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معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه ،همزمان با دهه
کرامت ،هزاران عنوان برنامه خدمت رسانی ویژه محرومان در سراسر کشور به
اجرا درخواهد آمد ،گفت 18 :هزار عنوان برنامه حمایتی در قالب خدمات پزشکی،
توزیع بسته ارزاق ،اهدای جهیزیه به زوج های جوان ،آزادسازی زندانیان جرایم
صفحه2
غیر عمد ،انجام عملیات ساختمانی و تامین هزینه های درمان...

    امام رضا : jما سرپرست (و زمامدار) مؤمنان هستیم ،که به سود آنان حکم (و حکومت) می کنیم ،و حقوقشان را از ستمگران میستانیم.

سالمِ ولینعمتان مسؤوالن
به ولینعمت ایرانیان

عکس :حسین کامشاد

چقدر سالمشان بوی اخالص میدهد .کاش آنان هم که وظیفه خدمت به این عاشقان امام رضا(ع) را دارند ،به قدر این سالمهای زالل و بیطمع،
مخلصانه ،نوکری مردم را بکنند .اگر انقالب اسالمی با پیروزی مستضعفان بر مستکبران شکل گرفت ،مدیون و مرهون آنانی است که امام این
انقالب ،آنان را ولینعمتان مسؤوالن نامید .همآنان که خود ولینعمتی چون امام رضا ـ علیه السالم ـ دارند .خوشا به سعادت آنانی که خادمان
بیمنت این مردماند.

خـــبـــر
خبر

معاون امداد مستضعفان خبر داد

تشریح برنامه های
محرومیت زدایی آستان
قدس رضوی در کشور

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با
اشاره به اینکه ،همزمان با دهه کرامت ،هزاران عنوان
برنامه خدمت رسانی ویژه محرومان در سراسر کشور
به اجرا درخواهد آمد ،گفت 18 :هزار عنوان برنامه
حمایتی در قالب خدمات پزشکی ،توزیع بسته
ارزاق ،اهدای جهیزیه به زوج های جوان ،آزادسازی
زندانیان جرایم غیر عمد ،انجام عملیات ساختمانی
و تامین هزینه های درمان بیماران خاص در مناطق
محروم سراسر کشور اجرا خواهد شد.
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حضور کاروان خادمان رضوی در جبهههای مقاومت

سومین کاروان بینالمللی «زیر سایه
خورشید» به سوریه و لبنان اعزام شد

گروهی از سفیران فرهنگی و خدام رضوی در قالب سومین کاروان
بین المللی «زیر سایه خورشید» به مقصد سوریه و لبنان اعزام شدند.
به گزارش ستاد خبری جشنهای دهه کرامت آستان قدس رضوی ،جواد
محمدی فاز ،مسؤول این کاروان در تشریح برنامههای این سفر گفت:

توسط اداره روشنایی انجام شد

نورآرایی و چراغانی ویژه حرم رضوی
در دهه کرامت

«مصطفی خاکسار قهرودی» در جمع خبرنگاران به
تشریح بخشی از برنامههای در دست اقدام آستان
قدس رضوی در راستای محرومیتزدایی پرداخت و
توضیح داد :رهبر معظم انقالب در ُحکمی7بندی،
خطاب به حضرت حجتاالسالم و المسلمین رئیسی
تولیت آستان قدس رضوی ،بر اهتمام این مجموعه
عظیم در جهت محرومیتزدایی از مستمندان و
مستضعفان تاکید کردند.
وی اذعان کرد :فرمایشات و تاکیدات داهیانه
معظمله ،به تحولی مثبت در ماموریتها و
رویکردهای این آستان مقدس منجر شده و
بسترساز آن خواهد شد تا خیران و نیکاندیشان ،به
اتکای نام حضرت رضا(علیه السالم) در این رویکرد
مشارکت نمایند .در همین راستا توجه به محرومان
و گرهگشایی از نیازمندان و توسعه فرهنگ
خدمت رسانی به محرومان و مستضعفان که از
جمله آموزههای سیره زندگی حضرت امام علی بن
موسی الرضا(علیه السالم) است ،در این دوره از اعزام
کاروانهای فرهنگی تبلیغی زیر سایه خورشید به
سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته است.
خاکسار قهرودی در ادامه از خدماتی که در
طول دهه کرامت به اجرا در می آید گفت :توزیع
18هزار و  370بسته ارزاق در میان خانوادههای
محروم ،آزادسازی 26زندانی جرایم غیرعمد ،تهیه
و توزیع 254سری جهیزیه ،آغاز 78مورد عملیات
ساختمانی با کاربریهای مختلفی نظیر مسکن
محرومان و ،...دیدار با  320خانواده شهید و تامین
هزینه درمان 20بیمار خاص؛ از جمله مهم ترین
برنامههای حمایتی و خدمت رسانی به محرومان
سراسر کشور می باشد.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی
خدمت به محرومان را توفیقی دانست که از برکت
آن جامعه سرشار از همدلی میشود و خاطر نشان
کرد :عالوه بر خدمات ارائه شده در مناطق محروم
کشور همزمان با میالد حضرت علی بن موسی
الرضا(علیه السالم) برای هزار و 560زیارت اولی که
تاکنون توفیق زیارت بارگاه آن حضرت را نداشتند
بستر و فرصت حضور در مشهد و پابوسی بارگاه
حضرت رضا(علیه السالم) را فراهم کرده ایم.

رئیس اداره روشنایی حرم مطهر رضوی از چراغانی و نورآرایی ویژه حرم
مطهر در دهه کرامت رضوی خبر داد.
مهدی حق طلب اظهار داشت :در این ایام صحنهای آزادی ،انقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی با  35هزار ریسه المپ  LEDنورآرایی شده
است .وی ادامه داد :صحن جامع رضوی و دیگر صحنهای پیرامون نیز با
 35هزار المپ رنگی  LEDچراغانی شده است.
رئیس اداره روشنایی با بیان اینکه نیروهای این بخش در دو شیفت دوازده
ساعته فعالیت می کنند ،افزود :روشن نگهداشتن بیوتات متبرکه ،امور
ق ها،
مربوط به تنظیف جارها ،لوسترها ،در و دیوار ،گردگیری دیوار روا 
شبستانها و ایوانهای مسجد گوهرشاد و محوطه زیر صحن ،تعمیرات و
ساخت لوسترهای مورد نیاز حرم مطهر ،نگهداری ساعت و ارائه خدمات
باالبر از دیگر وظایف این بخش میباشد.

از سوی آستان قدس رضوی
در دهه کرامت برگزار میشود

 8هزار برنامه جشن میالد رضوی
در ایران و  10کشور جهان
دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی از برنامهریزی ،پشتیبانی و
اجرای بیش از  8هزار برنامه جشن میالد امام ر ضا (ع) از سوی آستان قدس
رضوی در ایران و  10کشور جهان خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین سیدجالل حسینی با بیان این خبر اظهار

خادمان رضوی در مرحله نخست این سفر به لبنان وارد شده و در سه
استان آن برنامههایی را برای مسلمانان این کشور اجرا میکنند.
وی افزود :در گام بعد ،کاروان «زیر سایه خورشید» به سوریه و شهر دمشق
سفر خواهد کرد .از جمله برنامههای خدام رضوی در این کشور ،غبارروبی
بقاع متبرکه «زینبیه» ،حضور در جبهههای مقاومت و دیدار با مجاهدان
سوری و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی در محافل مردمی
سوریه خواهد بود.
محمدی فاز ،با قدردانی از همکاریهای مؤثر دفتر نمایندگی مقام معظم
رهبری در سوریه خاطر نشان کرد :در لبنان شاخه جوانان حزب اهلل میزبان
کاروان خادمان امام هشتم(ع) هستند و در سوریه نیز دفتر نمایندگی مقام
معظم رهبری پیگیری امور را عهده دار شده است.

توسط خدام آستان قدس رضوی
صورت می گیرد

توزیع  550هزار بسته نبات متبرک
در دهه کرامت
رئیس اداره کفشداران آستان قدس رضوی از توزیع  550هزار بسته نبات
متبرک در ایام دهه کرامت خبر داد.
احمد میرزاده با بیان این خبر گفت :در قالب طرح «ارمغان رضوی»،
همزمان با روز میالد امام رضا(ع) در صحن ها و رواق های مختلف 500
هزار بسته نبات متبرک در بین زائران توزیع می شود.
وی بیان کرد :همچنین مانند سالهای گذشته  ،یکهزار مرکز و اداره در
سراسر کشور به صورت اتفاقی انتخاب و  50هزار بسته نبات متبرک از
طریق پست برای آن ها ارسال می شود.
وی ادامه داد :این بسته یک روز قبل از میالد و یا روز میالد به دست این
مراکز و ادارات میرسد تا نباتهای متبرکی که توسط خدام حرم مطهر
رضوی تهیه شده است در بین کارکنان توزیع شود.

داشت :این برنامهها در قالبهای متنوعی همچون برگزاری نمایشگاه،
برپایی مجالس سخنرانی و مداحی ،اجرای سرود ،شب شعر ،مسابقات و
اعزام کاروانهای فرهنگی و تبلیغی برگزار میشود.
وی اجرای بیش از  800برنامه داخلی در مؤسسات فرهنگی ،اقتصادی
 ،اجتماعی درمانی و موقوفاتی آستان قدس رضوی ،اجرای  300برنامه
جشن میالد به همراه برگزاری نمایشگاه و مسابقات فرهنگی در شهرها
و روستاهای موقوفه دار سراسر کشور را از جمله این برنامهها عنوان کرد.
حسینی اجرای سه هزار و  100برنامه جشن میالد در قالب  85کاروان
فرهنگی و معنوی در شهرها و روستاهای سراسر کشور ،برگزاری  500برنامه
در  10کشور دنیا و اجرای  500برنامه متنوع در حوزههای ستادی و
سازمانهای زیر مجموعههای سازمان مرکزی آستان قدس رضوی را از دیگر
برنامههای تدارک دیده شده در دهه کرامت برشمرد.

حرم رضوی
میزبان جشنهای «شکوه رضوان»

 160هزار نفر میهمان
خوان با برکت رضوی میشوند

همزمان با دهه کرامت رضوی ویژه برنامه جشن «شکوه رضوان» در صحن
جامع رضوی برگزار میشود.
این ویژه برنامه از ساعت  19تا  ،22با سخنرانی حجج اسالم والمسلمین
علی ثمری ،ناصر رفیعی ،کاظم راشد یزدی ،جعفر اسالمی فر و ...در صحن
جامع رضوی تدارک دیده شده است.
جلوه هاي رفتاري در کالم امام رضا (ع) ،امام رضا(ع) و خانواده ،امام رضا(ع)
و زیارت ،امام رضا (ع) اقتصاد ،امام رضا (ع) و روابط اجتماعی ،سیره اهل
بیت (ع) نمونه عملی سبک زندگی قرآنی و امام رضا (ع) و مهدویت از جمله
موضوعاتی است که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیحه سرایی مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع)،
شعرخوانی ،اجرای گروههای تواشیح و همخوانی از دیگر برنامههای جشن
«شکوه رضوان» است.

همزمان با دهه کرامت رضوی در ویژه برنامه «اکرام رضوی»  160هزار
زائر و خدمه حرم مطهر رضوی میهمان خوان با برکت حضرت رضا (ع)
میشوند .در ایام دهه کرامت روزانه  16هزار نفر از زائران حضرت رضا (ع)
در وعدههای صبحانه ،ناهار و شام میهمان مهمانسرای حضرت رضا (ع)
میشوند .با هماهنگیهای صورت گرفته از سوی معاونت اماکن متبرکه و
امور زائرین آستان قدس رضوی فیشهای مهمانسرای حضرت در هتلها،
مهمانسراها ،راه آهن ،مبادی ورودی شهر مشهد ،فرودگاه و ...بین زائران
حضرت رضا (ع) توزیع میشود.
یادآور میشود؛ در طول سال مهمانسرای حضرت رضا (ع) روزانه میزبان
 11هزار نفر از زائران است که در ایام دهه کرامت رضوی این شمار به
 16هزار نفر افزایش یافته و در این دهه در مجموع  160هزار نفر از این
سفره بهره مند میشوند.

گــزارش

گزارشی از طرح اسکان رایگان زائران حرم مطهر رضوی

خانههای مهربانی در همسایگی حرم

بتول پرهیزگار :غروب یکی از روزهای گرم
تابستان است و شب کمکم چادر سیاه خود را
بر سر کوچ ه پس کوچههای شهر میاندازد .همه
زیباییها در تاریکی و سیاهی محو میشود ،جز
گنبد طالیی خورشید هشتم که در تاریکی شب
پر فروغتر از همیشه میدرخشد.
در گوشهای از بست طبرسی ایستادهام و رفت و آمد
زائران را تماشا میکنم .عدهای در حال رفتن
به حرم هستند و گروهی که زیارتشان به پایان
رسیده ،با حال و هوای خاصی بیرون میآیند.
میان این رفت و آمدهای تمام نشدنی ،گروهی
از زائران با زاد و توشه خود ،گوشه و کنار بست
طبرسی بیتوته کردهاند و تمام خستگی یک روز
طوالنی را ریختهاند روی سنگفرشهای سفید و
مرمرین اطراف حرم.
انگار عطش زیارت امام غریب در وجودشان آنقدر
زیاد بوده که با وجود اینکه میدانستند پولی برای
اجاره مسافرخانه ندارند ،باز قدم در جاده خراسان
گذاشته و مسافر شهر بهشت شدهاند .مسؤوالن
آستان قدس رضوی به رسم میهماننوازی برای
این گروه از زائران ،اقدام به اسکان آنها در
محلهایی مناسب و در خور زائران مهربانترین
امام میکنند تا آنان را با خاطرهای خوش راهی
شهر و دیارشان سازند.
مهر درخشان
«مهر درخشان» عنوان طرحی است که به
منظور اسکان رایگان زائران حرم مطهر رضوی
در زائرسراهای اطراف حرم توسط آستان قدس
رضوی اجرا میشود.
در این طرح زائرانی که به دالیلی موفق به فراهم

بیبی پیش از اینکه حرفی بزند ،اشکش جاری
میشود و میگوید« :همه زندگیام را مدیون امام
رضا(ع) هستم و هرچه به زائران آقا خدمت کنم،
ن در حالی که شیشه
باز کم است ».بیبی مهربا 
بغضش ترک برداشته ،ادامه میدهد« :خدمت به
زائران امام رضا(ع) بزرگترین توفیقی است که
خداوند نصیبم کرده و از خدا میخواهم به من
نیرو بدهد تا بتوانم تا آخر عمر به زائران حضرت
کمک کنم».

کردن مکان مناسبی برای خواب و استراحت
نشد ه و در اطراف حرم بیتوته کردهاند ،شناسایی
میشوند و به صورت رایگان به یکی از زائرسراهای
اطراف حرم منتقل میشوند تا در این زائرسرا از
تمامی امکانات رفاهی از جمله وسایل پذیرایی،
حمام ،مکانی مناسب برای خواب و استراحت و...
بهرهمند شوند .زائران از ساعت  10شب تا  9صبح
میتوانند در این زائرسراها اقامت داشته باشند و
پس از صرف صبحانه و چای برای زیارت به حرم
مطهر مشرفشوند.

با خستگی بیگانهام
حاج محمدرضا ،مردی میانسال با موهای
جوگندمی و قامتی بلند خادم دیگر این زائرسرا،
یک لحظه هم بیکار نیست و مدام در تکاپوست.
او در حالی که برای زائران امام آب سرد و شربت
آماده میکند ،میگوید« :در این زائرسرا ساعتها

بغض ترک خورده بیبی
میهمانان تازه از راه رسیدهاند که بیبی مریم با
سینی چای از راه میرسد .او از اینکه یک گروه
جدید از زائران وارد زائرسرا شدهاند ،خوشحال
است و با استکانهای خوشرنگ چای و لبانی
پر لبخند سراغشان میرود .زائرهای تازهوارد که
خستگی سفر هنوز در چشمهایشان پیداست،
با روی باز از چای تازهدم بیبی مریم استقبال
میکنند .کار پذیرایی که تمام میشود ،سراغش
میروم تا چند جمله هم از او درباره حس و حالش
بپرسم.

برای خدمت به زائران کار میکنم با این حال در
اینجا با خستگی بیگانهام و احساس میکنم خود
آقا به من و همکارانم کمک میکند تا بتوانیم به
زائرانش خدمت کنیم».
این خادم خوب امام ،با شوقی وصفناپذیر عقیده
دارد« :به نظر من هیچ لذتی باالتر از لذت خدمت
به زائران امام هشتم(ع) نیست و خدا را شکر
میکنم که به من توفیق داده بتوانم در این کار
خیر شریک باشم .من مطمئنم امام رضا(ع) این
خدمات و عرض ارادتها را نادیده نمیگیرد و
روزی همین کارهای خیر دستگیرمان میشود».

خـــبـــر

همزمان با آغاز برنامههای «کاروان زیر سایه خورشید» در عراق

خدام بارگاه امام رضا jبه مقام شهدای
«حشدالشعبی» ادای احترام کردند

خدام و سفرای فرهنگی کاروان «زیر سایه خورشید» ،اعزامی به کشور عراق؛ با حضور بر سر
مزار شهدای «حشدالشعبي» در وادیالسالم به مقام شامخ مجاهدانی که در جبهه پیکار با
تکفیریهای داعش به درجه شهادت نایل شدند ،ادای احترام کردند.
به گزارش ستاد خبری طرح «زیر سایه خورشید» ،بسیج مردمی عراق (حشدالشعبی) ،در
چندسال اخیر مهمترین جبهه مقاومت را در برابر تکفیریهای داعش در عراق تشکیلداده
است .همچنین در این مراسم یاد « احمدمسعد الجابري» یکی از شهدای برجسته این گروه
و از خدام حرم حضرت امام حسین(ع) که در پنجمین دوره جشنهای «زیر سایه خورشید»
میزبان کاروان خدام رضوی در منطقه عشایری عراق بود ،گرامی داشته شد.
این گزارش حاکی است ،در پایان این برنامه؛ کاروان خادمان رضوی به زیارت مقبره مرجع
عاليقدر شهيد محمدباقر صدر رفت و به مقام واالی این روحانی برجسته ادای احترام نمود.

در راستای اجرای سلسله برنامههای «زیر سایه خورشید»

خادمان رضوی
به دیدار خانواده شهدای قمی رفتند

کاروان فرهنگی تبلیغی «زیر سایه خورشید» در ادامه برنامههای فرهنگی خود در قم ،به
دیدار شماری از خانوادههای شهدای این استان رفت.
به گزارش ستاد خبری طرح «زیر سایه خورشید»؛ کاروان فرهنگی تبلیغی «زیر سایه
خورشید» پس از زیارت مزار شهدای مدفون در آرامستان «علی بن جعفر(علیه السالم)»؛ در
حالی که حامل پرچم بارگاه منور امام هشتم(علیه السالم) بودند ،با حضور در منزل شهیدان
سعادتمند ،از خانواده ایشان دلجویی کرده و هدایای متبرک آستان قدس رضوی را به این
خانواده مجاهد تقدیم نمودند.
خادمان حضرت رضا(علیه السالم) در ادامه ،بر بالین سردار احمدی فرمانده سپاه امام
علی بن ابیطالب(علیه السالم) استان قم حاضر شدند و با مدیحهسرایی و ذکر توسل اهل
بیت(علیهم السالم) برای این سرباز خدوم نظام آرزوی سالمتی نمودند.
شایان ذکر است  ،کاروان «زیر سایه خورشید» تا یکشنبه (امروز) میهمان مردم قم است و در
این مدت برنامههای حمایتی تشکلهای فرهنگی استان با مشارکت خدام رضوی در مناطق
محروم این خطه اجرا میشود.
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خبــر ویــژه

اقامه نماز جماعت به
امامت آیت اهلل نوری
همدانی در حرم رضوی
همزمان با دهه کرامت ،نماز جماعت مغرب و عشا
در صحن جامع رضوی به امامت آیت اهلل نوری
همدانی از مراجع عظام تقلید اقامه میشود.
مدیر تبلیغات آستان قدس رضوی با بیان این خبر
گفت :از شنبه  16مرداد ماه به مدت یک هفته
نماز جماعت مغرب و عشا به امامت این مرجع
تقلید اقامه میشود.

علی امینی گازار با اشاره به جایگاه ویژه حرم مطهر
رضوی در میان علما و مراجع عظام تقلید ،بیان
کرد :اداره تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان
قدس رضوی ،ضمن هماهنگی با این مراجع
تقلید ،امکان بهرهمندی زائران حرم رضوی را از
نماز جماعت پرشکوه در این بارگاه نورانی فراهم
کرده است.
وی افزود :اقامه نماز جماعت از  8سال گذشته به
طور مستمر در ایام تابستان توسط مراجع عظام
تقلید در حرم مطهر رضوی برقرار است و ما شاهد
اقامه باشکوهترین نماز جماعت تشیع در این ایام
در حرم مطهر رضوی هستیم.
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اباصلت هروی
همراه همیشگی امام رضا(ع)

صفوان بن یحیی
یاری که امام از او خشنود بود

عبدالسالم بن صالح مشهور به اباصلت هروی تا آخرین لحظه زندگی امام رضا(ع)
از او جدا نشد .با اینکه درباره صحابه یا خادم بودن او برای امام رضا(ع) اختالف
وجود دارد ،اما در هر دو حال او شیدای والیت بود و برای همین در بدو ورود
حضرت به مرو ،خود را به ایشان رسانید .راوی حدیث معروف و راهگشای
«سلسله الذهب» شد و حدیث غم انگیز شهادت امام رضا(ع) و ظلمی که به ایشان
شد را برای مردم نقل کرد.
اباصلت پس از شهادت امام رضا(ع) یک سال در زندان بود که با کرامت امام
جواد(ع) از آنجا نجات پیدا کرد.

پارچه فروش کوفی که نامش صفوان بن یحیی بجلی بود را بیشتر از شغلش به
یاری امام کاظم(ع) و وکالت امام رضا(ع) و حضرت جواد(ع) میشناختند .پدر
صفوان صهم از یاران نزدیک امام صادق(ع) بود.
صفوان به تقوا شهرت داشت و در آن روزگار کار سختی مثل نشر روایات اهل
بیت(ع) و مبارزه با تحریف سخنان آنها به عهده اش بود .او آن قدر سعادتمند بود
که جز خدمت اهل بیت(ع) ،بعد از مرگ هم امام جواد(ع) برایش کفن فرستاد ،از
او ابراز خوشنودی و به برادرش توصیه کرد بر پیکر او نماز بخواند.

فضل بن شاذان نیشابوری
مدافع شیعیان

زکریا بن ادریس
ثابث قدم در راه وال

دانشمند بلندآوازه شیعه این سعادت را داشت که در طول زندگی اش شاگرد چهار
امام معصوم باشد ،از امام رضا(ع) تا امام حسن عسکری(ع).
البته او بیشتر محضر امام حسن عسکری(ع) را درک کرده است و راوی احادیث
محدثان و بزرگان قرنس ّوم
امام رضا(ع) به شمار میآید .او از دانشمندان ،عالمانّ ،
ي است که 180جلد کتاب درباره دفاع از حقانیت شیعه نوشته است.
هجريقمر 
خیام
هماكنون مقبره او در حدود  7كيلومتري جنوبشرقي نيشابور ،نزدیک آرامگاه ّ
واقع شده که ساالنه صدها هزار نفر برای زیارت به آنجا میشتابند« .بهشت فضل»
به خاطر مقبره او به آرامگاه شهر نیشابور داده شده است.

ابوجریر زکریا بن ادریس قمی ،از
ّ
عبدالل» روایتگری موفق و
بن
صادق(ع) میرسید و از راویان قابل
زکریا بن ادریس زیر سایه این پد
صادق(ع) ،امام کاظم(ع) و امام ر
را برد .حتی در سالهای بعد که
بن ادریس از همراهی آنها دست
ادامه داد.

نعیمه موحد :در هر دورهای عده کمی هستند که از میان تاریکیها و ظلمت ،آن تک چشمه نوری که خدا برای هدایت و سعادت بین ما گذاشته
است را پیدا میکنند و از دور او پراکنده نمیشوند.
روزگاری بود که حکومت ،زندگی را برای اهل بیت(ع) خیلی سخت کرده بود .تبلیغات دشمن مردم را از گِرد خانه ائمه پراکنده کرده و بسیاری
از راه دین منحرف شده بودند .امام رضا(ع) هم بعد از پدر بزرگوارشان در چنین شرایطی هدایت مردم را به عهده گرفتند .آن زمان هم گرد
امامرضا(ع) معدود کسانی بودند که خورشید را پیدا کرده بودند و گرمای وجود او دلشان را به خدا گرم کرده بود.
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سعد بن سعد اشعری قمی
هجرت برای شناخت اهل بیت(ع)

علی بن جعفر
تسلیم والیت

امام صادق (ع) میفرمایند :یك نفر از شیعیان ما كه اخبار و روایات ما را بین پیروان
ما منتشر كند قلبها و جانهای آنها به نور دین محكم شود ،از هزار نفر عابد ،كه
تنها اهل دعا و ذكراند ولی مبلّغ رسالت الهی نیستند بهتر است.
این دقیقاً کاری است که سعد برای اهل بیت(ع) انجام داد .او برای شناخت مكتب
و اخبار اهل بیت (ع) از شهر قم به خراسان هجرت كرد.
او دوران امام حسن عسکری(ع) و دوران غیبت صغری حضرت صاحب الزمان(عج)
را هم درک کرده است.

در روزگاری که حکومت ،معصومین(ع) را در اختناق شدید قرار داده بود ،این علی
بن جعفر ،آخرین پسر امام صادق(ع) و برادر امام موسی کاظم بود که مانند زمان
این دو امام بزرگوار هر آنچه برای اهل بیت(ع) از دستش برآمد برای امام رضا(ع) و
فرزند بزرگوارش امام جواد(ع) انجام داد.
پس از شهادت امام کاظم(ع) زمانی که گروههای انحرافی مردم را به سمت گمراهی
میبردند ،علی بن جعفر تسلیم والیت امام رضا (ع) شد و با جان و دل در رکاب
ایشان قرار گرفت.

الیت

گاهی دوستیها و ارادتها تا آنجا پیش میرود که امام معصوم ،یاری از یارانش را
سه بار با وعده بهشت ضمانت میکند .یونس بن عبدالرحمن کسی است که امضای
بهشتی شدنش را از امام رضا(ع) گرفته است.
او در عرصه روایت حدیث و نشر فقه شیعه از فعالترین و پرتالش ترین یاران امام
رضا(ع) بوده است .امام رضا(ع) بارها از او به عنوان «عبد صالح» و «بنده نیک
خدا» یاد و فرمودهاند« :یونس بن عبدالرحمن در زمان خود مانند سلمان در زمان
پیامبر(ص) بود».

تصویرگر :زهره اقطاعی

ز اصحاب خاص امام رضا(ع) بود .پدرش «ادریس
عالمی پرهیزکار بود که به حضور امام جعفر
ل اعتماد ایشان بود.
در رهرو والیت شد و از فضای جامعه ای که امام
رضا(ع) در آن زندگی میکردند نهایت استفاده
ه وضعیت برای خاندان پیامبر دشوار شد ،زکریا
ت نکشید و به نشر عقاید و ترویج باورهای شیعه

یونس بن عبدالرحمن
ِ
سلمان امام رضا(ع)

امنیت حرم امام رئوف را مدیون شماییم

فرازی از وصیت نامه
شهید مدافع حرم
«حمیدرضااسداللهی»
در ابتدا صحبتی با سید و موالیم امام زمان (ع) دارم.
ای سید و موالیم! آقاجان! از تو ممنوم به خاطر تمام
محبتهایی که در این دنیا به من ارزانی داشتی و
شرمنده ام که شاکر این همه نعمت نبودم .اما امید به
رحمت و کرم این خانواده دارم و با این امید زنده ام.
گرچه برای تربیت شدن و سرباز تو شدن تالشی
نکرده ام ،اما به آن امید
جان میدهم که در
آن روز موعود که ندا
میدهند از قبرهایتان
بیرون آیید و به یاری
موالیتان بشتابید ،من
هم به اذن مـــوالیم
در حالی که شمــشیر
به کمر بستهام ،از قبر
بیرون آمده و پای
رکاب شما سربازی
کنم ،آرزوی بزرگی
است ،اما آرزو بر جوانان
عیب نیست .در دوران
زندگیام سعی کردم
هیچ موضوع شخصی و
دنیایی را از شما نخواهم و شما را قسم ندهم ،اما االن
در حرم جدتان امام رضا (ع) شما را به مادرتان قسم
میدهم که همه جوانان این انقالب اسالمی و در
آخر این حقیر عاصی را برای نصرت خودتان تربیت
کنید و برای سربازی خودتان به کار گیرید .آقاجان!
به من میگویند تو زن و بچه داری ،چرا به جهاد
میروی؟ آقاجان! مگر من برای همسر و فرزندانم چه
کرده ام؟ هرچه بوده از لطف و عنایت شما بوده است.
آقاجان! برخی نمیدانند وقتی من از تو جدا شدم،
آن روز باید نگران من شوند و انشاءاهلل که آن روز را
نبینند .من ،همسر و دو فرزندم خودمان را سربازانی
در پادگان تو میدانیم ،حال یکی از این سربازان عزم
مأموریت دارد و مشکلی پیش نمیآید؛ چون فرمانده
باالی سر خانواده هست و فقط باید مواظب باشیم تا
از این پادگان اخراج نشویم ،آقاجان! تو کمک مان
کن ،زندگی چقدر شیرین میشود وقتی که پادگان
تو شود و این زندگی همان بهشت است.

عرض ارادت

دل همیشه غریبم
استاد علی اکبر لطیفیان
دل همیشه غریبم هوایتان کرده است
هواى گریه پایین پایتان کرده است
َو گیوههاى مرا رد پاى غمگینت
مسافر سحر کوچه هایتان کرده است
خداش خیر دهد آن کسى که بال مرا
کبوتر حرم باصفایتان کرده است
چگونه لطف ندارى به این دو چشمى که
کنار پنجره هایت صدایتان کرده است ؟
چگونه از تو نگیرم نجات فردا را؟
خدا براى همینها سوایتان کرده است
چرا امید ندارى مدینه برگردى؟
مگر نه آنکه خدا هم دعایتان کرده است ؟
میان شهر مدینه یگانه خواهرتان
چه نذرهاى بزرگى برایتان کرده است
تو آن نماز غریب همیشهها هستى
که کوچههاى خراسان قضایتان کرده است
سپیدهاى و به رنگ شفق در آمدهاى
کدام زهر ستم جابجایتان کرده است
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حکومت و مردم باید در شبکه معین الضعفایی باشند

رسیدگی به نیازمندان ،فقیرپروری نیست

حجت االسالم گل زاده
مدیر کل اطالع رسانی و تبلیغات نوین دفتر تبلیغات اسالمی
یکی از اوصاف حضرت رضا(ع) «معین الضعفاست»
که از ابعاد گوناگون باید مورد بررسی دقیق قرار
گیرد.
صفت معین الضعفا جایگاه طبیعی حضرت را از نظر
ویژگی معیشت و وضع اقتصادی تبیین میکند .به
این معنا که در نگاه ساختار اندیشه ای و رفتاری و

ابعاد دیگر ،امام معین الضعفاست ،اما حد متوسط
زندگی جامعه خود را از نظر اقتصادی دارد .یعنی
حد میانه زندگی جامعه ،حد پایین را نیز درک
میکند و حد باال را نیز میبیند .در نگاه حکومتی
اسالم یا شبکه حکومت اسالمی از جایگاه معین
الضعفایی باید از نظر معیشتی و اقتصادی در حد

میان جامعه به سر ببرند تا درک درستی از مردم
داشته باشند و درد دردمندان را درک کنند و
جامعه خود را دریابند.
به اقتضای مسایل روز ،رخدادهای اخیر با عنوان
حقوق نجومی یا زیاده خواهی ،نوعی ظلم مضاعف
به جامعه مستضعفین تلقی میشود .کسانی که
باید معین ،یار و یاور محرومین باشند ،اگر خود
متمول و برخوردا ِر نامتعارف باشند ،درک درستی از
شرایط مستضعفان نخواهند داشت .برای همین در
بحث روزه داری نیز میگویند ،گرسنگی گرسنگان
و عطش تشنگان را درک کنید و مسؤوالن با حد
متوسط این ظرفیت را پیدا خواهند کرد.
امروز دوست و دشمن سبک زندگی زاهدانه رهبر
معظم انقالب را میستایند و میگویند ،ما امروز
در دنیا رهبری زاهد و وارسته با دوری از تنعم
دنیوی چون ایشان سراغ نداریم .وقتی ایشان
میفرمایند ،بیکاری یک کارگر که با شرمندگی به
خانه بر میگردد ،برای من زجرآور است ،حقیقت
معین الضعفا بودن را در زندگی ولی امر مسلمین به
تبعیت از حضرت رضا(ع) میتوان دید.

«محمدرضا» مثل شهدای کربال شهید شد
صدیقه رضوانی نیا :وسط شلوغی و التهاب دنیای مدرن ،در غروب یک روز تابستانی ،گوشی تلفن را برمیداری و زنگ میزنی به
خانواده یک شهید .برایت قابل پیش بینی نیست که چه میشود .خواهر آن شهید با حرفهایش ،با واژههای پر احساسش دلت را
میبرد ،حالت را منقلب میکند ،روحت را پرواز میدهد و تو به دنیای دیگری سفر میکنی؛ دنیایی که از جنس این زمانه نیست.
زینب خاوری ،خواهر شهید «محمدرضا خاوری» است ،جوانمرد  35ساله ای که عاشق امام هشتم(ع) بود .پیاده به حرم میرفت.
شیفتگی اش به ساحت امام سبب شده بود بعد از رفتنش ،خواهر و مادر هر بار که حرم میروند ،به نیابت «رضا»ی شهیدشان
زیارت کنند .دوست گرمابه و گلستان علیرضا توسلی (ابوحامد) بنیانگذار تیپ فاطمیون و از فرماندهان این تیپ بود ،هر چند
یدانستند .سالها با طالبان در افغانستان جنگیده بود .میخواست برای جهاد به لبنان برود ،اما نشد .حضور
خانواده این را نم 
مستمر در جبهههای گوناگون نبرد سبب شده بود که تا آن موقع ازدواج نکند .در این سفر آخر ،خانواده و به خصوص زینب،
خواهرش فهمیده بودند که عاشق دختری شده و قرار شد پس از سفر آخرش که بر میگردد به خواستگاری بروند .سفرش به
حلب سوریه بیبازگشت بود.
گفتوگو با زینب خاوری حس خیلی خوبی داشت و به من به عنوان خبرنگار آرامش عجیبی داد .ته قلبم احساس کردم امام
رضا(ع) مرا برای این گفتوگو فراخوانده بودند.
خانم خاوری ،خیلی خوب است که با شما
درباره یک شهید حرف میزنم ،مردی که
به فرموده قرآن در نزد خداوند روزی
میخورد .ایشان از میان ما رفته و
او خیلی
اکنون نیست تا از او بپرسم احساسش
به حضرت
نسبت به نامش که رضاست ،چیست؟
رضا(ع) عالقه
حاال پرسشم از شماست که چطور نام
داشت ،خیلی به
رضا برای برادرتان انتخاب شد؟
حرم میرفت به
پدر و مادرم زمان جنگ کمونیستها در
خصوص اینکه
افغانستان با هم ازدواج کردند .وقتی در ایران
عالقه داشت
انقالب اسالمی پیروز شد .احساس کردند،
پیاده به حرم
این کشور برای شیعیان میتواند پناهگاه
برود .از خانه ما
امنی باشد ،به خاطر همین تصمیم گرفتند
در گلشهر تا حرم
به ایران مهاجرت کنند .وقتی میخواستند
پیاده میرفت
به ایران بیایند ،هر چه فکر کردند دیدند
جای بهتری از مشهد وجود ندارد؛ چون در
این شهر حرم امام رضا(ع) قرار دارد که پناهگاه
همه غریبان هستند ،آنها هم که غریب بودند،
مشهد را انتخاب کردند.
گزارش تصویری
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مادرم برای زایمان به بیمارستان امام رضا(ع)
میبرند و همان جا نذر میکند اگر این فرزند پسر
باشد ،نامش را «رضا» بگذارد.
رضا در عصر تاسوعا به دنیا آمد ،به خاطر نذر مادر
نامش را رضا میگذارند .مادرم برای ما تعریف
میکرد که او تا حدود  18سالگی همواره از پدر
و مادرم میپرسید با توجه به اینکه تاسوعا به دنیا
آمده ،چرا نامم را حسین یا عباس نگذاشته اید!
بعدها به طرز عجیبی در جوانی عاشق نام محمد
شد .به خاطر همین در  18سالگی محمد را
خودش به نامش اضافه کرد و شد «محمد رضا».
رضا چه زمانی به شهادت رسید؟
او  27مهرماه  94که مصادف با پنجم محرم بود،
از پیش ما برای همیشه رفت و یادی از خود برای
ما باقی گذاشت...
از آخرین سفرش خاطره ای در ذهن
دارید؟ آخرین باری که از مشهد راهی سوریه
شد و دیگر بازنگشت؟

(بغض میکند) هنوز هم از سفر آخر که یادم
میآید ،اشکم جاری میشود .یادم میآید ایام
زیارتی امام رضا(ع) بود ،یک کاغذ از پایگاه بسیج
مسجد محل در حیاط انداخته بودند که درباره
اعمال روز زیارتی توضیح داده و اعالم کرده بود،
افراد میتوانند برای روز زیارتی پیاده از مسجد به
حرم بروند .من کاغذ را که دیدم ،به ایشان گفتم
بیا پیاده به حرم برویم .خندید و گفت ،خیلی
خوب است با هم برویم .برای فردای آن روز با
هم قرار گذاشتیم که پیاده به حرم برویم .اما صبح
زود برای ایشان کاری پیش آمد و گفت ،من باید
بروم .من خیلی ناراحت شدم .او رفت و من هم
تنهایی رفتم حرم .شب که برگشت ،گفت من
تنهایی و پیاده به حرم رفتم .او در سوریه مجروح
شده بود ،توی پایش پالتین داشت و میلنگید و
نمیتوانست خوب راه برود ،ولی با این حال پیاده
به حرم رفته بود و خیلی هم بی حال شده بود.
او زندگی ناآرام و پرحادثه ای داشت ،در افغانستان
جهاد کرده بود ،میخواست لبنان برود و بارها

تشکیل کمیته امداد ،تقویت بهزیستی توسط
امام(ره) و رهبر معظم انقالب ،توصیه و تأکید
رهبری به تولیت آستان قدس رضوی در خصوص
رسیدگی به نیازمندان ،جلوههای نگاه حکومت
اسالمی و حاکم اسالمی به طبقات ضعیف
و ظرفیت سازی برای بهره مندی از صفات
معین الضعفایی حضرت رضا(ع) است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در نخستین
اقدام با تشکیل معاونت امداد مستضعفان تحقیقاً
این ظرفیت معین الضعفایی را فراهم کردند .از
بهترین هدایای دهه کرامت ،فرهنگ رسیدگی به
نیازمندان و مستضعفان و توسعه سیره و زندگی
حضرت رضا(ع) است .نگاه حکومتی در ساحت
رسیدگی به نیازمندان در دامنه حکومت با تأسی
از صفت معین الضعفایی امام رضا(ع) این است که
همه یار و یاور مستمندان باشیم و البته هر کسی
در حد مقدورات خود.
شرایط معین الضعفایی را حکومت چنان باید
فراهم کند که هم حکومت و هم مردم در شبکه
معین الضعفایی باشند .خدمتگزاران در هر سطح

وظیفه دارند به وضعیت مستضعفان توجه داشته
باشند و قانونگذاران نیز باید با اصالح و در نظر
گرفتن قوانین به حوزه نیازمندان رسیدگی کنند و
البته رسیدگی به نیازمندان به معنای فقیرپروری
نیست ،بلکه به معنای پیشگیری از فقر و ضعف و
مشکل و به معنای درمان فقر و محرومیت است .به
کسی که در جای محرومیت و ضعف قرار گیرد ،اگر
غذایی بدهیم تا از ضعف نجات پیدا کند ،ضرورت
دارد و به عنوان یک ُمسکن است ،اما حقیقت
رسیدگی به فقر و محرومیت نیست .به عنوان مثال
در ماه رمضان و عید فطر میگویند چه مقدار به
فقیر کمک کنیم ،میگویند هر فرد به اندازه قوت
ساالنهاش باید فطریه بپردازد؛ اندازهای که یک
نیازمند از نظر تغذیهای سراپا باشد.
از معین الضعفا بودن حضرت این فهمیده میشود
که در سبک زندگی ،در چشم انداز و قوانین و
همه جهات ،ظرفیت توجه ویژه به نیازمندان باید
به چشم بخورد.
قوه مجریه ظرفیت ساز اصلی در بحث حمایت
از محرومین است و اقتصاد مقاومتی یکی از

سوریه رفت .مادرم به رضا گفته بود ،باید زودتر
ازدواج کنی و بچه و زندگی داشته باشی ،به اندازه
کافی مبارزه داشته ای و حاال هم مجروحی و
دیگر وظیفه و تکلیفی نداری .اما او گفت ،من
یک خوابی دیده ام ،پس بهتر است اصرار برای
نرفتنم نکنید.

گرفتند که چرا نرفتی ،من چه پاسخی بدهم؟
در کلیپی که محسن خزایی خبرنگار شبکه خبر
برای رضا ساخته و نامش را گذاشته بچه محله
امام رضا(ع) به این خواب اشاره شده .آنجا رضا
برای خبرنگار شبکه خبر ماجرای این خواب را
تعریف میکند ،در آن کلیپ این قدر عکس حرم
و مشهد و امام رضا(ع) آمده که نشان میدهد رضا
چقدر وابسته و شیفته حضرت رضا(ع) بوده است.

بهترین روشهای معین الضعفایی است ،اندیشه
اقتصاد مقاومتی اندیشه ای برگرفته شده از معین
الضعفایی حضرت است که این تکلیفی است برای
مؤمنان ،چرا که حضرت میفرمایند ،شیعیان ما
اهل تالش و اهل کوشش هستند و در این میان از
نیازمندان جامعه نیز دستگیری میکنند.
شبکه حکومت اسالمی باید در رفتار و کردار،
قوانین و اقدامات خود معین الضعفا باشند .به عنوان
مثال اسراف گناه بزرگی است ،اما برای کسی که از
بیت المال اسراف میکند ،گناهش دو چندان است.
تجمل گرایی وجه دیگری است که باید به آن توجه
شود .یک خدمتگزار که از حقوق کذایی و نجومی
به دور است ،باید از تجمل و اسراف نیز دور باشد.
در راستای تولید و تعاون نیز باید از خرده
سرمایه ها استفاده کرد و یار و یاور نظام شد و چرخ
تولید را به حرکت درآورد و اقتصاد را احیا کرد .از
طرف دیگر حمایت از تولیدات جوانان این مرز و
بوم با خرید کاالی داخلی به نوعی دستگیری از
جوانان این کشور است و هر کس در هر سطحی
باید به مفهوم معین الضعفایی توجه کند.

نمیتوانم برایتان بشمرم که چندبار زیارت رفته
بود و آخرش هم وقتی شهید شد ،پیکرش را
برای وداع آخر پیش آقا بردیم .طوافش دادیم.
او خیلی به حضرت رضا(ع) عالقه داشت ،خیلی
به حرم میرفت به خصوص اینکه عالقه داشت
پیاده به حرم برود .از خانه ما در گلشهر تا حرم
پیاده میرفت .مسافت کمی نیست .گاهی مادرم
حساس و ناراحت میشد که چرا این قدر حرم
میروی ،آن هم پیاده ...و او میخندید و باز این
رفتنها ادامه داشت .اکنون هربار حرم امام رضا(ع)
میروم ،تمام مدت رضا جلوی چشمم میآید و
زبانم بند میآید .به خصوص اینکه سفر آخری
فهمیدم او عاشق شده و چقدر خوشحال بودم و
آرزو داشتم زودتر برگردد ،برویم خواستگاری تا
ازدواج کند .اما رفت که رفت و این رفتن برای من
که تنها خواهرش بودم ،خیلی تلخ بود.

چه خوابی دیده بود؟ خوابش را به شما
نگفت؟
چرا ،یک بار برایم خوابش را تعریف کرد .خواب
دیده بود جلوی حرم ایستاده و امام زمان(عج) به
او میگویند چرا نرفتی؟ و او میگفت ،من پاسخی
نداشتم به حضرت بدهم .بعد به مادرم گفت اگر
من نروم و آن دنیا امام زمان(عج) جلوی مرا

امام رضا(ع) کجای زندگی محمدرضا بود؟
همه جای زندگی اش .او در جوار امام رضا(ع) به
دنیا آمده بود .نامش رضا بود ،کنار امام رضا(ع)
بزرگ شده بود و کودکی اش در حرم گذشته
بود .وقتی بزرگ شد ،با حضرت انس داشت و

در آن وداع آخر ،وقتی پیکرش را برای
طواف حرم رضوی بردید ،در حرم امام
رضا(ع) میان شما و حضرت چه گذشت؟
بدنش قطعه قطعه شده بود .سر نداشت ،دست و
پا نداشت .نمیدانم چرا وقتی برایم نحوه شهادتش
را تعریف کردند ،یاد کربال و بدنهای قطعه قطعه
شده شهدای کربال افتادم .او دقیقا در محرم و
مانند شهدای کربال شهید شد...
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علی بن موسی وارد کاخ مأمون شد و او را غمگین
دید.
 میبینم که در غم و غصه فرو رفته ای. بله؛ همین طور است. چرا؟ مگر چه شده؟ عرب بیابان گردی هفت تار مو آورده است وادعا میکند که اینها از محاسن رسول اهلل(ص)
است و در مقابل از من جایزه میخواهد ....اگر به او
جایزه ندهم ،سخاوتم زیر سؤال میرود و اگر جایزه
بدهم ،مردم مسخرهام میکنند ...زیرا از کجا معلوم
که او راست میگوید؟
لبخند زیبایی روی لبهای امام نشست و چهره
ماه ایشان را زیباتر از خورشید کرد.
 اینکه غصه ندارد! موها را بیاورید.حضرت آنها را بویید و فرمود:
 این چهار تار از محاسن رسول اهلل(ص) است؛اما بقیه نه!
مأمون متعجب ماند:
 از کجا میگویی؟ آتش بیاورید تا به همه اثبات کنم.سه تار مو سوخت ،اما هر چه کردند آن چهار تار
دیگر نسوخت!
از این کرامت خشم خلیفه به جوش آمد و دستور
داد تا عرب بیابان گرد را آوردند:
ِ
راست قضیه را میگویی یا بگویم گردنت را
بزنند.
 جانم به فدای خلیفه؛ میگویم. بگو تا جانت را نگرفتهام. به خدا قسم که چهار تارشان از محاسن شریفرسول اهلل(ص) بود ،اما در طمع جایزه بیشتر سه
تار از محاسن خودم را نیز به آنها اضافه کردم.
با این کرامت ،شعلههای آتش حسادت مأمون
نسبت به امام مهربان بیشتر شد و یک روز همین
آتش همراه زهر شد و جگر امام هشتم(ع) را
سوزاند.
القطره 1086/13

نام رضا که میآید ،چه تصویری جلوی
چشمتان میآید؟
آخرین باری که با رضا حرف زدم ،در ذهنم زنده
میشود .در تلگرام داشتیم با هم حرف میزدیم،
من آخرین پیامش را خواندم ،اما او چند پیام آخر
مرا نخواند (گریه) چون در محاصره گیر افتاده
بود .من داشتم توصیه میکردم که مواظب خودت
باش و او نوشت ،چشم فرمانده من .من دوباره
پاسخ دادم ،ولی او هیچ وقت چند پیام آخر مرا
ندید و نخواند تا اینکه خبر شهادتش آمد .اولش
فکر میکردم مجروح شده ،ولی کم کم متوجه
شدم دیگر برادری به نام محمدرضا در این دنیا
ندارم. ...

#چهارشنبه_ها_عطر_تو_را_دارد_یا_ایها_الرئوف
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منزل سوم
ابرکوه ،مسجد بیرون

2

چهارشنبه روزی است.
بیست و پنجم ذی القعده در
سال  200هجری قمری و مدینه ،آماده
هجرتی تابنده است .این بار اما آوای
ِ
حرکت مهاجر،
ناله و فغان ،پیش از
فضای شهر را آکنده از سرود جدایی
کرده است .موالی هشتم ،به کنار مرقد
جد بزرگوارش حضرت ختمی
مطهر ّ
مرتبت ،حاضر شده است .وداع با رسول
اکرم(ص) ،تعیین فرزندش ،محمد بن
علی ،به عنوان جانشین و امام بعد از
خود و نیز امر به گریه در فراق خویش،
همه و همه تنها یک پیام دارد؛ این سفر
را بازگشتی نیست!

3

درست یک ماه بعد ،یعنی
در روز جمعه ،بیست و پنجم
ذی الحجه ،ایران ،قدمگاه هشتمین نور
میشود .امام هشتم با خروج از بصره
و از طریق اهواز ،وارد ایران میشود تا
سرزمین شلمچه ،اولین قدمگاه عاشقی
لقب گیرد و برای همیشه میعادگاه
عشق بماند.
• بهمن شیر در آبادان
• قبر علی بن مهزیار در اهواز
• کنار مارون ،پشت کارخانه سیمان
(ارجان) کنار پل سامانیه
بهبهان ّ
• سده فارس
• چشمه رسول اهلل(ص)

4

«مسجد بیرون» را به
سروی کهن که بر آستانه آن
مسجد سر برآورده است ،میشناسند.
قدمگاهی که امام بر آن نماز گزارد و تا
امروز نماد وصل و عاشقی است .پیامی
برای من و تو که در مسیر دوست باید
استوار بود ،همچون سرو .بی باک و
خرامان.
• ده شیر

قلعه برای امنیت است.
ایمنی از هجوم دشمنان.
مسیر عاشقی ،بی حرف ،مسیری پر
از دسیسه است و دشمنی .راستی که
این هجوم را پناهگاهی محکم الزم
است تا انسان را نگاه دارد از سستی
و فروپاشی .دعوتهای نفس و دنیا
و شیطان ،راهزنهایی که بی هیچ
خستگی ،دلهای سست را به همراهی
با خود دعوت میکنند و امام ،همان پدر
مهربان بیدار است که مهربانانه آغوش
ِ
به روی همه فرزندان خویش باز کرده
است.
• علی آباد • اسالمیه • تفت
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منزل اول
مدینه الرسول

1

منزل دوم
شلمچه یا سوق االهواز

منزل چهارم
قلعه توران پشت

الهام غفاری

منزل ششم
فیروزی

منزل پنجم
مسجد ُفرط

5
مسجد ،نمازی که میخوانی تا
اتصالی صورت بگیرد میان خستگیهای
دلت با نور بی پایان حضرت دوست.
حاال در یزد هستیم و کاروان امام
در مسیر سبز والیت ،در خفا و فشار
سهمگین عمال حکومتی ،راه به سوی
مرو ادامه مییابد.
• خَ ران َق
ویدک
• خَ َ
• فهرج یزد

6
درخت که باشی ،ریشههایت
در زمین استوار میشود و سرشاخههای
بلندت ،آسمان را به دست میساید.
ثمره باید داشته باشی تا بودنت،
ادامه دار باشد .همچون امام ،که هر
قدمش ،نور میآفریند و روشنی .کاروان
سبز به فیروزی رسیده است ،چشمه
ای با نخلهایی در کناره اش و امام به
مسیر خود ادامه میدهد.
• بهاباد
• کریت طبس
• جوخای (جوخواه)

منزل هفتم
نیشابور

7
کاروان عشق به
آوازه حرکت
ِ
سرزمین نیشابور رسیده است .چنانکه
وقتی کاروان امام رضا(علیه السالم)
در هفت جمادی االول  201برابر با
 15آذر  195شمسی ،وارد نیشابور
میشود ،بیست و چهار هزار محدث
قلم به دست ،به پیشواز او میآیند .از
امام ،آب گوارای حیات میطلبند و او
که تشنگان حقیقت را آماده شنیدن
میبیند ،حدیثی طالیی میخواند و
پذیرش امامت را شرط ورود به حصن
حصین الهی میشمارد.
روزی چند در نیشابور میماند،
درختی از بادام میکارد که بیماران را
شفا میبخشد و با دستان روح بخش
خود ،قناتی کم جان را حیاتی دوباره
میبخشد و باز ،گا ِه رفتن است. ...

منزل هشتم
قریه الحمرا

8
کاروان نور
پیش از ورود به مرو،
ِ
در آخرین قدمگاه ،رحل اقامت میافکند.
گا ِه ظهر است و امام برای اقامه صلوه ظهر،
آبی طلب میکند .خبر میرسد که آب
موجود نیست .با دستان مبارکش ،خاک
را حفر میکند و آب است که از زمین
میجوشد .امام و یاران بزرگوارش از این
آب وضو میسازند و نمازی به عشق
میخوانند .ده سرخ ،بعد از این به زمزم
رضوی ،به عالَم فخر میفروشد . ...در
نهایت امام رضا(علیه السالم) در روز جمعه
دهم جمادی الثانی سال  201هجری
قمری وارد مرو میشود و در خفقان شدید
حکومتی ،به ظاهر والیتعهدی مأمون را
میپذیرد .و دو سال بعد ،در قریه سناباد،
به دست مأمون به شهادت میرسد و این
راهی سف ِر عشق میشود.
بار ،امامِ ،

