
ــان قــدس  ــتـ ــیــت آسـ ــول ت
رضوی توجه ویژه رسول 
ــام بــه مــردم  گــرامــی اسـ
ویــژگــی هــای  از  یــکــی  را 
ایشان  بــارز  شخصیتی 
برشمرد و گفت: هر کس نسبت به درد 
و رنج مردم بی تفاوت نباشد، از غم و درد 
آنان آزرده خاطر شود و کاری برای مردم 
انجام دهد، به سیره و رفتار پیامبر)ص( 

نزدیک تر است.
ــزارش آســتــان نــیــوز، حجت االسام  گـ بــه 
ــروز در  ــ والــمــســلــمــیــن احــمــد مــــروی دیـ
مکرم  رســول  والدت  ســالــروز  ویژه برنامه 
اسام)ص( و امام جعفرصادق)ع( که در 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی 
ــام،  بـــرگـــزار شـــد، ضــمــن تــبــریــک ایـــن ایـ
رفتاری  و  اخاقی  ویژگی های  تبیین  به 
حضرت محمد)ص( پرداخت و گفت: در 
قرآن کریم، عاوه بر نبوت و اباغ رسالت، 
بر نقش هدایت و امامت پیامبر اکرم)ص( 
نیز تأکید شده و به همین خاطر وظایفی 
همچون تعلیم و تربیت و تزکیه بر عهده 

ایشان گذاشته شده است.
وی با ذکر نمونه ای، به آیه ۲۱ سوره احزاب 
اشاره و اظهار کرد: مضمون این آیه این 
اســت که به همگان توصیه شــده، چه 
با دشمن و چه در  در صبر و مقاومت 
اوصاف و افعال نیکو، به رسول خدا اقتدا 

کنند.

الگو بودن اهل بیت)ع( محدود به زمان  ◾
و مکان نیست

تولیت آستان قــدس رضــوی ادامــه داد: 
نقش امامت و والیت پیامبر عظیم الشأن 
اســــام)ص(، عــاوه بــر اینکه در کــام و 
در سیره  بـــود  حــضــرت مجسم  لــســان 
بــروز  و  نیز ظــهــور  ایـــن حــضــرت  عملی 
داشت و براساس آیات قرآن، آن حضرت 
و همه ائمه اطهار)ع(، برای جامعه بشری 
و انسانی الگو و اسوه بودند. الگو بودن، 
مــخــتــص بـــه زمــــان و مــکــان مــحــدودی 
اعصار  و  زمان ها  در همه  بلکه  نیست، 
برای جامعه بشری قابل استفاده است، 
به همین خاطر همچنان در زندگی امروز 
بشر نیز، پیامبر گرامی اسام)ص( و ائمه 
انسان ها  الگوی همه  بهترین  اطــهــار)ع( 
شاخص ها  بــه  ــه  ــ ادام در  وی  هستند. 
ــارز اخــاقــی و رفــتــاری  ــ و ویــژگــی هــای ب
پیامبر)ص( اشــاره و تصریح کرد: رسول 

مکرم اسام)ص( جامعه ای عاری از تکبر، 
و  حسادت  بغض،  کینه،  فریب،  دروغ، 
سوءظن می خواهد و به دنبال جامعه ای 
از  دور  بــه  و  بامحبت  مهربان،  پاکیزه، 
ریاکاری و فریب کاری است؛ این ها صفات 
به  نه جامعه ای که  نبوی اســت  جامعه 
خاطر مادیات دنیوی، چشمانشان را به 
روی مردم ببندند و رحم و مروت را کنار 

بگذارند.

پیامبر دلسوز ◾
وی از دیگر صفات بارز رفتاری پیامبر)ص( 
ویژگی خیرخواهی و دوستی با مــردم را 
ذکــر کــرد و گفت: در قــرآن کریم تعابیر 
پیامبر)ص( شــده اســت که  از  مختلفی 
عظيم  اخـــاق  آن هـــا  مهم ترین  از  یکی 
و برجسته  ایــشــان اســت. رســول مکرم 
بودند  مــردم  دلسوز  اســـام)ص( همواره 
و از رنج ها و دردهـــای مــردم آزرده خــاطــر 
مــی شــدنــد، دلــســوزی آن حــضــرت بــرای 
در هدایت  ایشان  و  بــود  مــردم  هدایت 

مردم حریص بودند.
تولیت آستان قدس رضــوی بر ضرورت 
تأسی به سیره پیامبر گرامی اسام)ص( 
تأکید و خاطرنشان کــرد: هر که نسبت 
به درد و رنج مردم بی تفاوت نباشد و از 
غم و درد آنــان آزرده خــاطــر شود و کاری 
بــرای مــردم انجام دهــد به سیره و رفتار 

پیامبر)ص( نزدیک تر است.

موکب ها در طول سال مروج فرهنگ  ◾
رضوی باشند

حجت االسام والمسلمین احمد مروی 
همچنین در مراسم تجلیل از موکب داران 
دهه پایانی ماه صفر که در تــاالر قدس 
بــرگــزار شــد، سخنرانی کرد  حــرم مطهر 
ــده نگه داشتن  ــرای زنـ بـ و گــفــت: تــاش 
فرهنگ و نام و یاد امام حسین)ع( و اهل 
خشنودی  و  خداوند  رضایت  بــیــت)ع(، 
قلب مقدس پیغمبر اکــرم)ص( را در پی 
دارد. بنده به سهم خود از تمامی شما 
و پرتاش تشکر  بااخاص  مــوکــب داران 
می کنم که کار بزرگ  تعظیم شعائر الهی 
را انجام دادید، زیرا همان گونه که در قرآن 
کریم به تعظیم شعائر توصیه شده، یکی 
بــارز و روشــن آن را می توان  از مصادیق 
همین موکب داری برای خدمت به زائران 
اباعبدهللا و حضرت رضا)ع( ذکر کرد که 
به نحو احسن  را  آن  مــوکــب داران  شما 

انجام دادید.
ــان قـــدس رضــــوی تصریح  تــولــیــت آســت
ــران و میهمانان حضرت  کــرد: تکریم زائ
اباعبدهللا)ع( و امام رضا)ع( و پذیرایی از 
آن ها در قالب برپایی موکب ها کار بسیار 
حضرت  به یقین  و  اســـت  شــایــســتــه ای 
زهــرا)س( پــاداش این تاش های خوب و 
بسیار باارزش را به شما عطا می فرماید. 
حجت االسام والمسلمین مروی توسعه 
و استمرار این خدمت رسانی را هم مهم 
و  ظرفیت ها  تمام  مــا  ــزود:  افـ و  برشمرد 
امکاناتی که در اختیار داریــم را باید در 
ــاءهللا  ان شـ و  کنیم  ائـــمـــه)ع( صـــرف  راه 
شاهد گسترش بیشتر این موکب ها در 

سال های آینده باشیم.
و  تدبر  که  همان گونه  کــرد:  تصریح  وی 
زمــان  بــه  ــرآن کریم منحصر  ق تعقل در 
و مــکــان خــاصــی نــیــســت، مــوکــب هــای 
اباعبدهللا)ع( و حضرت رضا)ع( نیز نباید 
منحصر به دهه پایانی صفر باشد، بلکه 
با محتوای دیگری همچون اشاعه فرهنگ 
امام رضا)ع(، باید جامعه را از نظر روحی 
و معنوی نیز سیراب کــرده و با فعالیت 
اخــاق،  فرهنگ،  موکب ها  ایــن  مستمر 
تربیت، سیره و ادب اهل بیت)ع( را به 

مردم منتقل کنند.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: با 
این نگاه و رویکرد، هر کدام از ما می توانیم 
و هر  زمــان  و در هر  باشیم  یک موکب 
مکان، برای تأمین نیازهای فکری و روحی 
اهل  به  دلباختگان  بــه ویــژه  مــردم  عموم 

بیت)ع( تاش و فعالیت کنیم.
در  مــــروی  والمسلمین  حــجــت االســام 
ادامــه گفت: امــام حسین)ع( و اهل بیت 
عصمت و طــهــارت)ع( فقط منحصر به 
دهــه و مــاه خاصی نیستند؛ باید تاش 
کنیم تمام لحظه لحظه عمر و رفتار و سیره 
ما اهل بیتی باشد زیرا ائمه، قرآن ناطق اند 
و باید فرهنگ و آموزه های این بزرگواران را 
در جامعه اشاعه دهیم و پیاده سازی کنیم.

ــادم   ◾ ــارز شـــعـــار »هـــمـــه خـ ــ ــداق بـ مـــصـ
الرضاییم« 

در این مراسم قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی نیز با قدردانی از خدمات 
مردمی ارائه شده در دهه آخر ماه صفر 
امسال گفت: خدمات موکب داران دهه 
آخر صفر در میزبانی از زائــران حضرت 
رضا)ع(، مصداق بارز شعار »همه خادم  

الرضاییم« بود. با توجه به شرایط خاص 
امسال، شعار محوری دهه آخر صفر را 
»همه خادم  الرضاییم« انتخاب کردیم تا 
هر فردی در هر جایی از کشور که به دلیل 
محدودیت ها، توفیق و امکان زیارت ندارد 
با هر تخصص و توان مالی به نیت امام 
رضا)ع(، به مردم و زائران خدمت کند و در 
ثواب زیارت دهه آخر صفر شریک شود.

ایــن رویــکــرد با  ــزود: خوشبختانه  افـ وی 
و  شــد  هــمــراه  مـــردم  گسترده  استقبال 
از جمله  گوناگون  قالب خدمت های  در 
خــدمــت ســامــت در بــیــمــارســتــان هــا و 
توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان 
همراه شد و خدمات مــوکــب داران عزیز 
»همه  شــعــار  تحقق  از  مــصــداقــی  هــم 

خادم الرضاییم« بود.

آستان قدس رضوی در کنار گروه های  ◾
مردمی خدمت رسان

رضوی  قــدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
موکب های  کــنــار  در  ــرد:  کـ خــاطــرنــشــان 
ــی، آســـتـــان قــــدس رضـــــوی نیز  ــ ــردم ــ م
موکب هایی را در چهار مسیر منتهی به 
شهر مشهد برپا و خدمات شبانه روزی 
مورد نیاز زائران پیاده را ارائه کرد. کیفیت 
روزانه  به صورت  نیز  این خدمت رسانی 
مورد پایش و رصد میدانی قرار می گرفت 
تا خدماتی درخــور میهمانان امام رئوف 
از عملکرد  ارائــه شــود. رحمتی گزارشی 
موکب های آستان قدس رضوی هم ارائه 
کرد و گفت: عاوه بر موکب های بین راهی، 
در این مدت حدود ۱50 موکب در زمینی 
به مساحت حدود 5 هکتار در پیرامون 
حرم مطهر رضــوی فعال شد و در طول 

این ایام از زائران پذیرایی به عمل آمد. 
وی افزود: همچنین در این ایام جمعی از 
موکب داران کشورهای عراق و افغانستان 
دوشــــادوش مـــوکـــب داران ایــرانــی توفیق 
زائــران حضرت رضــا)ع(  به  خدمتگزاری 
ــوان خــادمــان  ــه عــن را داشــتــنــد کــه مــا ب
همه مردم در آستان مقدس رضــوی، از 
یکایک خادمان آن ها نیز کمال تشکر و 

قدرشناسی را داریم. 
در پــایــان ایــن مــراســم، از 7۲ مــوکــب دار 
ایرانی و همچنین مــوکــب داران عراقی و 
افغانستانی که در دهــه آخــر مــاه صفر 
ــا)ع( خدمت کردند،  به زائـــران امــام رضـ
قدردانی و هدایایی متبرک به رسم یادبود 

به آن ها اهدا شد. 

همدردی با مردم، سیره پیامبرa است

دو دقیقه حرف حساب

خبر تازه

با رعایت دستور العمل های بهداشتی انجام شد

بازگشایی کفشداری های حرم 
کفشداری های حرم مطهر رضوی با رعایت دستورالعمل های 
بــهــداشــتــی و 50 درصـــد ظــرفــیــت بــازگــشــایــی شــد و ایــن 

خدمت رسانی به زائران به مرور توسعه خواهد یافت.
با  گفت وگو  در  رضوی  مطهر  حرم  متبرکه  اماکن  معاون 
آستان نیوز گفت: با توجه به نیاز زائران و مجاوران و به 
منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای ممانعت 
از ورود کفش  به داخل رواق ها، تعدادی از کفشداری های 
منتهی به رواق های حرم مطهر رضوی دوباره آغاز به کار 

کردند.
با 50  افـــزود: در حــال حاضر ۱0 کفشداری  توکلی  محمد 
درصد ظرفیت به زائران و مجاوران ارائه خدمت می کنند که 
دو کفشداری ۱7 و ۱9، ویژه بانوان تعیین شده است. معاون 
اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی به این نکته نیز اشاره کرد 
که در کفشداری های حرم مطهر، عاوه بر توزیع پاستیک 
حمل کفش، مواد ضدعفونی دست و ماسک نیز در اختیار 
زائران قرار می گیرد تا دستورالعمل های بهداشتی در حداکثر 

میزان ممکن رعایت شود.
توکلی با بیان اینکه بیش از 40 خادم و خادمیار در هر پاس 
خدمتی کفشداری ها، به زائران خدمت خواهند کرد، افزود: 
برای توسعه و گسترش خدمات كفشداری، در روزهای آینده 
عاوه بر بازگشایی کفشداری های رواق دارالحجه، قفسه های 
نگهداری كفش به صــورت »خــود خدمت« نیز در برخی 

صحن های حرم مطهر رضوی ايجاد خواهد شد.

سرحال و بانشاط باشید
والمسلمین حبیب اهلل  حجت االسالم 
به  عــظــیــم الــشــأن)ص(  پیامبر  فرحزاد  
فــرمــودنــد: »يــا علي! کسی  حضرت علی 
که حالت پژمردگی و افسردگی و بی حالی 
بدهد،  او دست  به  دلتنگی  و  بی قراری  و 
راحتی و خوشی از او می رود«. سعی کنیم 
تا می شود اضطراب و ناخوشی و دلتنگی 
و شادی  ندهیم... ســرور  راه  خــودمــان  به 
نشاط قلب و دل و جان اســت. د ل هایی 
ــدارد مـــرده اســـت...  کــه نشاط و شـــادی نـ
که  فرمودند: کسی  عــلــی)ع(  بــاز حضرت 
سرور و شادی اش زیاد نیست، این مردن 
برایش بهتر اســت. در واقــع مــرده است. 
انسان زنده باید سرحال و بانشاط باشد. 
خاطره ای  در حاالت مرحوم شهید بهشتی 
می خواندم که جالب بود. شهید بهشتی 
می فرماید: در جوانی که طلبه شده بودیم 
و حوزه درس می خواندیم، خیلی سرحال و 
بانشاط بودیم. گاهی قبل از درس لطیفه ای 
یک  ما  استاد  و می خندیدیم.  می گفتیم 
مقدار حالت تنگ نظری داشــت. یک بار 
آمد دید ما لطیفه می گوییم و می خندیم. 
گفتیم:  می خندید؟  ایــن قــدر  چــرا  گفت: 
قرآن  آیــه  گفت:  دارد؟  اشکالی  خندیدن 
كَثِيرا«  وَلْيَبْكُوا  قَلِيًا  »فَلْيَْضحَكُوا  است. 
)توبه/۸۲( کم بخندید و زیاد گریه کنید. ما 
خیلی تعجب کردیم. چون اطاعی از این 
مبحث نداشتیم نتوانستیم پاسخ استاد 
را بدهیم. شهید بهشتی می گوید: اولین 
تحقیقی که در حــوزه داشتم همین بود. 
بحث خنده و گریه چه جایگاهی دارد؟ این 
آیه را بررسی کردم و دیدم اصاً شأن نزول 
این آیه دربــاره  کسانی است که در جنگ 
تخلف کردند... چند نفر متخلف بودند و 
نرفتند. چون مرتکب گناه شدند و خاف 
حرف پیغمبر عمل کردند، خدا خطاب به 
آن ها می گوید: این ها باید به حال خودشان 
گریه کنند و کم بخندند تا اینکه توبه کنند و 
برگردند... یکی از چیزهایی که غم زایی دارد، 
وابستگی به دنیاست. اهل دنیا گریه شان 
زیاد و خنده شان کم است... پیغمبر خدا 
خــودش  عمل  صـــرف  هیچ کسی  ــرمــود:  ف
منهای رحمت و فضل خدا وارد بهشت 
نمی شود. گفتند: حتی شما؟ فرمود: حتی 
من رســول خــدا! من هم عمل دارم، ولی 
تکیه گاه ما به لطف و کرم خداست. فرمود: 
وارد  کــرم خــدا  و  به فضل  انسان ها  همه 
بهشت می شوند. خدا می گوید: به فضل 
و رحمت من شاد باشید بهتر از دنیایی 
فکر خوشی  به  و  کردید  که جمع  اســت 
باشید. خدا  به خــدا خوش بین  هستید. 
می بخشد و فضل و رحمت دارد. در روایت 
پیامبر)ص(  خــدا  فضل  از  منظور  داریـــم 
است. رحمت خدا موال امیرالمؤمنین)ع( 
اســت... سرور و فرمانده کل عالم پیغمبر 
خداست، قائم مقام او هم که مجری همه 
امور است و تقسیم کننده بهشت و جهنم 
است، موال علی)ع( است. این دو براساس 
روایات همه کاره عالم هستند. اگر به این ها 
وصل شوید، با اتصال به این ها می توانید 

شاد باشید... .

جشن های هفته وحدت 
در حاشیه شهر مشهد

به همت سازمان علمی و فرهنگی آستان 
هفته وحدت،  با  رضــوی، همزمان  قدس 
مراسم  جشن و ســرور در نقاط مختلف 

حاشیه شهر مشهد برگزار شد.
آستان قدس رضوی  از رسالت های  یکی 
حاشیه  مناطق  و  محروم  قشر  به  توجه 
شهر مشهد از همه لحاظ حتی از منظر 
قدس  آستان  همین رو  از  است  فرهنگی 
ویژه برنامه های  مختلف  مناسبت های  در 

متعددی را در این مناطق برگزار می کند.
ــن مــراســم بــا مــحــوریــت  امــســال نــیــز ایـ
برگزاری  کــودکــان،  ویــژه  شــاد  برنامه های 
سرود،  گروه  اجــرای  فرهنگی،  مسابقات 
و شیرینی  کیک  پذیرایی  جوایز،  اهدای 
حاشیه  در  مسجد   ۱0 از  بیش  در  و... 
شــهــر مــشــهــد هــمــزمــان بــا شــب و روز 
اسام)ص(  مکرم  نبی  نور  میاد سراسر 
امام جعفرصادق)ع(  باسعادت  و والدت 

برگزار شد.

بدهد  قلو  فرزند چهار  آدم،  به  اینکه خداوند 
البته که نعمت و موهبت کمی نیست. از قدیم 
هم گفته اند هرآن کس که دندان دهد نان دهد 
اما واقعیت این است که در اوضاع و احوال و 
شرایط سخت اقتصادی بعید است که پدر و 
مادری با اضافه شدن چهار عضو همزمان به 
خانواده، نگران هزینه های تازه نباشند.  خبر 
خوب امروز این است که چهارقلوهای مشهدی 
تحت حمایت آستان قدس رضوی قرار گرفتند.

با دستور تولیت آستان قدس رضوی، خانواده 
چهارقلوی مشهدی تحت حمایت این آستان 
قــرار گرفتند.به گــزارش آستان نیوز، با دستور 

مـــروی،  احــمــد  والمسلمین  حــجــت االســام 
چهارقلوهای تازه متولد شده پاکبان مشهدی 
از حمایت ویژه آستان قدس رضوی برخوردار 
شدند و عــاوه بر تأمین هزینه  بیمارستان و 
به مدت  ــوزادان  نـ ایــن  سایر هزینه های جــاری 
یک سال، هزینه تأمین مسکن این خانواده به 

مدت سه سال نیز تأمین خواهد شد.
شایان ذکر است چهارقلوهای مادر ۲9 ساله 
در  پسر،  سه  و  دختر  یک  شامل  مشهدی، 
که  شدند  متولد  مشهد  سینای  بیمارستان 
حال  بیمارستان،  مسئوالن  اعـــام  بــراســاس 

عمومی آن ها خوب است.

خبر خوب خبر خوب 

چهارقلوهای مشهدی 
 زیر چتر حمایت 

آستان قدس رضوی

تولیت آستان قدس رضوی:
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با رعایت دستور العمل های بهداشتی انجام شد 

بازگشایی کفشداری های حرم 

یادداشتی  ازحجت االسالم حسینعلی عنابستانی

از محرومیت زدایی 
تا تربیت انقالبی

چهارقلوهای مشهدی زیر چتر 
حمایت آستان قدس رضوی

 از یک عمر مجاهدت 
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی   امامی پور
 قدردانی شد

الگویی از یک 
استاد حوزوی مجاهد

2

4

1

2

1

نخستین کفشدار حرم مطهر رضوی را می شناسید؟  

کفشداری از  دیار هندوستان 
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در شهر



من کان 
یومن باهلل 
و الیوم 
اآلخر 
فلیکرم 
ضیفه
هر كس به خدا 
و روز قيامت ايمان 
دارد، بايد ميهمانش 
را گرامى بدارد.

من کان 
حاجه اخیه 
املسلم کان 

اهلل فی 
حاجته ما 

کان فی 
حاجه اخیه

كسى كه در پى 
برآوردن نياز برادر 

مسلمان خود باشد، 
تا زمانى كه در اين 

راه است خداوند 
هم در پى برآوردن 

حاجت او خواهد 
بود.

امام خمینی)ره( جلسات درس پرجمعیتی داشتند. بعدها 
زمانی که امام در تبعید بودند، من از راه مکه به نجف رفتم. یادم 
هست که یک خانه بسیار کوچک داشتند که حتی در آن کولر 
هم نداشت. در آن هوای گرم پرسیدم: چرا کولر ندارید؟ جواب 

دادند: هر وقت بقیه مردم داشتند، من هم می گذارم.
از ایشان خواستم که دست نوشته ای برای علما بفرستند، که 
آقا قبول نکردند و حکمتش بعداً معلوم شد؛ زیرا در هنگام 

مراجعت به کشور، ما را در مرز گرفتند و حسابی تفتیش کردند؛ 
و آنجا بود که علِت عدم نگارش نامه از سوی امام را دانستیم. 

ایشان به همه امور آگاه بودند.

مشاهده کمک های غیبی در جبهه ◾
بیش از 20 بار به جبهه اعزام شدم. معموالً ایام فروردین که چند 
روزی مدرسه تعطیل می شد و همچنین ایام تعطیلی دیگر، حقیر 

عازم جبهه بودم. یک  بار خبر دادند  جبهه با کمبود مواد غذایی 
مواجه  است. بنده به عنوان امام جماعت مسجد فقیه سبزواری، 
از مردم تقاضای کمک کردم. در مدت بسیار کوتاهی، افزون بر 10 
تُن از اقالم مورد نیاز جبهه جمع آوری شد. آن زمان،  برای تحویل 
محموله کمک های اهدایی مردم، عازم اهواز شدیم. آن  زمان هنوز 
بستان فتح نشده بود. پس از چند روز که در اهواز بودیم، عازم خط 
شدیم. آنجا دانستم که کمک غیبی همیشه باالی سر ماست. 

عراقی ها از اول شب، ابتدا چند گلوله منور شلیک می کردند و 
سپس توپ های جنگی را تا صبح می زدند. با خودم فکر می کردم 
تا صبح، دو  سوم از نیروها به شهادت خواهند رسید، ولی صبح که 
شد متوجه شدم دست غیبی در کار است؛ چون خودمان، سنگر 
نداشتیم، چهار عدد چوب در زمین نصب کرده بودیم و روی آن 
پتو انداخته بودیم. خودم شاهد بودم که با وجود گلوله بارانِ مداوم 

هیچ  کسی شهید نمی شد.

شهادت نصیب بهترین ها شد ◾
پس از شهادت جمعی از طالب، موقع عزیمت به جبهه 
ــد، حـــدس مـــی زدم  ــده انـ ــه شــهــیــد شـ ــررســی کــســانــی ک و ب
کــه کــدام  یــک شهید مــی شــونــد؛ بنابراین از آن هــا تقاضا 
مــی کــردم عکسی بــا عمامه و لــبــاس روحــانــیــت بگیرند و 
ــنــد، بــهــتــریــن آن هــــا بـــه شــهــادت  ــت  از جــمــعــی کـــه مــی رف

می رسیدند.

امری به دست علمای شیعه  ◾
درســت به یــاد دارم که حــدود 20 ســال پیش از انقالب ، 
حــجــت االســالم »آهـــوانـــی« در نیشابور فــرمــودنــد: »در 
سنه ١٤٠٠ باید بــه دســت آیــت هللا خمینی کــاری انجام 
شــود؛ چون در هر 100 سال توسط یکی از علمای شیعه 
 امـــری بــه وجـــود آمـــده اســت و درســـت همین اتــفــاق هم 

افتاد«. 

آیه 12 سوره ابراهیم ◾
پیش از انقالب، روزی پس از اقامه نماز ظهر و عصر، موقع خارج 
شدن از مسجد فقیه سبزواری در جامُهری، برگه اعالمیه ای 
دیدم و با مطالعه آن یقین کردم که انقالب پیروز می شود  و آن 
تذكر به آیات سوره ابراهیم بود و آن موقعی بود که شاه مخلوع 
گفته بــود همه باید در حــزب رستاخیز داخــل شوند و اال از 
مملکت بیرونشان می کنیم و با تیتر درشت در روزنامه کیهان و 

اطالعات نوشته  شده بود )حزبی تأسیس  شده بود به نام »حزب 
رستاخیز«( و این اعالمیه، آیه 12 سوره ابراهیم را با وضع روز 
تطبیق کرده بود: )ولی( کافران به پیامبران خود گفتند: »ما قطعاً 
شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین 
ما بازگردید!« در این حال، پروردگارشان به آن ها وحی فرستاد 
که: »ما ظالمان را هالک می کنیم!« حقیر با دیدن این اعالمیه، 

یقین به پیروزی انقالب کردم. 

از زبان استاد
خاطره ای 
از بصيرت و 
 ساده زيستى 
wامام خمينى

 حاج آقا  امامی  
به روایت خودش

بنده به سال  ١٣١٣ هجری شمسى در روستای »اماميه« نيشابور 
متولد شدم. پدرم در كودكى به رحمت خدا پيوست و مرحومه والده 
و برادرم حاج شيخ ابراهيم من را به مکتبخانه فرستادند. آن زمان در 
روستاها دبستانى نبود و من نيز هيچ گاه برای تحصيل به مدارس 
جديد نرفتم. از همان كودكى به روحانيت عالقه مند بودم و هنوز به 

سن بلوغ نرسيده بودم كه به اتفاق برادرم به مدرسه علميه گلشن 

نيشابور رفتيم. آن زمان برای تأمين مخارج زندگى، برخى مواقع 
به خصوص روزهای پنجشنبه و جمعه به  اتفاق اخوی ام كارگری 

مى كرديم. خداوند متعال را شاكرم كه برادرم به  طور  جدی بر كارهای 
من نظارت داشت و مانع از آن مى شد كه لحظه ای از درس غفلت كنم و 
مى گفت اگر از درست غفلت كنى، تو را به روستا مى فرستم. ترس جدا 

شدن از حوزه، بنده را كفايت مى كرد كه جديت داشته باشم.

با اتمام ادبيات در نيشابور، برای ادامه تحصيل با برادرم به مشهد 
مقدس آمديم و در مدرسه علميه ميرزاجعفر ساكن شديم. در آن زمان، 
مدرسه ميرزاجعفر وضعيت نامناسبى داشت و به صورت مخروبه ای 

درآمده بود.
 برخى از طالب، راهنمايى كردند كه به مدرسه »خيرات خان« برويم؛ 

اما مرحوم اخوی معتقد بود مدرسه ميرزاجعفر اين امتياز را دارد 

كه اگر يکى از طالب ساكن در آن فوت شود، او را در همان مدرسه دفن 
مى كنند. 

در حوزه مشهد نزد مرحوم »حاج  ميرزا  احمد مدرس يزدی«، 
مرحوم »سيدهاشم قزوينى« و مرحوم »حاج آقامجتبى قزوينى« 

تحصيالت خود را ادامه دادم و از دروس معارف مرحوم »حاج  ميرزا  
جوادآقا ی تهرانى« و مرحوم »حاج شيخ حسنعلى مرواريد« 

بهره مند شدم. سپس در سال ١٣٣8 هجری شمسى برای شركت 
در دروس خارج به قم رفتم. در آن زمان برای تبليغ به مازندران 
مسافرت كرده بودم و دهه اول محرم در منزل مرحوم آيت اهلل 

كوهستانى بودم.
 روزها چند مجلس داشتم كه در بعضى از آن ها، مرحوم آيت اهلل 

كوهستانى شخصًا شركت مى فرمود و بر من سخت بود؛ ولى شب ها 

كه حدود يک ساعت در محضر ايشان بودم، از فرمايشات ايشان 
بهره مند بودم.

بعد از دهه اول محرم، تصميم گرفتم كه از مازندران مستقيمًا به قم 
بروم. با استقرار در حوزه علميه قم، در درس »اصوِل« مرحوم »امام 

خمينى « و درس »فقِه« مرحوم »آيت اهلل العظمى بروجردی« شركت 
مى كردم.

برای گرفتن شهريه، جزوه مى نوشتم . در امتحان شفاهى كه آن زمان 
در مدرسه فيضيه، هر پنجشنبه  از پنج نفر مى گرفتند، شركت كردم و 

باالترين شهريه آن روز را به من مى دادند.
بعد از گذشت دو سال تحصيل در قم، به مشهد مراجعت و در درس 

علما شركت كردم و با شركت در امتحانات مرحوم »آيت اهلل ميالنى« 
 نمره قبولى گرفتم.

عنابستانى   حسينعلى  حجت االسالم 
ــــم«؛ ایــن ســه کلمه، تکیه کالم  »مــا صاحب داری
شیرین و آرام بخش پیر فــرزانــه ای است که تمام 
عمر پربرکتش را با اعتقاد به آن، خستگی ناپذیر 
و پرتالش کوشید و سربازانی فاضل، مخلص و 

ایثارگر برای آن »صاحب« تربیت کرد.
سخن از اســتــادی اســت کــه در زمــانــه روی و ریــا، 
ــا مــنــش و سلوک  مجسمه اخــــالص گــشــت و ب
پیامبرگونه اش، تجلی »ورثــه األنبیاء« شد؛ عالم 
متعهد، استاد حاج شیخ محمدعلی امامی پور که 
الگوی موفق و درخشان تقوا، تواضع، مردمداری، 
ــار اســت؛  ــث ــریــت، جــهــاد و ای ــگــری، مــدی ــنــده ن آی
شخصیتی برخاسته از متن جامعه روحانیت 
دردمند و متعهد که در طول تاریخ مرجع فکری 

مردم و ملجأ و مرجع آالم و مصائب آنان بوده اند.
آن پــیــر خــردمــنــد در هــمــان ســـال هـــای نخست 
پیروزی انقالب اسالمی، ضمن حضور مستمر 
در دفاع مقدس و حمایت از اعــزام طالب ایثارگر 
به جبهه های جنگ، با روشن بینی و آینده نگری 
و با هدف تربیت طالب مخلص، فاضل، توانمند 
و انــقــالبــی بـــرای فـــردای نــظــام مــقــدس جمهوری 
اسالمی، سنگ بنای ساختمان مدرسه علمیه 
ــه مخلصانه و  مــهــدی)عــج( را گـــذاشـــت؛ روحــی
متواضعانه ایشان سبب شد مردم مؤمن و انقالبی 
منطقه، با وجود مشکالت فراوان اقتصادی در زمان 
جنگ، با فداکاری مثال زدنی پای کار بیایند و یاریگر 

استاد در ساخت مدرسه باشند.
دیگر ویژگی درخــشــان اســتــاد، چندبُعدی بودن 
ایشان اســت؛ توجه و عنایت به خدمت در یک 
ســنــگــر، هــیــچ گـــاه ایــشــان را از ســایــر سنگرهای 
ــا همه  ــکــرد؛ ب ــقــالب غــافــل ن دفـــاع از اســـالم و ان

مــشــغــلــه هــای ســاخــت و اداره مــدرســه علمیه 
مهدی)عج( و همچنین مدیریت مدرسه علمیه 
صــاحــب الــزمــان)عــج(، بــا هــدف ارتــبــاط مستقیم 
با مــردم به خصوص محرومان امامت جماعت 
مسجد مرحوم آیت  هللا فقیه سبزواری رضوان هللا 
 تعالی  علیه را نیز بــر عــهــده داشـــت؛ ایــن عالم 
دردآشنا، برای حل بخشی از مشکالت جامعه، 
صــنــدوق قــرض الــحــســنــه و همچنین درمــانــگــاه 
صــاحــب الــزمــان)عــج( را در یکی از محروم ترین 

مناطق مشهد بنیان گذاری کرد. 
او کــه در دوران دفـــاع مــقــدس، بــارهــا در کسوت 
روحانیت به مناطق مختلف جنگ عزیمت کرد، 
حامی و مشوق حضور شاگردانش در جبهه ها 
بود و عالوه بر آن، نقش مهمی نیز در جمع آوری 
کمک های مــردمــی و تقدیم آن هــا بــه رزمندگان 

اسالم داشت.
امـــا فصل مهم زنــدگــی و مــجــاهــدت هــای استاد 
امامی پور، تربیت نسلی برجسته از طالب فاضل 
و انقالبی است که با درس آمــوزی از روش و منش 
اخالقی ایــشــان، به مراتب واالیــی در علم و عمل 
دست یافته و هم  اکنون در جای جای میهن اسالمی، 

مشغول خدمت در عرصه های گوناگون هستند.
ستاره های درخشان جمع شاگردان ایشان، 29 
شهید ارجمند مدرسه حضرت مهدی)عج( در 
دوران دفاع مقدس هستند که استاد با روحیه ای 
پدرانه و دلی ماالمال از شوق به لقاءهللا، ایشان را 
بدرقه کرد و پس از شهادتشان، برای مراسم تشییع 
و تکریم این عزیزان به دورافتاده ترین روستاها رفت 
و با خانواده هایشان همدردی کرد و همواره خودش 

را جامانده از قافله شهدا دانست.
برگ زرین دیگر در کارنامه نورانی مجاهدت و ایثار 
ایشان، سپردن مدیریت مدرسه ای که با تالش 
فــراوان و خــون دل آن را بنا کــرده بــود به روحانی 
جوانی بود که معتقد بود با نیروی جوانی و انگیزه 
فراوان، می تواند بهتر از خودش از فضا و امکانات 
مدرسه در مسیر تعلیم و تربیت جوانان استفاده 
کند؛ این اقدام ناشی از اخالص مثال زدنی، ایمان 
عمیق و صداقت بی بدیل در قــول و فعل ایشان 
بــود که استاد ایــن سرمایه ارزشمند را از دوران 
جوانی و در تمام دوران حیات پربرکتش به همراه 
داشته است. نکوداشت این سرباز واقعی حضرت 
صاحب الزمان)عج( نه فقط قدرشناسی و تجلیل 
ایشان، بلکه ارائه اسوه ای حسنه از مردی مخلص، 
متخلّق، دین شناس، دردمند، جهادگر و پرتالش 
برای طالب جوان است که سراسر عمر پربرکتش 
را می توان تجلی دو کلمه »اخــالص« و »همت« 
دانست. عمرش دراز و عزت و توفیقش روزافزون 

باد... .

شخصیتی که بیش از نیم  قــرن تجربه موفق در 
فعالیت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دارد، 
ــرای روحانیون  بی شک می تواند الــگــوی خوبی ب
و فعاالن در ایــن عرصه ها باشد. بخش هایی از 
خــاطــرات شــاگــردان حجت االسالم والمسلمین 
شیخ محمدعلی امامی پور که در قالب کتاب »ما 

صاحب داریم« جمع آوری شده را می خوانیم. 

آقا بیا این مدرسه مال شما ◾
من طلبه دهه 60 حاج  آقا امامی هستم. ما در زمان 
جنگ آنجا بودیم. شهدای مدرسه هم دوره ای های 
ــد. زمــــــانِ ســـاخـــت مـــدرســـه حــضــرت  ــ ــودن ــ مـــا ب
مــهــدی)عــج(، ما در مدرسه صاحب الزمان)عج( 
بودیم. حاج آقا امامی صبح ها ما را می بردند آنجا. 
یک مقدار کــار می کردیم، پس از آن یک قابلمه 
بزرگ آبگوشت از کله پزی می آوردند. می خوردیم و 

بعد می رفتیم دنبال درس و بحث ها.
حــاج آقــا امــامــی بــا اینکه دامــادشــان و پسرشان 
طلبه  های فاضلی هستند، ولــی تشخیصشان 
این بود که مدیریت مدرسه را به حاج آقای نظافت 

بدهند.
ما چند نفر را پیدا می کنیم که مدرسه ای را با این 
 همه زحمت و سختی بسازند و بعد به شخص 
دیگری بگویند: آقا بیا این مدرسه مال شما؟!من 
همان زمان گفتم: باید از حاج آقا امامی قدردانی 
و تشکر ویـــژه بــشــود. )نــقــل از: حــجــت االســالم 

والمسلمین شیخ حسینعلی عنابستانی( 

به نظر شما چه کنیم؟ ◾
ــوروز، جمعی از طالب مدرسه  یک سال در ایــام ن
نامه ای نوشتند و امضا کردند و در آن درخواست 
نمودند که مدرسه حداقل روز 13 نــوروز تعطیل 
شود. روز 12 و 13 نوروز مانند روزهای دیگر سپری 
شد و هیچ خبری نشد! صبح روز 14 فروردین در 
مراسم صبحگاه، ایشان با حالتی خاص و لحنی 
طنزآمیز و شیرین شـــروع بــه صحبت کــردنــد و 
گفتند: نــامــه ای از طــرف دوســتــان بــه مــا رسیده. 
اجــازه دهید بخوانم، .... اینجا نوشته اند: روز 13 
را تعطیل کنید! به نظر شما چه کنیم! عــده ای از 
طلبه ها با دیدن این صحنه می خندیدند و شماری 
از طراحان آن پیشنهاد، خشمگین بودند! ولی 
بی هیچ تردیدی، همه آنان امروز قدر و ارزش آن  همه 
سخت گیری را با همه وجود لمس می کنند... )نقل 
از: حجت االسالم والمسلمین دکتر جواد ایروانی(

نگفتم ما سرباز امام زمان)عج( هستیم؟ ◾
سال 13۷4 شمسی، من مسئول تهیه نان برای 
صبحانه و ناهار مدرسه حضرت مهدی)عج( بودم، 

یک روز بــرای گرفتن پــول، خدمت استاد گرامی 
حــاج آقــا امامی رفتم. ایشان فرمودند: اآلن یک 
ریال هم پول  نداریم. من گفتم: حاج آقا برای ظهر 
نان نداریم. فرمودند: ناراحت نباش، خدا بزرگه! 
مــا ســربــاز امــام زمــان)عــج( هستیم. نیم ساعِت 
بعد، در حیاط مدرسه را زدند. وقتی در را باز کردم 
آقایی جلو در پرسیدند: مدرسه حاج آقای امامی 
اینجاست؟ گفتم بله؛ مبلغ 100 هزار تومان دادند و 
گفتند: سالم من را به حاج آقا برسان. وقتی پول را 
به حاج آقا دادم، 10 هزار تومان برای نان به من دادند 
و فرمودند: نگفتم ما سرباز امام زمان)عج( هستیم. 
ــود[. )نقل از:  ]در آن زمــان هر عــدد نــان 5تومان ب

حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد عزتی(

این مُهرها حق الناس است ◾
در زمانی که تــازه از سفر حج بازگشته بودند، به 
دیــدارشــان رفتیم. تعریف می کردند پیرزنی در 
کاروانشان بوده که شب هنگام در هتل با فریاد بیدار 
شده و فریاد می زد: »احمد... احمد...« و دستانش 
را مشت کرده به سینه چسبانده بود. مشخص شد 
که فرزندش را در رؤیا دیده و در دستانش تعدادی 
مُهر کربال بود که می گفت: از پسرش گرفته است. 
ــاروان، مُهرها را به  قصد تبرک بــرای خود  ــان کـ زن
برداشته بودند و حاج آقا امامی، مهرها را جمع کرده 
بود تا به پیرزن برگرداند؛ چرا که مهرها مالِ اوست 
و حق الناس است و تأکید می کرد آن مهرها واقعاً از 
مهرهای رایج در کربالست. حکایت شگفتی است. 

)نقل از: دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی(

 در تجلیل از یک عمر مجاهدت 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد امامی پور

از محرومیت زدایی تا تربیت انقالبی
خاطراتی از نیم قرن مجاهدت حاج آقا امامی

ما صاحب داریم...

کتابخانهیادداشت ــادواره  پارسا نيکوكار   یـ
29 شهید مــدرســه علمیه 
ــج( و  ــ ــان)عـ ــ ــزمـ ــ صـــاحـــب الـ
نــکــوداشــت حجت االسالم 
والــمــســلــمــیــن محمدعلی 
امـــامـــی پـــور، بــنــیــان گــذار مــــدارس علمیه حضرت 
مهدی)عج( یکم آبان ماه همزمان با شب میالد پیامبر 

اکرم)ص( در مسجد فقیه سبزواری برگزار شد.
در این مراسم که به همت مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خراسان در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
دربـــاره تکریم بــزرگــان و شــهــدای حـــوزوی اجــرا شد، 
آیــت هللا علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضــوی گفت: نگرش عمیق بــه نحوه میالد پیامبر 
اکــرم)ص(، ما را به نقطه عطفی برای شناخت واقعی 
شخصیت های اثــرگــذار در جامعه و نیز شناخت 

رسالت اصلی نهاد روحانیت متوجه می کند.

جاهلیت فراگیر جهانی در زمان والدت پیامبر)ص( ◾
ــاره بــه وقــایــع ناگهانی شــب میالد پیامبر  وی بــا اشـ
اسالم)ص( مانند خشک شدن دریاچه ساوه، خاموش 
شدن آتشکده پارس و ریختن طاق کسری، درباره علت 
وقوع آن ها در شب والدت پیامبر)ص( تصریح کرد: 
در واقــع خداوند با ایــن اتفاق ها می خواست تحول 
عظیم جامعه بشری با تولد پیامبر اسالم)ص( را اعالم 
کند؛ چرا که جامعه جهانی در آن زمان شرایط خاصی 
داشــت که بــرای بشر امکان دریافت و ادراک فطری 

پیام ها و هشدارهای الهی وجود نداشت.
آیت هللا علم الهدی ادامه داد: فلسفه اتفاق های شب 
میالد رســول خــدا)ص( این بود که والدت ایشان در 
زمانی از حیات انسانی صــورت گرفت که جاهلیت 
عمیق همه نــژاد بشر را فــرا گرفته بــود، به نحوی که 
ادراک و شناخت های فطری انسان ها در گرایش های 
ــود از ایــن رو  نفسانی شان هضم و ســرکــوب شــده ب
توجه دادن انسان ها نیازمند وقوع حوادثی ناگهانی 

و باورناپذیر بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: معموالً 
در جاهلیت زمان ظهور پیغمبر تنها به جاهلیت عرب 
اشاره می شود در حالی که جاهلیت مخصوص عرب 
نبود و در اقصی نقاط جهان فراگیر شده بود و آثاری 
که در جاهلیت در همه اقطار عالم منعکس شده بود، 
شاید به مراتب گسترده تر از جاهلیت عــرب در آن 
زمان بود. برای مثال مسئله زنده به گور کردن دختران 
مخصوص عرب ها نبود. این یک سنت غیرانسانی 
بــود که از چین به هند رسیده بــود و از هند در بالد 
عرب منتشر شده بود. در روم و یونان که مهد تمدن 
انسان ها در آن روز در غرب کره زمین به حساب می آمد، 

جریان های جاهلی در شرایطی وجود داشتند که در 
برابر آن جاهلیت، جاهلیت عرب روسفید بود. آلبرماله، 
تاریخدان فرانسوی می نویسد در روم آن روز که ادعای 
تمدنش از امپراتوری ایران فراتر رفته بود، رومی ها در 
جشن های ملی روم، دو دسته برده و دو لشکر از بردگان 
را در مقابل همدیگر قرار می دادند تا به جان یکدیگر 
بیفتند و همدیگر را تکه تکه کنند و از تماشای چنین 
صحنه ای لذت ببرند. بنابراین در آن زمان، جاهلیت 
در همه جهان فراگیر شده بود و کسی جز یک فرستاده 
الهی نمی توانست این جریان فراگیر جاهلیت جهانی 

را مرتفع کند و دنیا را به تمدن انسانی نزدیک تر کند.

مقابله با جاهلیت جهانی مــدرن؛ رسالت امــروز  ◾
روحانیت

آیـــت هللا عــلــم الــهــدی بــا بــیــان اینکه رســالــت امــروز 
روحانیت نیز به عنوان تبار پیامبر)ص(، برچیدن 
سفره جاهلیت مدرن به سرپرستی استکبار است، 
گفت: آن روز پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند 
و ظاهراً رسالت رسول هللا در تمام بشر اجرایی نشد 
اما با ظهور پیغمبر اکــرم دنیا عوض شد. هر چند 

دنیا تحت عملیات رسالت پیغبر اکرم قرار نگرفت 
اما آن جاهلیت از بین رفت و دنیا به سمت 

یک تمدن انسانی نزدیک شد. امروز هم 
رسالتی که تبار پیغمبر به دوش می کشد، 

برچیده کردن این سفره جاهلیت قرن 
بیست و یکم است که اگر این سفره 

برچیده شــود اجـــرای رســالــت و 
جهانی شدن پیغمبری پیغمبر 
در دنیا حتماً محقق خواهد 

شد.امام زمان)عج( سربازانی 
می خواهند کــه در ایــن راه 
چه با تبلیغ و چه با تدریس 
و آمــوزش و پــرورش طالب، 

با همه وجود مجاهدت کنند.

انسان سازی و سربازپروری عالی ترین خدمت به  ◾
محضر امام زمان)عج( است

آیت هللا علم الهدی در بخش دیگری از 
سخنان خود به تأسیس مدرسه 

علمیه حضرت مهدی)عج( 
تــوســط حــجــت االســالم 
والمسلمین امامی پور 
اشاره و خاطرنشان کرد: 
ایــن مدرسه که توسط 
یــک اســتــاد مجاهد و 
بـــااخـــالص در مسیر 
مــقــابــلــه بـــا جاهلیت 
شکل گرفته، برای همه 

حـــوزویـــان الــگــویــی 
ارزشمند است.

ولی فقیه  نماینده 
در خــراســان رضوی 

بــــــــا بــــیــــان 

اینکه عالمی کــه گوشه مسجد بنشیند و انسان 
سرباز امام زمان)عج( بسازد، عالی ترین خدمت را به 
محضر امام)عج( داشته است، افزود: مدرسه 
حضرت مهدی)عج( با امکانات محدود 
و مختصر در مسجد تشکیل شد 
اما جدی، مجاهدانه و جدا از همه 
حاشیه ها هــمــراه بــا اخــالص 
ــت تــا زمــانــی کــه به  پــیــش رفـ
حجت االسالم نظافت منتقل 
و به تشکیالت آموزشی وسیع 
و مــؤثــر بـــرای پـــرورش طــالب و 

فضال تبدیل شد.  

ــه اول مـــا در همه  ◾ ســرمــای
حرکت ها اخالص است 

وی با تأکید بر اینکه اخالص 
در عرصه های مختلف فردی 
ــرف اول را  ــ و اجــتــمــاعــی حـ
می زند و آثــار و برکات 
نامحدودی دارد، 
ــادآور شد:  ــ ی
بــاالتــریــن 

طهارت ها یعنی طهارت نفس در اثر اخالص حاصل 
می شود بنابراین سرمایه اول ما در همه حرکت ها، 
اخالص است که ضمن اینکه افراد را شیفته خدمت 
می کند و از تشنگی قدرت بازمی دارد، سبب می شود 
همه ظرفیت خـــود را صـــرف خــدمــت کنند مانند 
حجت االسالم والمسلمین امامی پور که پایگاه تربیتی 

و انسان سازی ایجاد کرد.

بدرقه تا حرم با زمزمه صلوات ◾
در ادامــه این مراسم، حجت االسالم دکتر صداقت 
ضمن قرائت اشعاری به بیان خاطرات خود از تحصیل 
در مــدرســه علمیه حــضــرت مــهــدی)عــج( پــرداخــت 
و گفت: نخستین بــار که وارد مدرسه شــدم، دیدم 
حجت االسالم امامی پور در حــال کمک به بنایی و 
مرمت مدرسه هستند. ایشان همچنین تصاویر شهدا 
را روی دیوار زده و زیر آن برنامه صبحگاهی را نصب 
کرده بودند. خاطره شیرین صبح های زود که با زمزمه 

صلوات ما را به سمت حرم می بردند، یادم هست.
وی توکل، عمل، مشورت، زهــد و ساده زیستی را از 
ویژگی های حجت االسالم امامی پور برشمرد و افزود: 
شهید فراهانی در وصیت نامه اش نوشته اســت: 
»پیش از اعزام به جبهه، اول به مدرسه علمیه حضرت 
مهدی)عج( رفتم تا علم دین بیاموزم و با بصیرت به 

شهادت برسم«.

خود را وقف تربیت شاگردان امام زمان)عج( کرد ◾
حــجــت االســالم صاحبی، امـــام جمعه شاندیز و از 
شاگردان حجت االسالم والمسلمین امامی پور نیز در 
بخش دیگری از این یادواره از ایشان به عنوان عالمی 
فرزانه یاد کرد که خود را وقف تربیت شاگردان امام 
زمان)عج( کرده است و گفت: به فرموده امیرمؤمنان 
علی)ع( هر زمان خادمی را دیدید، خادم او باشید از 
این رو افتخار من شاگردی و خادمی حجت االسالم 
والمسلمین امامی پور اســت که مهم ترین سرمایه 
ایشان، اخالص بود و همه چیزشان را برای خدا و امام 

زمان)عج( وقف کرده اند.
وی احترام به علما را دیگر ویژگی بارز مؤسس مدرسه 
علمیه حضرت مهدی)عج( دانست و ادامه داد: ایشان 
با تمام وجــود اعتقاد داشتند و دارنــد که ما صاحب 
داریم و در همه مشکالت به امام زمان)عج( متوسل 
می شدند. یکی از امتیازات ایشان سحرخیزی بود 
به گونه ای که نیم ساعت مانده به اذان صبح، پیاده 
به مدرسه می آمدند و زنگ را می زدند تا سحرخیزی و 
نماز شب بین طالب احیا شود و بین الطلوعین خواب 
نباشند؛ هر وقت هم مشکلی در مدرسه ایجاد می شد 

می گفتند ظاهراً طالب بین الطلوعین خوابیده اند.
  
ــم؛ خدا ما را بس اســت؛ ما فقط  ◾ »ما صاحب داری

وسیله ایم، هر چه هست از اوست«
والیتی، از هیئت امنای مسجد فقیه سبزواری نیز 
در بخش پایانی مراسم به نیم قرن تالش و مجاهدت 
حــجــت االســالم والمسلمین امــامــی پــور اشــــاره و 
خاطرنشان کــرد: ایشان پیش از انقالب اسالمی و 
پس از آن با تربیت شاگردان و طالب عالم و اعزام آنان 
به جبهه های حق، نقش خود را به عنوان یک روحانی 

انقالبی موفق ایفا کردند.
وی افزود: جمله معروف حجت االسالم والمسلمین 
امامی پور این بود که: »ما صاحب داریم؛ خدا ما را بس 
است؛ ما فقط وسیله ایم، هر چه هست از اوست« و با 
همین نگاه هزاران شاگرد در مسندهای مختلف کشور، 
دانشگاه ها، قضاوت و عقیدتی سیاسی نیروهای 

مسلح تربیت کردند. 

رونمایی از کتاب »ما صاحب داریم« ◾
در این مراسم، از کتاب زندگی نامه استاد امامی پور 
و 29شهید رفیع الدرجه پرورش  یافته در این مدارس 
با عنوان »ما صاحب داریــم« و پایگاه اطالع رسانی 
مــــدارس علمیه حــضــرت مــهــدی)عــج( و صاحب 
الزمان)عج( با عنوان »شبکه امامی پور« که به منظور 
اطالع رسانی فعالیت ها و ایجاد ارتباط علمی و فرهنگی 
بین شاگردان و دانش آموختگان این دو مدرسه طراحی 

و راه اندازی شده است، رونمایی شد.
گفتنی است این مراسم به صورت حضوری و وبیناری 
در مسجد فقیه ســبــزواری، در راســتــای نکوداشت 
وقف و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای روحانی، 
طالیه داران هدایت در خط مقدم عرصه های حق طلبی 
و مبارزه با ظلم و ستم و همچنین علمداران نبرد با 
دشمن در جبهه ها و مبارزه برای حفظ امنیت و آرامش 
مــردم، برگزار شد. در پایان این مراسم که با مداحی 
حاج سعید حدادیان همراه بود، از خانواده شهدای 

مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج( قدردانی شد.

با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
از یک عمر مجاهدت حجت االسالم والمسلمین محمدعلی امامی پور قدردانی شد

الگویی از یک استاد حوزوی مجاهد

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه 3 آبان 14۰۰   18 ربیع االول 1443  ۲5 اکتبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9653    ویژه نامه 181 WWW.QUDSONLINE.IR181 دوشنبه 3 آبان 14۰۰   18 ربیع االول 1443  ۲5 اکتبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9653    ویژه نامه

آگهی تاریخ   03 / 08  / 1400      صفحه 10

»آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان واقع در بخش 11 

قاینات به شرح ذیل محرز گردیده است:
بخش 11 قاینات

قطعات شهر قاین:
1  -رای صادره ش��ماره 140060308002000425 -16 /04 /1400  بنفع خانم عذرا اس��د زاده 
فرزند حسن  به شماره شناسنامه81  کدملی 0888977751 صادره قاین  در ششدانگ یكباب 
منزل  به مساحت 194.27 مترمربع درقسمتی از پالک 272 - اصلی خریداری  از محل مالكيت 

حسن اسد زاده. 
قطعات مفروزه مزرعه شاهيک پالک 1269  -اصلی: 

2  - رای صادره ش��ماره 140060308002000699 -11 /06 /1400 بنفع آقای حسين بقراطی 
فرزند محمد حسن  به شماره شناسنامه 211  کدملی 0888967098 صادره قاین  در ششدانگ 
یكقطعه زمين مزروعی و مشجر  به مساحت 1216.25 مترمربع درقسمتی از پالک 219 فرعی از 

1269 - اصلی خریداری  از محل مالكيت آقایان محمدحسن بقراطی و محمد طبی. 
3  - رای ص��ادره ش��ماره 140060308002000707 -13 /06 /1400بنفع خانم فاطمه ترغيبی 
فرزند محمد مهدی  به شماره شناسنامه 137کدملی 0889054282 صادره قاین  در ششدانگ 
یكقطعه زمين مزروعی و مشجر  به مساحت 1344.10 مترمربع درقسمتی از پالک 220 فرعی از 

1269 اصلی خریداری  از محل مالكيت آقایان محمدعلی ضيائی و حبيب مظاهری.  
لذا مش��خصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به ش��رح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند. مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالكيت صادر خواهد شد.آ1406249
تاریخ انتشار نوبت اول:       17  /07 /1400  تاریخ انتشار نوبت دوم:      03 /08 /1400   

محمد براتی اسدآباد-   کفيل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140060327008000344 مورخ 1400/07/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانيه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای خليل خالقی دوسنگانی فرزند جليل بشماره شناسنامه 4400110321 صادره از سلطانيه 
ششدانگ یک باب ساختمان تحت پالک 4925 فرعی از 445 فرعی از 64 اصلی به مساحت 134/38 مترمربع واقع 
در سلطانيه خریداری از مالک رسمی آقای سيد سجاد صفوی فرزند ابی عبداله ) نسبت به سهم االرث مهدی صفوی 

احد از وراث سيد سجاد (  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.آ1406932
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/03                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/18

عليرضا حسن زاده - رئيس ثبت اسناد و امالک  

آگهی فقدان سند مالكيت 
نظر به اینكه خانم عصمت صابری نيا فرزند حسين به شماره شناسنامه 2 برابر وکالت نامه شماره43953_1400،05،23 
از طرف علی اکبر قدمگاهی فرزند ابوتراب به ش ش297 باس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای  کتبی  جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت به شماره 
چاپی 109946الف/87 مربوط به یک دانگ و نيم مشاع از شش دانگ یک باب خانه به شماره پالک 4 فرعی واقع در 
اراضی پيش فروش پالک 139 _اصلی بخش 3 زبرخان بنام متقاضی)علی اکبر قدمگاهی( ميباشد به علت نامعلومی 
مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالكيت نامبرده ذیل ثبت 1948 و صفحه 563 دفتر 
12 به نام علی اکبر قدمگاهی ثبت گردیده و دفتر امالک بيش از این حكایت ای ندارد لذا با استناد ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسب نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و 
یا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت و یا سند معامله رسمی به اداره تسليم نمایيد بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی 

و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد./  آ1406930                  تاریخ انتشار :1400،08،3
سيد حسن پور موسوی - رئيسی ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 140060326003001469مورخ 07/5/ 1400هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای قباد افشار فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 3707 صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 729،21 متر مربع با کاربری معبر، آموزشی و مسكونی قسمتی از پالک 66 اصلی واقع در استان همدان 
شهرستان اسدآباد )بخش شش همدان( کمربندی شهدا خریداري از مالک رسمی ابراهيم شعبانی محرز گردید. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.) م الف 278(آ1406928
تاریخ انتشار اول  1400/08/03                              تاریخ انتشار دوم  1400/08/18
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سيروس قلی زاده

آگهی دعوت افراز
نظر به اینكه برابر ش��رح وارده ش��ماره 1400/1/1595مورخه 1400/07/20 آقای احمدحسين پور درخواست افراز 
س��هميه خود به ميزان دو هكتار از 90 هكتاراراضی مزروعی دیم از 88 ش��عير مشاع از 96 شعير ششدانگ اراضی 
مزروعی قریه پيفانج مزرعه شاه کهریز پالک 1 اصلی )موضوع سند خالصله 64654 مورخه 1381/02/05 دفترخانه 
16 اس��دآباد که از س��ند خالصه 1179 مورخه 1373/03/22 دفتر یک همدان ( را جهت احداث مجتمع خدمات 
رفاهی از این اداره نموده واقع در اس��دآباد اراضی روس��تای پيفانج مجاورت بزرگراه کربال )کيلومتر2 تقریبی بعد از 
روستای پل شكسته ( از این ادراه را نموده وآدرس مجاورین نيز اعالم نموده  لذا اینک به مستفاد از ماده 18 آیين 
نامه اجرایی مفاد اس��ناد رسمی ازکليه صاحبان حقيقی وحقوقی ومالكين مشاعی و مجاورین دعوت می شود راس 
س��اعت 10 صبح وقت اداری مورخه1400/08/07 درمحل وقوع ملک حاضر تا از مورد درخواست توسط نماینده و 
نقشه بردار )با معرفی ملک توسط متقاضی افراز ( بازدید به عمل آید ضمناً عدم حضور مجاورین و صاحبان حق مانع 
از انجام عمليات افرازی نخواهد بود شایان ذکر است چنانچه نياز به انتشار آگهی مجدد باشد درهمين روزنامه چاپ 

و مدت آن نيز 10 روز می باشد.) م الف 282( آ1406929
 سيروس قلی زاده -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسداباد

"آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي"

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان واقع در بخش 11 

قاینات به شرح ذیل محرز گردیده است:
قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266 - اصلی:

1  - رای صادره ش��ماره 140060308002000659 -10 /06 /1400 بنفع آقای روح اله زحمتی 

فرزند ذوالفقار به شماره کدملی 088003873 صادره قاین در ششدانگ یكباب منزل به مساحت 
152.70 مترمربع درقسمتی از پالک 313 فرعی از 1266 -اصلی بخش11 قاینات واقع در اراضی 

کهناب،)از محل مالكيت رمضان حق خواه(.
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخيری پالک 1270 - اصلی:

2 -رای ص��ادره ش��ماره 140060308002000799 -11 /07 /1400بنف��ع آقای محمد حكيم 
نژاد فرزند عيس��ی به ش��ماره شناس��نامه 4 کدملی 0889367043صادره قاین در شش��دانگ 
یكب��اب منزل مس��كونی ب��ه مس��احت 173.97 مترمربع درقس��متی از پ��الک 938 فرعی از 
1270 -اصل��ی بخ��ش11 قاینات واقع در اراض��ی ابوالخيری،)از محل مالكيت حس��ين الخی(.

قطعات مفروزه مزرعه دستجرد پالک 1584 - اصلی:
3 -رای صادره شماره 140060308002000240 -11 /05 /1400  بنفع خانم فاطمه پورمحمد 
نژاد  فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 15 کدملی0888985061 صادره قاین در ششدانگ 
یكقطع��ه زمي��ن مزروعی به مس��احت 495.53 مترمربع  درقس��متی از پ��الک 398 فرعی از 

1584صلی بخش11 قاینات واقع در اراضی دستجرد،)از محل مالكيت معصومه مهدی پور (.
قطعات مفروزه مزرعه شهابی پالک 1585 - اصلی:

4 -رای صادره شماره 140060308002000726 -16 /06 /1400  بنفع خانم ربابه شخمگر فرزند 
رستم به شماره شناسنامه 141 کدملی 0889054320صادره قاین در ششدانگ یكقطعه زمين 
مزروعی  به مس��احت 600مترمربع درقس��متی از پالک 209 فرعی از  -1585 -اصلی بخش11 

قاینات واقع در اراضی شهابی، )از محل مالكيت رجب یعقوب نژاد(. 
لذا مش��خصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به ش��رح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند. مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالكيت صادر خواهد شد.آ1406927
تاریخ انتشار نوبت اول:    03 /08 /14                تاریخ انتشار نوبت دوم:   18 / 08 /1400  

 علی صفائی فر
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

آگهی تاریخ   03 / 08  / 1400      صفحه 11

آگهی مزایده اتومبیل )سند ذمه(
براب��ر درخواس��ت وکی��ل بس��تانکار ب��ه ش��رح وارده 1268۵-1400/06/28 ب��ه موج��ب پرون��ده اجرائ��ی
1/ 1۳۹۹0400۷14100042۷ یک دس��تگاه خودرو پراید مدل 1۳84 به ش��ماره پالک انتظامی 26-۵۳8 ج ۷6 
متعلق به حس��ن جوان راد نام پدر: علی تاریخ تولد: 1۳4۷/01/01ش��ماره ملی: 0681۷42۵۵0 شماره شناسنامه: 
۹2 مدیون پرونده اجرائی کالس��ه فوق که به استناد سند ازدواج شماره 6۹۷8- 1۳۷6/0۵/14دفترخانه ازدواج ۳0 
ش��هر بجنورد در قبال مبلغ10/620/000/000ریال ) معادل 100 سکه طالی تمام بهار آزادی( طلب خانم فاطمه 
ولی زاده بازداش��ت گردیده اس��ت و طبق نظر کارشناسان رسمی به مبلغ۵10/000/000 ریال )پانصد و ده میلیون 
ریال( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت ۹ الی 12 روز شنبه مورخه1400/08/1۵در محل 
اداره اجرای اس��ناد رس��می بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم از طریق مزایده 
به فروش می رس��د ، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر ش��ده و در جلس��ه شرکت 
نمایند . مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ۵10/000/000 ریال )پانصد و ده میلیون ریال( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود و طبق ماده 1۳6 اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجراء و طرز رس��یدگی به ش��کایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلس��ه مزایده است. برنده مزایده مکلف اس��ت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حس��اب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل اس��ترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم 
عش��ر و حق مزایده نقداً وصول خواهد ش��د. مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناس : الف - نوع : سواری سیستم 
: پراید صبا مدل 1۳84 ش��ماره پالک 26- ۵۳8 ج۷6 ش��ماره موتور 1۳۷1۷۷۷ رنگ خاکس��تری شماره شاسی : 
1412284۷1۳۹8۷ ب- وضعیت خودرو : الس��تیک ها در حد ۷۵درصد درب موتور تعویضی و کف صندوق عقب 
آثار تصادف و بازسازی مشهود و در پهلوی راست دوتکه رنگ غیر فابریک دارد ، بیمه نامه دارد و وضعیت صندلی 
ها و داخل اتاق با توجه به مدل عادی به نظر رس��ید و موتور و گیربکس فعال س��الم و آماده بکار تش��خیص داده 
شدند . و محل استقرار ماشین جهت بازدید: بجنورد پارکینگ ملک واقع گردیده است.|م الف ۳4۳۷  آ1406۹2۳

علی اوسط رستمی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی
ساعت حضور: 10/00 تاریخ حضور: 1400/08/2۵   

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید
آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

با توجه به محکومیت محکوم علیه محمد گلباف ریزه ئی فرزند غالم نبی به پرداخت مبلغ 441/600/000 ریال بابت 
دیه در حق رحیم مختاری و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناس که بعلت عدم پرداخت دیه یک دستگاه 
خودرو س��واری کار تویوتا هایس مدل 1۳۹2 رنگ س��فید ش��ماره پالک ۵4 ع 624 ایران 42 توقیف و به قیمت 
1/000/000/000 ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 10 الی 11 روز 1400/8/2۵ 
در محل اجرای احکام کیفری حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود.

الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار 
دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. آ1406۹20

»ابالغیه فاقد پیوست می باشد«
دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تایباد

 سید سعید هرمزی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه خانم فرزانه قبادی برابر سند وکالت 64۳۷8 مورخ 1400/0۷/11 دفتر اسناد رسمی 10۵ مشهد 
از هادی رحمتی فارمد بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از این اداره را نموده 
است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 1028 فرعی از 168- اصلی واقع در بخش 6 مشهد اراضی ازغد 
بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار 
برای روز دوشنبه مورخ 1400/08/1۷ جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و ۷0 آئین نامه قانون در محل حاضر 
چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید 
در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام 

متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 8۷۵  آ1406۹21
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

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

برابر رأی شماره 140060۳0600۳0006۵0- 1400/04/20 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم حسین باصری فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه ۳18 صادره از مشهد در یک باب 
خانه/یک باب انباری به مس��احت ۷۷8۳/8۷ مترمربع پالک 2۳ اصلی واقع در بخش ۹ مش��هد خریداری از س��هم 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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. م.الف 2۳۹  آ1406۹1۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/۳                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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

برابر رأی شماره 140060۳0600۳0008۵۳- 1400/6/14 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امین کهندل هدایت آباد فرزند حس��ن بشماره شناسنامه 0۹20۷۹186۷ صادره از در ششدانگ یک 
باب انبار به مساحت 241/۳0 مترمربع پالک 2۳ اصلی واقع در بخش ۹ مشهد خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
رضایی صراف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 24۵  آ1406۹14
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/۳                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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

برابر رأی شماره 140060۳0600۳0008۵2- 1400/06/14 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم احمد کهندل هدایت آباد فرزند حسن بشماره شناسنامه 0۹20۷600۵8 صادره از در 
یک باب انبار به مساحت 241/۳0 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2۳ اصلی واقع در بخش 
۹ مشهد خریداری از مالک رسمی آقای حسین رضایی صراف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م.الف 24۳ آ1406۹18

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/۳                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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

برابر رأی شماره 140060۳0600۳000۹00- 1400/06/2۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی روحی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1261۳ صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان 
به مساحت ۹۳/18 مترمربع پالک 1۹1۷۵ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۹ مشهد خریداری از مالک رسمی عرصه 

متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه و اعیان متعلق به متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 241  آ1406۹1۹

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/۳                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر 

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

برابر رأی شماره 140060۳0600۳000۷۳۷ – 1400/۵/1۷ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبداهلل دشتی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۷1۷ صادره از در ششدانگ اعیان یک باب 
ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵ فرعی از 22 اصلی واقع در 
بخش ۹ مشهد خریداری از مالک رسمی آقای قاسم مقدس محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ 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 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 24۷ آ1406۹12

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/۳                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک

 سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین دالستان پالک ۳۵6 فرعی از ۵4- اصلی بخش 6 مشهد به نام خانم آمنه معنوی فرزند 
محمدعلی مبنی بر درخواست متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 1۵ قانون ثبت عملیات جدید حدود آن در ساعت ۹ صبح روز 
سه شنبه مورخه 1400/8/2۵ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک 
مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی 
آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود عملیات 
اعتراض داشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ۳0 روز دادخواست خود را به مراجع 

ذیصالح قضایی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. م.الف8۷2  آ1406۹11             تاریخ انتشار دوشنبه 1400/8/۳
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

 استاد امامی پور در دوران تحصیل در مدرسه علمیه میرزا جعفر
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 استاد امامی پور به همراه طالب مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج( در سال های آغازین تأسیس از قدیمی ترین تصاویر طالب مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج( همراه با استاد امامی پور قدیمی ترین تصویر استاد امامی پور به همراه شاگردان که ١5 نفر از آن ها شهید شده اند.



ــه بـــهـــتـــر از مــا  ــتـ ــبـ ــا الـ ــمـ شـ
ــه خـــدمـــات  ــ مــــی دانــــیــــد کـ
ــرم امــام  کــفــشــداری هــای حـ
رضا)ع( از نخستین روزهای 
کرونایی و همزمان با اعالم 
بــســتــه شــــدن حــــرم مطهر 
ــود اینکه  تعطیل شــد و ایـــن تعطیلی بــا وجـ
حــرم بازگشایی شــد، همچنان ادامـــه یافت. 
امــا چند روز پیش و در آستانه میالد پیامبر 
اعظم)ص( و امــام جعفر صــادق)ع( سرانجام 
پس از 20 ماه، کفشداری ها هم بازگشایی شده 
و کفشداران مشغول ارائــه خدمت به زائــران 
امام رئوف شدند. به همین مناسبت مطلبی 
را دربــاره تاریخچه کفشداری ها به قلم »هما 

سعادتمند« بخوانید.

خدمت موروثی ◾
حـــرم چــنــد هــکــتــار بیشتر نــیــســت، امـــا رســم 
میهمان نوازی هــزاران ساله اش سبب شده از 
دیرباز یعنی از همان زمان که سنگ نخستین 
بنای آن را گذاشتند، عــده ای پای کار بیایند و 
کمر به خدمت زائرانش ببندند. این خدمت که 
از ابتدا به شکل موروثی رواج پیدا کرده و هنوز 
هم ادامــه دارد، رتــق و فتق امــور آستان قدس 
رضوی را عهده دار شده تا در پذیرایی از میهمان 

قصوری نشود. نخستین خادمان این آستان 
»سادات موسوی« بوده اند که نامشان در شمار 
نخستین نقبا و حتی نخستین ساکنان مشهد 
نیز آمده است و پس از آنان نام خاندان های 
بسیاری را می توان دیــد که در هر بــار توسعه 
حــرم، لباس خدمت پوشیده و وظیفه ای بر 

عهده گرفته اند.
ــن بخش هاست.  کــفــشــداری حــرم یکی از ای
گویا پیش از تشکیل کفشداری، نگهداری از 
کفش زائران و مجاوران به این صورت بوده که 
ــوده، در  عــده ای خــادم که نقششان موروثی ب
ورودی صحن ها می ایستاده و وظیفه نگهبانی 
از کفش ها را بر عهده می گرفته و در قبال آن 
مــزدی دریافت می کرده اند. در اسناد آستان 
قدس رضوی، نام افــرادی چون میرزا محسن، 
حاجی رحیم و عبدالکریم با این عنوان ثبت 

شده است.

طرحی نو در انداختند ◾
پیداست که در این شیوه گم  شدن، دزدیدن یا 
عوض شدن کفش ها بی شمار اتفاق می افتاده 
اســت. بــرای همین مــردم ترجیح مــی داده انــد، 
گروهی و با آشنایان خــود به زیــارت بیایند تا 
یکی نگهبان کفش ها باشد و باقی بتوانند با 
فــراغ خاطر زیـــارت کنند. ایــن روال بــه همین 

منوال ادامه می یابد تا اینکه کفشداری حرم در 
دوره قاجار به دست یک هندی ایجاد می شود 
برای همین هم هست که تاریخ کفشداری در 
حرم را »کفشداری هندی ها« می خوانند. آن 
 طور که محمد نظرزاده، کارشناس بخش تاریخ 
شفاهی آستان قدس می گوید: گویا حدود دو 
قرن پیش، چهار هندی غیرمسلمان به قصد 
تفریح و جهانگردی راهی ایران می شوند. آنان 
در گذر از شهر های مختلف خراسان به مشهد 
و حــرم می رسند. یکی از ایــن چهار گردشگر 
در تماشای گنبد و گلدسته ها دلش می لرزد 
و تصمیم به ماندن می گیرد، بــرای همین راه 
خود را از هم دیارانش سوا کرده و پا به صحن 

می گذارد.
ــداده بی نام و نشان که همه او را با نام  ایــن دل
»غــالم  ســیــه چــرده« می شناخته اند و نامش 
ــت، فــارســی  در هــیــچ ســنــدی ثــبــت نــشــده اسـ
ــرای مدت ها کنج  ــرای همین ب نمی دانسته، ب
یــک رواق می نشسته و چشم  تــر بــه گنبد و 
گلدسته می دوخته است. در یکی از این ایام، 
دربان باشی صحن عتیق، از آنجا که در آن دوره 
در های حرم را پس از غروب آفتاب می بستند 
و کسی را به درون راه نمی داده اند، این هندی 
غریب را که گریه می کرده و فارسی نمی دانسته 

تا منظورش را برساند، از در بیرون می اندازد.

زائر هندی که کفشدار شد ◾
طبق آنچه در روایت های مکتوب و تاریخ شفاهی 
آستان قدس آمده، همان دربان شب خواب می بیند، 
آقــایــی بــا صــورت درخــشــان و سبزپوش از او روی 
برمی گرداند و نگاهش نمی کند. هنگام اذان صبح 
ــا را به  ــدن ایــن رؤی از خــواب که بیدار مــی شــود، دی
حساب بــیــرون کـــردن آن غریبه بی پناه دیـــروزی 
می گذارد و تصمیم می گیرد او را پیدا کند. صبح 
هنگام که در های حرم باز می شود، دربان باشی غالم 
هندی را می بیند که پشت در نشسته اســت. او 
دست غالم غریبه را گرفته و با خود به آسایشگاه 
خادمان می برد و از یکی که زبان اردو می دانسته 
می خواهد حرف های او را ترجمه کند. هندی هم 
برایشان از قصه آمدن و ماندنش می گوید و اینکه 
ــران را  دلش می خواهد مسلمان شود و کفش زائ
جفت کند. دربان، ساعاتی بعد او را که حمام رفته 
و شهادتین گفته، به داخل صحن نو راهنمایی 
کرده، کنار مقبره شیخ بهایی می نشاند و تخت 
بلند چوبی برای جفت کردن کفش ها کنار دستش 
مــی گــذارد و به ایــن شکل نخستین کفشداری 
رسمی حرم ایجاد می شود. این هندی بعد ها نام 
خود را »غالمرضا« می گذارد و لقبش هم می شود 
کفشدار. جالب است بدانید نوادگان غالمرضا 
کفشدار هــنــدی زاده، هنوز هم در حرم میراثدار 

جد خود هستند و به کار کفشداری مشغول اند.

نخستین کفشدار حرم مطهر رضوی را می شناسید؟  

کفشداری از  دیار هندوستان 

خبرخبر
امروزامروز

قدردانی از جهادگران عرصه سالمت
در همایش بزرگداشت جهادگران سالمت قرارگاه عملیاتی 
مردمی شهید سلیمانی، از بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی به عنوان جهادگر این حوزه قدردانی شد. در این 
همایش که در تاالر »ابن سینا« مشهد برگزار شد، به پاس 
خدمات بیمارستان رضوی به بیماران و همراهی با مردم 

در دوران شیوع بیماری کرونا، لوح تقدیر همایش به دکتر 
محسن محور، مدیر عامل این بیمارستان اهدا شد.

در این لوح سپاس، آمده است: »در ایام کارزار بیماری کرونا، 
رایحه دلپذیر ایثار همچون روزهای دفاع مقدس، در سرتاسر 
میهن عزیز طنین انداخت و جهادگری شما در قرارگاه 

عملیاتی مردمی سردار شهید سلیمانی از مصادیق نصرت 
الهی بود که خداوند متعال وعــده آن را به مؤمنین داده 
است، سپاس که در این مسیر پرتالطم یاریگر ما بودید«.  
گفتنی اســت بیمارستان رضــوی که زیرمجموعه بنیاد 
بهره وری موقوفات رضوی است از آغاز شیوع بیماری کرونا 

در کشور، تمام توان و ظرفیت خود را برای کمک به بیماران 
و پشتیبانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کار گرفت. 
از مهم ترین این خدمات می توان به راه اندازی بخش ویژه با 
ظرفیت 100 تخت بستری برای بیماران کرونایی، اختصاص 

دستگاه سی تی اسکن و... اشاره کرد.

محفل نور 
   تالوت در جوار عترت

 
همزمان با شب خجسته میالد پیامبر 
اکرم)ص(، حرم مطهر رضوی میزبان 
محفل قرآنی »کرسی تالوت، در جوار 

عترت« شد.
در این محفل قرآنی که به همت مرکز 

قرآن کریم آستان مقدس رضوی در 
رواق امام خمینی)ره( برگزار شد،  

محمدامین کهن و محمد مشمول از 

قاریان برجسته و ممتاز آستان قدس 
رضوی آیاتی از کالم اهلل مجید را با 
صوتی زیبا و دلنشین تالوت کردند.

تواشیح، همخوانی و همچنین 
برگزاری محفل قرآنی »ابناء الرضا)ع(« 

ویژه نوجوانان زائر و مجاور همراه با 
اجرای برنامه های شاد قرآنی و اهدای 

بسته های متبرک از دیگر برنامه های 
حرم مطهر رضوی در شب میالد پیامبر 

اکرم)ص( بود.
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افضل 
العقل، 
معرفه 
االنسان 
نفسه 
برترین ِخرد، 
خودشناسی است.

خادمان رضوی پرچم متبرک بارگاه امام رضا)ع( را به کانون اصالح و تربیت خراسان رضوی بردند 

»اصالح و تربیت« با عطر و بوی امام مهربانی ها 

 برپایی محفل شعر بین المللی بانوان 
در حرم رضوی

 فصل ها 
به او غبطه می خورند

17ربــیــع هنگامه بــهــار دل هـــا و مــیــالد پیامبر 
مــهــربــانــی هــا)ص( اســـت و در ایـــن بــهــار زیبا 
ــردن به  ــان ســپ چــه دلــنــشــیــن اســـت گـــوش جـ
نغمه سرایی شــاعــران خوش الحان در وصف 

پیامبر رحمت و مهربانی. 
در این بهار دل انگیز که منادیان رحمت، میالد 
پیامبر اکــرم)ص( را مــژده می دهند،  جمعی از 
شاعران و غزل خوانان خاندان عصمت و طهارت 
از سراسر سرزمین های اسالمی گرد هم آمدند 
تا اشعار خود را در ویژه برنامه »ربیع القلوب« 
در وصف پیامبر رحمت و رئیس مکتب تشیع 
امام جعفر صادق)ع( برای زائران حریم قدسی 

قرائت کنند.
 
مردی که روحش پاک بود ◾

در این بزم شاعرانه که به همت مدیریت زائرین 
غــیــرایــرانــی آســتــان قــدس رضـــوی و بــا حضور 
جمعی از بانوان با ملیت های مختلف در رواق 
دارالرحمه حرم مطهر حضرت رضــا)ع( برگزار 
شد، در ابتدا بانو »ازهار اوکرز« از کشور آفریقای 

جنوبی شعر خود را قرائت کرد:
»در سرزمینی کــه مـــردم غــرق در نــادانــی هــا و 
جهالت خود بودند/ مــردی از سوی خدا و از 
جنس نور الهی پیدا شد/ مردی که روحش پاک 
بود/ و تنها روح پاک در اقیانوس گنهکاران بود/
مــردی که ذهنش از هر گونه آیین بت پرستی 

بری بود/
او مردی بود که در خانه مملو از عشق پروردگار 

بزرگ شد...«.
»جوهر فاطمه« از دیگر بانوان شاعری بود که 
در این محفل، شعر  خود را به زبان عربی برای 

حاضران قرائت کرد:
»همه اسامی بزرگ داشته شدند تا خداوندی 
آن ها را برگزیند/ نام محمد)ص( از همه زیباتر 

و باشکوه تر بود/
روز والدتش جهان هستی به واسطه او روشن 

شد/
او شبیه و مانندی ندارد/

بهار به یمن قدومش شادان شد و فصل ها به او 
غبطه خوردند...«. 

 
درود بر تو ای حبیب خدا ◾

پس از این نوبت به »فاطمه سوادوگو« شاعری 
از کشور بورکینافاسو رسید. این بانوی مسلمان 
در وصف خاتم النبیین)ص( چنین نغمه سرایی 

کرد:
»درود بر تو ای حبيب خــدا / درود بر تو ای 

مختار خدا/ 
ســرور ما پرچمدار هدایت بود و تطهيركننده 

آسمان ها/
جانم و مالم و همه چیزم فدای تو/ با والدتت نور 

آسمان و زمین را فرا گرفت...«.
و »مــقــبــول هــنــدی« بــانــوی شــاعــری از کشور 
هندوستان شعرش را  به محضر حضرت محمد 
مصطفی)ص( و رئیس مکتب تشیع حضرت 

امام جعفر صادق)ع( هدیه کرد:
»امشب کوچه های مدینه روشن شده است/ 

چون نبی دو عالم می آید/ 
با آمــدن شما ای گل جهان امــام صـــادق)ع(/ 
امشب غنچه گلشن دین شکفته شده است/ 

چون در خانه آمنه نور نبی جلوه گر شد...«.

ادب و هنر

 تجلی 
رحمت الهی

حجت االسالم 
والمسلمین مرتضی 
وافی، رئیس بنیاد 
بین المللی صحیفه 
سجادیه در رابطه 
با شخصیت رسول 
اکرم)ص( می گوید: 
»شخصیت پیامبر 
مکرم اسالم)ص( 
شخصیت 
خشونت ورزی نبوده 
و حتی با دشمن هم 
اتمام حجت داشتند 
و تا آخرین لحظات 
در پی هدایت دشمن 
بودند؛ در تاریخ است 
که وقتی ایشان را 
در طایف با سنگ 
بدرقه کردند یا وقتی 
در جنگ اُحد لب 
و دندانشان زخمی 
شد، دست به دعا 
برداشتند و گفتند: 
خدایا قوم مرا ببخش و 
بیامرز... این جنس از 
دلسوزی های نبوی از 
دیگر تجلیات رحمت 
الهی است که در 
وجود مقدس پیامبر 
اکرم)ص( تبلور داشته 
است. برخالف آنچه 
غرض ورزان سعی 
در ترویج آن دارند، 
ایشان 23 سال قربانی 
خشونت بوده اند«. 
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