه با هم بر حکومت هللا و صالحان 
تأکید کنن؛. همه با هم از مظلومان دفاع کنند و ضد 

استعمار و استثمار و نظام سلطه جبهه بگیرند. 

رسول گرامی اسالم)ص(، به عنوان وحدت آفرین  ◾
امــت اسالمی، بــرای پی ریزی جامعه نبوی و ایجاد 

وحــدت در بین مسلمانان چه اقداماتی انجام 
دادند؟

به اعتراف آیات قــرآن، سیره و روایــات، رسول 
اعظم)ص( از ابتدای مبعوث شدن بنایشان بر 
این بود مردم را به فطرت پاک خود برگردانند و 
عقل سلیم معیار و محور باشد. هنگام بررسی 
سیره حضرت مالحظه می کنیم ایشان با زبان 
ســاده و منطقی به مــردم می گفتند چرا باید 
اسالم را بپذیرند و با آن ها گفت وگو می فرمودند 
تا با معیار فطرت سلیم به حق گرایش پیدا 
کنند؛ چرا که اگر عقل سلیم را به کار گیرند 
همه زیر یک پرچم گرد می آیند. آن حضرت 
در طول دوره زمامداری خود در عمل و رفتار 

و سلوک خویش نیز معنای بــرادری دینی را 
محقق ساختند. ایــشــان پــس از هجرت به 
مدینه و تشکیل حکومت اسالمی با انجام 
معاهدات و پیمان هایی بین قبایل ساکن 
مدینه صلح و اتحاد ایجاد کردند. از جمله 

مفاد این قرادادها این بود مسلمانان امت 
واحــده هستند، نباید بین آن هــا جدایی 
و نفاق باشد: »انهم امه واحــده من دون 

الناس«. از دیگر پیمان های پیامبر)ص( 
در مدینه ایجاد عقد اخوت و برادری بین 
مهاجرین و انصار بود. اصالً در مدینه 
منوره ستونی به نام »اسطوانة الوفود« 

وجـــود داشـــت؛ یعنی ستونی 
کــه وقــتــی هیئت ها و 

فرقه های مختلف می آمدند پیامبر)ص( کنارش 
می ایستادند و با آن هــا صحبت می کردند. نکته 
مهم تر اینکه وقتی حضرت با آن ها حرف می زدند 
اصرار نداشتند حرفشان را بپذیرند. اگر مناظرات 
رسول خدا)ص( با مشرکان را در جلد نهم بحاراالنوار 
بخوانید، می بینید حضرت بسیار معقول و منطقی 
و بر اساس فطرت انسانی با آن ها صحبت می کنند. 
حضرت می گویند: منی که رســول خــدا هستم 
نمی خواهم از جهل شما استفاده کنم »ان رسول 
هللا الیغتنم جهلکم«. نکته دوم اینکه اصالً 
پیامبر)ص( دنبال این نیست بر شما تکلیف 
کند و شما بــدون دلیل و برهان و با زور ایمان 
بیاورید؛ »و الیکلفکم التسلیم بدون الحجة«. 
اسالم روش و مرامی سهل و روان است، آن را 
سخت نکنید. با ایجاد حــدود بی معنا گستره 
اسالم فراگیر و جهان تاب را کم نکنید و دور هم 
خط نکشید. همه، امت واحد اسالمی هستند. 
پس اگر فهم بر اساس عقل سلیم وسط بیاید 
می شود امت نبوی. اما اگر حزب، گروه و جریان 
امــوی و سلفی و جریان های مختلف 
درون جامعه اسالمی تشکیل شود 
ــا پــشــتــوانــه هــدایــت  آن هـــم گــاهــی ب
بیگانگان، سنگ روی سنگ 
بند نمی شود. ایــن خالف 
اساس اسالم است. 
ــه  بـــر اســـــاس آی
صــریــح قـــرآن 

اگر به حبل الهی چنگ زده شود همه اختالف ها کنار 
گذاشته می شود؛ »واعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال 
تفرقوا«؛ چون حبل الهی یکی است و همه می دانند 
آن قاهر و قادر مطلق است. اما اگر خواستیم به حبل 
گــروه چنگ بزنیم، این دیگر حبل هللا نیست بلکه 

حبل شیطان است. بنابراین قرآن حبل گـــروه و 
کریم و سیره رسول اعظم)ص( از 
اساس، پی ریزی جامعه نبوی را بر 
عقل سلیم بنیان گذاری کردند و 
هنوز نیز این قابلیت را دارد که به 
عنوان جامعه و امت واحده 
اسالمی در عرصه جهانی 

نمود داشته باشد. 

حـــــــضـــــــرت  ◾
مــحــمــد)ص( بزرگ ترین 
الـــگـــو و نـــمـــاد فــضــائــل 
اخــالقــی هــســتــنــد. در 
روایــتــی از پیامبر)ص( 
نـــیـــز هــــــدف از بــعــثــت 
ایـــشـــان تــکــمــیــل مــکــارم 

عنوان اخــــــــــــــالقــــــــــــــی 

شــده اســـت. اخـــالق نیکو و حسنه پیامبر در جذب 
غیرمسلمانان به اسالم، تبلیغ دین اسالم، تقویت روحیه 

وفاق و همدلی در جامعه اسالمی چه تأثیری داشت؟
حضرت محمد)ص( پیام آور مهر و محبت، رحمت 
و رفتار زیبا و انسانی است. خداوند در آیه 4 سوره 
قلم به پیامبر)ص( می فرماید: »انــک لعلی لخلق 
الــعــظــیــم«؛ تــو اخـــالق عظیم و بــرجــســتــه ای داری. 
همچنین پیامبر)ص( در آیه 21 سوره احزاب، الگویی 
نیکو معرفی شده اســت: »لقد کان لکم فی رسول 
هللا اســـوة حسنة«. خــود آن حــضــرت در حدیثی 
می فرمایند: االســالم حسن الخلق: یعنی معیار در 
اسالم حسن خلق است؛ به ویژه با کسانی که زیر چتر 
اسالم نیستند. مسلماً یکی از دالیل پیشرفت اسالم 
اخالق نیکو، رأفت و سخن دل انگیز پیامبر)ص( بود که 
همچون مغناطیسی قوی مردم را به سوی خود جذب 
می نمود و آن ها را با یکدیگر الفت می داد. چند سالی 
است روز والدت پیامبر)ص( روز اخالق و مهروزی نام 
گرفته است، اما در واقع اگر بخواهیم روزی را به نام 
مهرورزی بنامیم باید ۳65 روز سال را به نام مهرورزی 

رسول اکرم)ص( ثبت کنیم. 

در عصر حاضر و با توجه به شرایط کنونی جهان  ◾
اسالم چطور می توان با تأسی به پیامبر)ص( و الگوگیری 

از سیره ایشان وحدت را در بین امت اسالمی رواج داد؟
اگــر امــت وســط بـــودن را معیار قـــرار دهیم و مــوارد 
تفرقه افکنانه را کنار بگذاریم، بسیاری از مسائل 
اختالف انگیز از بین می روند. باید مانند پیامبر)ص( 
تواصی به اعتدال و صبر داشته باشیم. اسالم مکتب 
اعتدال است و اصالً با افراط و تفریط سازگاری ندارد. 
اگر همه معتدل باشند یعنی بر عقل سلیم تکیه کنند 
زمینه های اختالف های غیرمنطقی کم می شود. اگر 
همه بر این محور حرکت کنند یعنی جامعه اسالمی 
ما جهانی شده است. مذاهب اسالمی باید به جای 
توجه به 1۰ درصد اختالف ها به 9۰ درصد اشتراک ها 
توجه کنند. هر کجای زندگی پیامبر)ص( را که نگاه 
کنید چه جنگ و چه صلح، عشق به انسان و انسانیت 
موج می زند. اگر رفتارهای نبوی را درست معرفی کنیم 
جامعه انسانی امــروز عاشق آن حضرت می شوند. 
امروز تفرقه افکنان از دو سو؛ هم از غرب و هم از درون 
جامعه اسالمی مثل داعــش و القاعده و... موجب 
می شوند به جلوه الگویی رسول اکرم)ص( کمتر توجه 
کنیم و »ان لکم فی رســول هللا اســوه حسنه« را در 
نظر نگیریم که نتیجه اش اختالفات و درگیری ها در 
جهان اســالم اســت. اگر به کشورهای اسالمی نگاه 
کنید هر کدام با دیگری اختالف دارد؛ چون به جای 
تمسک به رسول اکرم)ص(، تک نگری دارند و گرایش 
ــوده نــه عقل سلیم.  فــرقــه ای  و گــروهــی شــان حاکم ب
پس تأسی به اخــالق کریمه پیامبر اســالم)ص( 
موجب می شود امت اسالمی از هر کشور و 
مذهب و جغرافیایی، با هم مهربان باشند 
و به صورت منطقی و معقول و انسانی 
زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. 

 رئیس مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران 
در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

وحدت درسایه سار اخالق 
 a کریمه پیامبر اعظم
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آگهی تاریخ   01 / 08  / 1400      صفحه 11

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 14006031860303006770مورخ 1400/07/07 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای محمد علی اباذری فرزند اس��معیل به ش��ماره شناس��نامه 112 صادره از رش��ت در قریه شالکو در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 254/70 متر مربع پالک فرعی 7051 از اصلی 56 
مفروز مجزی از پالک 12 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای گل مهدی زاده 
پس��تکی محرز گردیده اس��ت.     لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2055   آ1406872
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/8/01                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/16 

سعید بدوی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو رشت
 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای شماره 13۹66031000101۹3۹1 مورخه ۹6،11،07 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی منطقه یک س��اری تصرفات مالکانه آقای / 
خانم نوراله رضائی ریکنده فرزند حیدر علی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان 
به مس��احت123.20 مترمربع قس��متی از پالک 3442 اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ک پ ۹6،۹۹0   م الف 1208646   آ1406878
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،1                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،08،15

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای شماره 13۹66031000101۹307 مورخه ۹6،11،05 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی منطقه یک س��اری تصرفات مالکانه آقای /
خانم نوراله رضائی ریکنده فرزند حیدر علی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان 
به مس��احت114.3۹ مترمربع قس��متی از پالک 3442 اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ک پ۹6،۹۹1 م الف 1208647     آ140687۹
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،1                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،08،15

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0،۹،20 و 
برابر رای شماره 1400603100130123۹4 مورخ 1400،07،06 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم رحمت اله محمدی فرزند 
عبداله و نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 603.4 مترمربع به شماره پالک 203 فرعی 
از 20 اصلی واقع در قریه باریکال بخش یک خریداری شده از آقای / خانم مهدی ناقدی مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست

 به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف 1208874   آ1406880

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،01                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،08،15
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 5337 تاریخ 1400،06،27 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سمیه 
السادات تیموری فرزند سید حمیدرضا در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 573.02 مترمربع 
قس��متی از پالک 1۹ اصلی به ش��ماره کالس��ه۹۹،1431 واقع در اراضی گرایل محله بخش 18 ثبت بهشهر محرز 
گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.   م الف 1210031   آ1406881
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،01                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،08،15

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
 محمد مهدی قلیان

آگهی نوبتی و تحدید حدود اختصاصی تقاضای ثبت ملک حوزه ثبتی سوادکوه شمالی
امالکی که مطابق ماده 13 قانون  تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هئیت 

حل اختالف، هئیت منجر به صدور رای می گردد به شرح زیر آگهی می شود:
ام��الک متقاضیان واقع در قریه اندارگلی پالک 351 فرعی 78- اصلی بخش 15حوزه ثبت س��وادکوه ش��مالی به 
مالکیت خانم فاطمه عبدالمحمدی نسبت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1014.80 مترمربع 
خریداری بدون واسطه از آقای عباس جعفری مالک رسمی. لذا کسانی که نسبت به امالک فوق اعتراض دارند می 
توانند به اس��تناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ اولین انتش��ار به مدت ۹0 روز درخواست واخواهی خود را به این اداره 
تسلیم و رسید دریافت دارند. اگر بین تقاضا کننده و دیگری، قبل از انتشار این آگهی دعوایی در مراجع قضایی اقامه 

شده باشد، معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی تسلیم نگردد و یا گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل، به این اداره تحویل نشود، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت می نماید. این آگهی در 2 
نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد. ضمنا امالک مذکور که طبق ماده 13 فوق آگهی گردید، تحدید حدود آن 

به صورت هم زمان انجام می شود.  م الف 1207۹8۹   آ1406883
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،01                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،0۹،01

مهدی آزاد 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سوادکوه شمالی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 حوزه ثبتی باخرز- بخش 14 باخرز
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 5۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش 14 باخرز حوزه ثبتی باخرز تا آخر شهریور ماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی 
ک��ه آگه��ی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25- اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای 

اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد.
333- اصلی اراضی باخرز

ششدانگ یکقطعه زمین پالک 333- اصلی باخرز اراضی باخرز بنام شهرداری باخرز بنمایندگی آقای مجتبی مظلوم 
فرزند ابوالقاسم

لذا بدس��تور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 
سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک باخرز تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض 
خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نماید ضمناً حقوق 
ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 

تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.آ1406۹00
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه مورخ 1400/8/1          تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 1400/۹/1

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز
 هادی رضایی

امت وسط بودن

اگر امت وسط بودن 
را معیار قرار دهیم و 
موارد تفرقه افکنانه 

را کنار بگذاریم، 
بسیاری از مسائل 

اختالف انگیز از بین 
می روند. باید مانند 
پیامبر)ص( تواصی 

به اعتدال و صبر 
داشته باشیم. اسالم 

مکتب اعتدال است و 
اصالً با افراط و تفریط 

سازگاری ندارد. اگر 
همه معتدل باشند 
یعنی بر عقل سلیم 

تکیه کنند زمینه های 
اختالف های 

غیرمنطقی کم 
می شود. 

حاشیه



 محمدحسین نیکبخت 
یـــن و  یـــزتـــر   فـــــــردا از عـــز
عظیم ترین روزهـــای تاریخ 
ــت؛ روز والدت  بــشــری اســ
ــن پــیــامــبــرخــدا)ص(،  آخــری
ــزول رحــمــت الــهــی بر  روز نـ
بــنــدگــان، روز طــلــوع آفــتــاب حــیــات ظــاهــری 
حبیب خــدا. ایــن روز مبارک را به همه شما 
خــوبــان و همراهان رواق تبریک می گوییم. 
بـــی تـــردیـــد وقــتــی انـــســـان کــســی را دوســـت 
 دارد، می کوشد تا خــود را به وی شبیه کند. 
اینکه می بینید در کتاب های تاریخ اسالم از 
سده های نخست تا امروز، تالش های فراوانی 
برای ارائه گزارشی از نوع زندگی و سبک رفتار 
پیامبر خـــدا)ص( شـــده، هــم بــه خــاطــر اســوه 
بـــودن آن حــضــرت بــه حکم خــداونــد متعال 
در قــرآن کریم است و هم بــرای این است که 
عشق به آخرین پیامبر)ص( با گذشت بیش 
از هزار و 400 سال، همچنان در قلب مؤمنان 
زبانه می کشد و می خواهند از محبوب خود 
و بهترین خلق و فــرســتــاده خــداونــد بیشتر 
بدانند تا زندگی شان را به آن یگانه شبیه تر 
کنند و راه او را که راه سعادت دنیا و آخرت 
ــن بــیــن، چــه کسانی  اســـت، طــی کنند. در ای
سزاوارتر از فرزندان رسول  رحمت)ص( برای 
بیان سیره و ویژگی های اخالقی او هستند؟ 
آن ها پرورش یافتگان خانه وحی اند و آشناتر 
از همه با رسول  خــدا)ص(. در متون ارجمند 
روایی که امروزه در اختیار ماست، گزارش های 
ــاره نقل شده  خواندنی و متعددی در ایــن ب
 است. شیخ صدوق در کتاب ارزشمند »عیون 
اخبارالرضا)ع(« روایتی نسبتاً طوالنی را از 
ــاره صفات و ویژگی های  ثامن الحجج)ع( درب
فــردی و اجتماعی حضرت رســـول)ص( نقل 
می کند که به مناسبت فرا رسیدن این عید 

فرخنده، فرازهایی از آن را مرور می کنیم.

با همه مهربان بود ◾
ــداد طاهرینش،  ــام رضــــا)ع( بــه نقل از اجــ امـ
رســول خــدا)ص( را چنین توصیف می فرماید 
که آن حضرت، همواره اهل فکر بود، کم سخن 
می گفت اما نه آن  طور که در مواقع ضروری، به 
مقدار الزم صحبت نکند. پیامبر خدا)ص( آرام 
حرف می زد، صدایش را باال نمی برد، مخاطبش 
را کوچک نمی کرد و به دنبال خجالت زده کردن 
دیگران نبود. آن حضرت هیچ  گاه بــرای دنیا و 
چیزهای دنیوی به خشم نمی آمد. وقتی شاد 
مــی شــد، چــشــم هــایــش را مــی بــســت و تبسم 
مــی فــرمــود؛ آن  گــونــه کــه بــه نـــدرت دنــدان هــای 
مبارکش به چشم می آمد. بی اجازه وارد منزل 
دیگران نمی شد. با همه مهربان بود و با کودکان 
مهربان تر. اهل فضل و دانش را گرامی می داشت 

و کریم هر قومی را اکرام می کرد. از غذایی که بدان 
میل نداشت، ایــراد نمی گرفت. بحث علمی را 
دوست داشت، اما اصحابش را از جدل و دعوای 

کالمی نهی می فرمود.

بهترین مردم نزد رسول  خدا)ص( ◾
ــت خــود از ســیــره جد  امـــام هــشــتــم)ع( در روایـ
بزرگوارش می فرماید: »وَ أَعْظَمُهُمْ عِنَْدهُ مَنْزِلَهً 
أَحَْسنُهُمْ مُوَاَساهً وَ مُـــوَازَرَهً«؛ برترین مردم نزد 
او کسی بــود که بیشتر همنوعان خــود را یاری 
می داد. در مجلس به گونه ای می نشست که اگر 
کسی آن حضرت را نمی شناخت، نمی توانست 
تشخیص دهد که پیامبر کیست؟ وقتی کسی 
در جمع شروع به سخن گفتن می کرد، کالم او را 
قطع نمی فرمود و چنان با اشتیاق به سخنان وی 

گوش می داد که متکلم گمان می کرد نزد پیامبر 
خــدا)ص( بهتر از او و کالمش، هیچ چیز یافت 
نمی شود. ثامن الحجج)ع( می فرماید: »تَعْظُمُ 
َّْت اَل يَذُمُّ مِنْهَا َشيْئا«؛ هر  ِّعْمَهُ وَإِنْ دَق عِنَْدهُ الن
نعمتی هر چند کوچک، نزد پیامبر خــدا)ص( 
بزرگ بود؛ او هیچ نعمتی را کوچک نمی شمرد و 
هیچ چیزی را نکوهش نمی کرد. به دیگر سخن، 
رسول  خدا)ص( اهل بهانه گرفتن از روزگار نبود. 
امام)ع( می افزاید: »وَ َصارَ لَهُمْ أَباً رَِحيماً وَ َصارُوا 
ِّ َسوَاءً مَجْلُِسهُ«؛ رسول  خدا)ص(  عِنْدَهُ فِي الْحَق
برای مردم، همچون پدری مهربان بود و همه نزد 
او از حقوق مساوی برخوردار بودند. آن حضرت، 
اهل ناامید کردن دیگران نبود، حتی اگر آرزوی 

افراد دست نیافتنی به نظر می رسید.

بهترین شنونده برای درددل مردم ◾
آن حضرت اهل حلم و صبر بود و درشتی افرادی 
را که او را نمی شناختند، با بردباری خود پاسخ 
مـــی داد. در مجلسی که حضور پیدا می کرد، 
پیوسته حلم، حیا، صدق و امانت جــاری بود. 
صدای کسی بلند نمی شد و حاضران به پیروی 
از رسول رحمت)ص( پیوسته امانتدار یکدیگر 
بودند و آنچه در مجلس اتفاق می افتاد و ضروری 
بود که جایی گفته نشود، در جای دیگری فاش 
نمی شد. پای صحبت های مردم می نشست، 
درددل آن ها را گوش می داد و برای آسایش آن ها 
می کوشید. از اصحابش می خواست سخن و 
پیام افرادی را که به حضرتش دسترسی ندارند، 
به گــوش ایشان برسانند و در حق کسانی که 
چنین می کردند، دعای خیر می فرمود. در هیچ 
مجلسی وارد نمی شد، مگر آنکه یاد خداوند و 
ذکر بزرگی او را بر هر کالمی مقدم می داشت. 
ــام رضـــــا)ع( دربـــــاره ســیــره اخــالقــی جــدش  ــ ام
ِّ وَ اَل يـَـجـُـوزُهُ«؛  می فرمود: »ال يَقُْصرُ عَــنِ الْحَق
رسول خدا)ص( از حق نمی گذشت و در اجرای 

آن هیچ وقت کوتاهی نمی کرد.

خبرخبر
روزروز

تأکید بر »برنامه محوری« در فعالیت های آستان قدس رضوی
در همایش »ارزشیابی عملکرد کارکنان آستان قدس 
رضوی«که با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
برگزار شد، بر اهمیت برنامه محور بودن همه فعالیت ها و 

اقدام ها در این آستان تأکید شد.
علیرضا عصارنیا، معاون سرمایه انسانی آستان قدس 

رضوی در این همایش تدوین و اجرای برنامه های راهبردی 
منطبق با سند ابالغی را مبنای ارزشیابی عملکرد کارکنان 
اعالم کرد و گفت: تدوین سیاست های تشویقی و تنبیهی 
از جمله اقدام های معاونت سرمایه انسانی در این راستا 
خواهد بود. جانشین پروری، استعدادیابی، توجه به نیازهای 

رفاهی کارکنان و... از دیگر اقدام ها و برنامه های این معاونت 
است.رحیم مهدیزاده، معاون طرح و برنامه آستان قدس 
رضوی نیز در این همایش گفت: تولیت آستان قدس رضوی 
همواره بر اصل برنامه محور بودن اقدام ها تأکید دارند و سند 
سیاست های کالن آستان قدس نیز با همین نگاه تدوین و 

ابالغ شده است.
وی ادامــه داد: بــرای تحقق چشم انداز ۱4۱0 که در سند 
ابالغی مشخص شده، نیازمند برنامه های راهبردی هستیم 
که فرایند تدوین آن باید با همت همه مدیران و کارکنان تا 

آخر آبان ۱400 به پایان برسد و از اول آذر ماه اجرایی شود.

بانوان
   »من در جامعه« 
در ایستگاه پایانی 

آخرین مرحله رویداد »من در جامعه« 
به همت مرکز نوآوری های اجتماعی 

»مبتدا« و مشارکت بنیاد کرامت رضوی 

از صبح دیروز در باغ اردوگاه خاتون آغاز 
شده و به مدت سه روز میزبان بانوان نوآور 

در حوزه اجتماعی از اقصی نقاط کشور 
خواهد بود.

به گزارش آستان نیوز، آستان قدس 

رضوی که همواره در نقش حامی 
فعاالن اجتماعی و مجموعه های 
مردمی به ویژه بانوان ایده پرداز و 

کارآفرین پیشگام بوده و در برگزاری 
رویداد »من در جامعه« نیز از نخستین 

گام  )مردادماه( در کنار مجموعه 
»مبتدا«، حمایت های الزم را از 

شرکت کنندگان در این رویداد داشته، 
حاال نیز میزبان آخرین مرحله این 

رویداد است.
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اّنا اهل 
البیت نری 
وعدنا 
علینا دینًا 
کما صنع 
رسول 
اهلل)ص(
ما اهل بیت

وعده های خود 
را برای خودمان 
بدهی و ِدین حساب 
می کنیم، چنانکه 
رسول اکرم )ص( 
چنین می  کردند.

آن حضرت اهل حلم و صبر بود و درشتی افرادی را که او را نمی شناختند، با 
بردباری خود پاسخ می داد. در مجلسی که حضور پیدا می کرد، پیوسته حلم، 
حیا، صدق و امانت جاری بود. صدای کسی بلند نمی شد و حاضران به پیروی 

از رسول رحمت)ص( پیوسته امانتدار یکدیگر بودند.

گزيدهگزيده

درنگ
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد 

دشمن شناسی؛ ضرورت 
جامعه جهانی اسالمی

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت 
اعالم هفته وحــدت، آن را از ابتکارات حضرت 
امام)ره( برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان 

و اختالف افکنی میان مسلمین معرفی کرد.
ــیـــوز، حـــجـــت االســـالم  ــزارش آســـتـــان نـ ــ ــ بـــه گـ
والمسلمین احمد مروی در حاشیه جلسه درس 
المکاسب المحرمه که در حرم مطهر رضوی 
برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید ضمن توجه به 
بعد کسب ثواب در عمل به روایت های اسالمی، 
محتوای معرفتی احــادیــث معصومین)ع( و 
توصیه های دینی را مورد توجه قرار دهیم، گفت: 
توجه به مفاهیم و دالیل معرفتی نهفته در بطن 
روایــات و دستورات دینی، جنبه های تربیتی و 

اثرگذاری برای آحاد جامعه دارد.

ابتکار عمل در مقابل حربه جبهه دشمن  ◾
تولیت آستان قــدس رضــوی در بخشی از این 
جلسه درس بــه بــرکــات والدت پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و اهمیت اعالم هفته وحدت میان 
اهــل تسنن و تشیع اشــاره و ابــراز کــرد: ایــن از 
ابتکارات مهم و استراتژیک حضرت امــام)ره( 
بود که از ۱2 ربیع االول تا ۱7 ربیع االول را به عنوان 
هفته وحدت اعالم کردند؛ چرا که تالش دشمنان 
در طول تاریخ بر این بوده که از این فرصت برای 
اختالف افکنی میان مسلمین سوءاستفاده 

کنند.
وی بـــا تــصــریــح بـــر اهــمــیــت تــمــدن اســالمــی 
بنیان گذاری شــده به دســت پیامبر اکــرم)ص( 
تأکید کــرد: رســول خــدا)ص( توانست از میان 
قبایل وحشی و اعراب درگیر جنگ و خون ریزی 
و تجاوز به حقوق دیگران، بزرگ ترین و بهترین 
ــدت و  ــود آورد و بــا ایــجــاد وحـ تــمــدن را بــه وجـ
یکپارچگی میان ایــن قبایل، به آن جنگ ها، 
کــیــنــه ورزی هــا و اخــتــالف هــا پــایــان بخشد، تا 
جایی که مسلمین دامنه نفوذ اسالم را تا اروپا 
ــزرگ آن روزگـــار،  گسترش دادنـــد و دو تمدن ب
امــپــراتــوری هــای ایـــران و روم را بــا اتــحــاد خود 

سرنگون کردند.
حجت االسالم والمسلمین مــروی با اشــاره به 
تمرکز دشمنان بر از بین بردن اتحاد میان فرق 
مختلف اسالمی، ادامه داد: باید بر حفظ اصل 
وحـــدت اســالمــی تأکید کنیم؛ چــرا کــه جبهه 
دشمنان با برخورداری از برتری رسانه ای با تأمین 
هزینه های هنگفت در پی تیشه زدن به ریشه 

اعتقادات اسالمی هستند.
وی بــا رد کـــردن تفکرات جــریــان هــای ساخته 
انگلیس، آمریکا و صهیونیست از گذشته تا 
امــروز در عرضه چهره منحرف از اســالم، بیان 
کــرد: نه جریان هایی نظیر بهاییت در گذشته 
و نه جریان های نوظهوری چون داعش با ظاهر 
اسالمی نمی توانند موجب از بین رفتن تفکر و 

تمدن اسالمی شوند.

زدودن زنگارهای اختالف ◾
ــن مـــــروی  ــیـ ــمـ ــلـ ــسـ ــمـ حـــــجـــــت االســـــالم والـ
دشمن شناسی را ضرورت امروز جامعه جهانی 
اسالمی دانست و افـــزود: ما باید با شناخت 
ــرای  دشــمــن، مــتــوجــه بــاشــیــم چــه نــقــشــه ای ب
ــام)ره( بــا اعـــالم این  ــ ــد. حــضــرت امـ ــ اســـالم دارن
هفته وحدت، در پی از بین بردن این زنگارها و 

اختالف ها از چهره اسالم ناب محمدی بودند.
تولیت آستان قدس رضوی اضافه کرد: در مقابل 
هفته وحدت شاهدیم که جبهه اختالف برانگیز 
دشمنان، هفته برائت را اعالم می کند که باید 
بــا روشنگری و آگــاهــی مسلمین و رفتارهایی 
مبتنی بر عقل و معرفت در مقابل جبهه دشمن 
ایستادگی کرد و عشق و محبت به اهل بیت)ع( 
نباید موجب وهن معارف دینی و مذهبی شود.

نگاهی به سیره فردی و اجتماعی رسول  خدا)ص( در روایت های نقل شده از امام رضا)ع(  

jدرکالمثامنالحجج aخاتماالنبیاء

ــرم امــــام  ــ ــن و ســـــــرای حــ ــحـ صـ
مهربانی ها در استقبال از میالد 
ــرم)ص( و امـــام جعفر  ــ پیامبر اک
صادق)ع( به رنگ و نور و شادمانی 
مزین شــده و خــادمــان ایــن آستان مقدس با 
آذین بندی، چراغانی و گل آرایی، این بارگاه را برای 

حضور زائران و مجاوران مهیا کرده اند.
امین بهنام، معاون خدمات زائران حرم مطهر 
رضوی در گفت وگو با آستان نیوز به فضاآرایی 
ویژه حرم مطهر رضوی در آستانه میالد پیامبر 
ــادق)ع( اشــاره کرد  ــرم)ص( و امــام جعفر صـ اکـ
ــدت« بــرای  و گــفــت: در هفته فــرخــنــده »وحــ
فضاآرایی این صحن و سرا، حدود 280 مترمربع 
کتیبه مناسبتی و پرچم رنگی تدارک دیده شده 
که به همت اداره روشنایی این آستان مقدس در 

صحن ها نصب شده اند.
وی ادامــــه داد: بــه نــشــان بــزرگــداشــت ایــام 
شادمانی، دو کتیبه بزرگ مناسبتی هم آراسته 
به عبارت های »یا رحمه للعالمین/ یا محمد 
یا صــادق آل محمد« و »یا رحمه للعالمین یا 
ابی القاسم محمد یا سید المرسلین/ یا خاتم 

النبیین« بر فراز ایوان طالی دو صحن آزادی و 
انقالب اسالمی نصب شده است.

به گفته این مقام مسئول، فضاآرایی خاصی هم 
برای صحن پیامبر اعظم)ص( پیش بینی شده و 
90 پرچم در ابعاد مختلف در این محوطه نصب 

و جانمایی شده اند.

چراغانی و گل آرایی ویژه صحن و سرای رضوی ◾
معاون خدمات زائران حرم مطهر رضوی از 40هزار 
متر ریسه و رشته المپی  می گوید که شب ها 

در چهار صحن اصلی، رنگ و نور می پاشند و 
طراوت فضا را دو چندان می کنند.وی این را هم 
اضافه می کند که اداره امور خدمات عمومی حرم 
مطهر رضوی در یک همکاری مشترک با سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد، 25 هزار 
شاخه و بوته گل اهدایی را در صحن و سرای این 
حرم توزیع و جانمایی کرده است تا عطر آن ها، 
حال و هوای خوش این اعیاد را برای زائر و مجاور 

دو چندان کند.

 گل آرایی و بازپیرایی المان گنبد خضرا ◾
بهنام اشاره ای هم دارد به یک گل آرایی خاص 
در بخش پایینی اِلمان گنبد خضرا در صحن 
پیامبر اعظم)ص( و مجموعه گل های بست های 
شیخ طوسی و شیخ طبرسی که با طرحی جدید 

بازپیرایی شده اند.
آن طــور کــه ایــن مــقــام مسئول مــی گــویــد، در 
مجموع نزدیک به ۱70 نفر در بخش گل آرایی 
حـــرم مطهر مشغول بــه خــدمــت هستند و 
20خادمیار رضوی نیز روزانه در روند گل آرایی 

هفته وحدت مشارکت می کنند.

فضاآرایی ویژه به مناسبت میالد پیامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع( در صحن و سرای رضوی

به احترام محمدa زمین تبسم كرد 

مراسم بزرگداشت دوازدهمین سالگرد شهدای 
وحــدت؛ ســرداران شهید »نورعلی شوشتری« و 
»رجبعلی محمدزاده« با حضور حجت االسالم 
والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی در 

حرم مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
عباسعلی سلیمانی در این مراسم گفت: سرداران 
شهید شوشتری و محمدزاده و سایر شهدای 
وحدت برای استمرار و حفظ وحدت اسالمی به 

شهادت رسیدند.
وی تصریح کرد: این شهیدان واالمقام دلدادگان 
مکتب اهل بیت)ع( و ادامه دهندگان راه خمینی 
کبیر بودند که جان خود را برای دفاع از آرمان های 

نظام مقدس اسالمی فدا کردند.
نماینده ولی فقیه در کاشان افزود: اگر جانفشانی 

و از خود گذشتگی این شهیدان و دیگر شهدای 
انقالب نبود امروز جامعه اسالمی دچار اختالفات 
مذهبی شــدیــدی شــده بــود و ایــن امــر جنگ و 
خون ریزی و تضعیف نظام مقدس اسالمی را در 

پی داشت.
وی با بیان اینکه مأموریتی که به شهید شوشتری 
داده شده بود، ایجاد امنیت در منطقه ای ناامن از 
کشور بود، اظهار کرد: شهید شوشتری برای انجام 
این مأموریت خطیر در ابتدا به ارتباط، در درجه 
دوم به اعتماد و در گام آخر به مشارکت مردم نیاز 
داشت. این شهید بزرگوار در ابتدا با بدنه جامعه از 
جمله سران قبایل و طوایف سیستان و بلوچستان 
ارتباط برقرار کرد و همین امر موجب جلب اعتماد 
مردم و همچنین مشارکت آن ها برای ایجاد امنیت 

در منطقه شد.

امـــام جمعه کــاشــان خــاطــرنــشــان کـــرد: ســـردار 
شوشتری با مشارکت دادن مــردم بــدون در نظر 
گرفتن گرایشات مذهبی در واقع امنیت منطقه 
و مسئولیت های کلیدی را به نیروهای مردمی آن 
منطقه واگــذار کــرد.وی افــزود: امــروز هم بخشی 
از امنیت کشور توسط نیروهای مسلح نظامی و 
انتظامی تأمین می شود ولی بخش دیگر آن به 
مردم واگذار شده است و پایه گذار این نوع خدمت 

در کشور شهید شوشتری بود. 
در این مراسم از خانواده های شهدا اعم از شهدای 
شیعه و اهــل تسنن بــا حضور حجت االسالم 
والمسلمین حسین معصومی؛ مدیر کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اهدای 
هدایایی متبرک از ســوی آستان قــدس رضوی 

قدردانی شد.

خبر خبر 

بزرگداشت 
شهدای وحدت 
در حرم مطهر 

رضوی 

عمل به سیره 
a پیامبر

آیت هللا محسن 
کازرونی، خطیب 
و سخنران حرم 
مطهر رضوی در 
ویژه برنامه ای که 
همزمان با هفته 
وحدت در رواق امام 
خمینی)ره( برگزار شد 
گفت: وحدت و اتحاد 
یکی از بزرگ ترین 
نعمت های الهی است 
که در سایه این نعمت

 امنیت جامعه 
اسالمی نیز 
ارتقا می یابد... 
خوش اخالقی یکی از 
بارزترین ویژگی های 
رسول اکرم)ص( بود 
به طوری که اخالق 
نیکوی آن حضرت 
موجب گرایش 
بسیاری از افراد به 
دین مبین اسالم 
شد. امروزه عمل به 
سیره پیامبر)ص( 
یکی از راه های وحدت 
اسالمی است و 
موجب تحکیم 
پایه های وحدت امت 
اسالمی می شود.
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