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روز اول ذی القعده سال  137هجری قمری در خانه امام موسی کاظم(ع)
شور و شوقی به پا بود .نوزاد دختری به دنیا آمده بود که وقتی دست به
دست میان اهالی خانه و آشنایان میگشت تا او را ببینند ،همه یکصدا
میگفتند :چقدر چهره اش شبیه خانم فاطمه زهرا(س) ست .برای همین
...صفحه  4و 
5
نامش را فاطمه صغری گذاشتند...

امام رضا : jعدالت ورزی و نیکوکاری ،عامل پایداری نعمت هاست.

طرح :رضا نبی زاده

فراق و دوری از برادر ،خواهر را سرزمین به سرزمین به دنبالش کشاند تا در طوس وصال حاصل شود که نشد .حاال تقویم هر ساله ،با میالد فاطمه
کوچک اهل بیت ،حضرت معصومه ـ علیهم السالم ـ  11روز را دنبال می کند تا به میالد امام مهربانی ،رضای آل محمد ـ علیهم صلوات اهلل ـ برسد.
در این میان یاد امامزادگان معظمی همچون حضرت احمد بن موسی ،شاهچراغ(س) روز به روز این فاصله یازده روزه را منور به عطر وجود انسان
هایی کرده است که مظهر کرامت الهی و الگویی برای دستیابی انسان ها به قله شرافت هستند .شکرگزار نعمت والیت شانیم .شادمانی میالدشان
مبارک و شهد حالوت معنویتش گوارای مؤمنان.

خـــبـــر
کالم معنوی

تجلی جالل
حضرت زهراh
در وجود
حضرت معصومهh
از حضرات معصومان ـ علیهم السالم ـ برای
معدودی از امام زادگان بزرگوار ،زیارت مخصوص
نقل شده است .یکی از آن زیارتهای مخصوص
مربوط به وجود مقدس فاطمه معصومه ـ سالم اهلل
علیها ـ است.
مرحوم مجلسی این زیارت را از سعد نقل میکنند
که منسوب به امام رضا ـ علیه السالم ـ است .زیارت
مخصوص معنا دارد که توجه به مقامات ایشان داده
میشود و با هر سالمی که ما میکنیم یک بابی به
روی ما گشوده میشود.

در پایان این زیارت به ما گفتند از حضرت بخواهید
ك ِع ْن َد اهلل ِ
«يا فاطِمه اشْ فَعى لى فِى ال ْ َج َن ِه َفا َِن ل َ ِ
شَ ْأناً م َِن الشَ ْأ ِن» یعنی بخواهید برای شما شفاعت
در جنت بکنند.
اصل شفاعت مال نبی اکرم-صلی اهلل علیه و آله-
است .گمان میکنم شاید معنای این فراز زیارت این
باشد که شانی از مقام محمود نبی اکرم ـ صلی اهلل
علیه و آله ـ در حضرت فاطمه معصومه ـ سالم اهلل
علیها ـ است .حاال این شأن در فاطم ه معصومه سالم
اهلل علیها چقدر محقق است؟ امام صادق ـ علیه
الج َّن َه
السالم ـ میفرمایند«:تَدخُ ُل ب ِشَ فا َعتِها شِ ي َعتي َ
ِأجم ِع ِهم» یعنی همه شيعيانم با شفاعت او (فاطمه
ب َ
معصوم ه عليها السالم) وارد بهشت خواهند شد،
یعنی مقاماتی از مقامات بهشت است که دستیابی
هم ه شیعیان به آن مقام به دست ایشان است.
پدر مرحوم آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی نقل
میکنند ،ایشان چلهای گرفتند و به یکی از ائمه
شاید امام باقر ـ سالم اهلل علیه ـ متوسل شدند و
تقاضا کردند که قبر وجود مقدس فاطم ه زهرا ـ
سالم اهلل علیها ـ بر ایشان آشکار شود.
در خواب به ایشان فرمودند که این امر تا دوره
ظهور شدنی نیست ،سر است و باید مخفی بماند
ولی اگر خواستید ایشان را زیارت کنید ،بروید در
قم ،فاطمه معصومه را زیارت کنید که مادرمان
حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ جاللت خودشان
را به ایشان دادهاند .خیلی حرف عجیبی است یعنی
تجلی جاللت فاطم ه زهرا در وجود مقدس حضرت
معصومه است.
و این مقام شفاعت همان است که حضرت زهرا ـ
سالم اهلل علیها ـ جاللت خودشان را به ایشان دادند،
هیچ چیز دیگری نیست.
پس شفاعت ایشان شعاعی از شفاعت نبی اکرم ـ
صلی اهلل علیه و آله ـ است .معارفی که نبی اکرم
ـ صلی اهلل علیه و آله ـ دارند این چیزهایی که در
شفیع الزم است؛ محبت و انس و لطفی که دارند
هم ه این امور در نبی اکرم ـ صلی اهلل علیه و آلهـ
است و مقامش در وجود فاطمه معصومه تجلی
کرده است .این مقام ،مقام فوق العادهای است که به
همه گفتند بگویید «اشفعی لی فی الجنه» درهای
مقامات توحید و بهشت برای شیعیان و اولیا از
طریق ایشان باز میشود.
گزیده ای از سخنان آیت اهلل محمدمهدی میرباقری،
نماینده مردم کرج در مجلس خبرگان رهبری
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همزمان با میالد با سعادت حضرت معصومه(س)

همزمان با اولین روز دهه کرامت برگزار میشود

مدیر تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت :همزمان با میالد با
سعادت حضرت معصومه(س) جشن روز دختر در حرم مطهر رضوی
برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری جشنهای دهه کرامت رضوی آستان قدس
رضوی ،علی امینی گازار ابراز کرد :این جشن ویژه فراگیران کالسهای
آموزشی دارالقرآن حرم مطهر رضوی و شعب سطح شهر مشهد برگزار
شد.
وی تصریح کرد 3 :هزار فراگیر قرآنی دختر در گروههای سنی ابتدایی و
راهنمایی از ساعت  16/30تا  18/30چهارشنبه  13مرداد ماه با حضور
در رواق شیخ حرعاملی حرم مطهر رضوی فرا رسیدن میالد حضرت
معصومه(س) و روز دختر را جشن گرفتند.
امینی گازار ابراز کرد :قرائت قرآن ،تدبر در سوره کوثر ،اجرای تواشیح،
همخوانی قرآن و برگزاری مسابقه از برنامههای تدارک دیده شده برای
فراگیران قرآنی بود.

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی آستان قدس رضوی گفت:
همزمان با اولین روز دهه کرامت ،در راستای گرامیداشت و قدردانی از
خانواده شهدا ،مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای مدفون در حرم
مطهر رضوی برگزار میشود.
به گزارش ستاد خبری جشنهای دهه کرامت آستان قدس رضوی،
مهدی لسانی با اعالم این خبر گفت :طی بررسیهای انجام شده از بخش
امور دفن حرم رضوی ،پیکر مطهر  627شهید در جوار مضجع ملکوتی
امام هشتم(ع) آرمیده است که شهدای انقالب ،هشت سال دفاع مقدس،
حج تمتع سال  ،66ترور و عاشورای حسینی را شامل میشوند و در
مکانهایی همچون صحنهای آزادی ،جمهوری ،قدس ،رواقهای دارالزهد
و دارالسالم علی بن موسی الرضا(ع) مدفون هستند.
وی ادامه داد :این بزرگداشت روز پنجشنبه در رواق دارالهدایه ویژه
شهدایی که در دوران انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس به شهادت
رسیده و در حرم منور رضوی دفن شده اند ،برگزار میشود.

جشن روز دختر در حرم مطهر
رضوی برگزارشد

همزمان با ایام دهه کرامت صورت میپذیرد

اجرای برنامه «در شعاع خورشید»
در  109شهر و  196روستا
دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی از اجرای طرح «در شعاع
خورشید» در  18استان کشور همزمان با دهه کرامت رضوی در سال
جاری خبر داد.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم و المسلمین سید جالل حسینی با
بیان این مطلب گفت :طرح «در شعاع خورشید» از برنامههای مدیریت
تبلیغات اسالمی در دهه کرامت رضوی است که در شهرهای دارای موقوفه
آستان قدس رضوی برگزار میشود.
وی عنوان کرد :خادمان با اهدای بستههای متبرک و اجرای برنامههای ویژه
میالد در جمع مردم والیت مدار ایران اسالمی و در روستاهای موقوفه ای

همزمان با دهه کرامت رضوی

مردم استان خراسان جنوبی به
استقبال کاروان
«زیر سایه خورشید» میروند
همزمان با دهه کرامت رضوی جشن های مردمی زیر سایه خورشید در
استان خراسان جنوبی برپا می شود.
به گزارش ستاد خبری جشن های دهه کرامت آستان قدس رضوی،
جشنهای مردمی زیر سایه خورشید امسال نیز همانند سالهای گذشته
همزمان با ایام والدت با سعادت امام رضا(ع) با حضور کاروان تبلیغی
رضوی در شهرستانهای سرایان ،فردوس و حومه ،بشرویه ،آرین شهر و
بیرجند برگزار میشود.
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا ،حضور در پایگاه پدافند هوایی شرق
کشور ،دیدار با مددجویان زندان مرکزی ،دیدار با استاندار ،امام جمعه
استان ،دیدار با خانواده معظم جانبازان و شهدا ،عیادت از بیماران
بیمارستان امام رضا(ع) و ولیعصر ،حضور در نماز جمعه ،شرکت در برنامه
پیادهروی خانوادگی و دیدار با کودکان بی سرپرست در مرکز شیرخوارگان
بهزیستی از جمله برنامه های اجرایی طرح زیر سایه خورشید در استان
خراسان جنوبی است.

مراسم بزرگداشت شهدای آرمیده
در حرم رضوی

آستان قدس رضوی حضور مییابند که در سال جاری پیش بینی میشود
این طرح در  18استان از جمله  109شهر و  196روستا برگزار شود.
حسینی ادامه داد :بر اساس سند چشم انداز آستان قدس رضوی این
طرح در قالب برنامههای پنج ساله اول ویژه روستاهای صددرصد موقوفه،
پنج ساله دوم ویژه روستاهای  50درصد موقوفه و در پنج ساله سوم در
روستاهای کمتر از  50درصد برگزار میشود.
معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی با اشاره به اجرای
موفقیت آمیز «در شعاع خورشید» در سالهای گذشته افزود :خوشبختانه
این طرح با استقبال گسترده و مشارکت خوب مردم در شهرها و روستاهای
کشور همراه بوده است .وی تأکید و توجه بیشتر بر مشارکتهای مردمی،
حضور و اعزام خدام و یک روحانی به روستاها و شهرها ،برگزاری برنامههای
فرهنگی در شهرها و روستاهای موقوفه را از جمله نکاتی برشمرد که باید در
اجرای طرح «در شعاع خورشید» مورد توجه قرار گیرد.
حسینی با بیان اینکه مشارکت مردم و افراد محلی میتواند در هر چه
بهتر برگزار کردن برنامه ها مؤثر واقع شود ،افزود:برگزاری جشن ،مسابقه
و برنامههای محلی از دیگر مواردی است که میتواند مشارکت مردم را در
بر داشته باشد.

برپایی کارگاههای هنری
ویژه دهه کرامت
در کتابخانه و موزه ملی ملک
کارگاههای آموزشی در حوزه هنرهای ایرانی اسالمی همزمان با برگزاری
هشتمین جشنواره فرهنگی هنری «ماه هشتم» در دهه کرامت سال
 ،1395در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برپا میشود.
به گزارش آستان نیوز ،کارگاه «ساخت کاغذ ابری» زیر نظر مهدی سهرابی
در روز شنبه  16مرداد  ،1395از ساعت 13تا  ،16کارگاه «ساخت انواع
کاغذ» توسط مصطفی رضایی در روز دوشنبه 18 ،مرداد ،از ساعت 13
تا  16و کارگاه «مرمت چوب» زیر نظر محدثه حسینی صومعه در روز
سهشنبه  19مرداد ،از ساعت  9تا  12در این موقوفه فرهنگی آستان
قدس رضوی برگزار میشود .همچنین کارگاه «مرمت کاغذ» توسط
سمانه حسینیان در روز چهارشنبه 20 ،مرداد ،از ساعت  9تا  12و کارگاه
«قصهگویی دیجیتال» در روزهای پنجشنبه و شنبه 14 ،و  16مرداد،
در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان نخستین موزه وقفی-
خصوصی کشور دایر میشود.
در کنار برپایی این پنج کارگاه عملی ،نشست تخصصی «نقش اجتماعی
موقوفات» زیر نظر استاد عبداهلل انوار و استاد عمادالدین شیخالحکمایی
نیز در روز یکشنبه 17 ،مرداد  ،1395در این مؤسسه برگزار خواهد شد.
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همزمان با برگزاری هشتمین جشنواره «ماه هشتم»

تورهای «وقفگردی در تهران» با
محوریت کتابخانه و موزه ملی ملک

تورهای ویژه «وقفگردی در تهران ،سنت وقف و موقوفات موزهای» ،به
همت کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار میشود.
به گزارش آستان نیوز ،این تورهای ویژه همزمان با دهه کرامت در
قالب هشتمین جشنواره فرهنگی هنری «ماه هشتم» با هدف آشنایی
عالقهمندان با وقف و ارج نهادن به این سنت نیکو انجام خواهد شد.
گردشگران در قالب این تور یک روزه از برخی موقوفات تاریخی و موزههای
وقفی پایتخت که در آنها روایتها و قصههای شنیدنی نهفته است،
بازدید میکنند .از جمله این موقوفات میتوان به خانه حاج حسین آقا
ملک در بازار تهران ،کتابخانه و موزه ملی ملک ،موزه مقدم و مسجد امام
خمینی(ره) اشاره کرد.
تورهای ویژه «وقفگردی در تهران ،سنت وقف و موقوفات موزهای»،
همزمان با فرارسیدن دهه کرامت و ایام فرخنده میالد امام هشتم(ع) در
سه نوبت در روزهای  21 ،17و  24مرداد ماه ،از ساعت  9/30تا ساعت
 16/30برگزار میشود.

بانوان در روز والدت حضرت
معصومه hحرم مطهر رضوی را
گلباران میکنند
معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی گفت :حرم مطهر
امام رضا(ع) همزمان با آغاز دهه کرامت و به مناسبت والدت حضرت فاطمه
معصومه(س) با حضور بانوان زائر و مجاور گلباران میشود.
به گزارش ستاد خبری جشنهای دهه کرامت آستان قدس رضوی ،سید
جالل حسینی با اعالم این خبر گفت :در این مراسم که همه ساله با حضور
خیل عظیمی از بانوان و ارادتمندان به ساحت اهل بیت(ع) برگزار میشود،
خیل عظیمی از زائران با همراه داشتن شاخههای گل به سمت حرم رضوی
حرکت میکنند.
وی درباره جزئیات برنامه گلباران حرم رضوی اظهار کرد :این ویژه برنامه

استان زنجان
با رایحه عطر رضوی
معطر می شود
همزمان با دهه کرامت رضوی و در آستانه والدت با سعادت هشتمین
اختر تابناک آسمان والیت و امامت حضرت رضا(ع) ،شمیم عطر رضوی
در استان زنجان پراکنده میشود.
به گزارش ستاد خبری جشن های مردمی دهه کرامت آستان قدس
رضوی ،همزمان با ورود کاروانهای رضوی به استان زنجان جشن های
مردمی زیر سایه خورشید در این استان برگزار می شود.
کاروان اعزامی زیر سایه خورشید به زنجان ضمن حضور در برنامه فرهنگی
ویژه والدت امام رئوف(ع) ،به شهرستان ها ،بخش ها و روستاهای استان
نیز سفر می کند.
دیدار با ائمه جمعه ،علما و مسؤوالن استان ،مسؤوالن تشکلهای
فرهنگی و مذهبی ،دیدار با ایتام و کودکان بیسرپرست ،حضور در
گلزار شهدا و غبارروبی مزار شهدا ،دعای ندبه و نماز جمعه ،حضور
در مراکز نظامی ،بیمارستانها ،مراکز اصالح و تربیت و زندان ها
و ...از دیگر برنامه های کاروان خادمین رضوی در استان زنجان
است.

همزمان با میالد حضرت معصومه(س)

مسابقه قرآنی «شفیعه» در حرم
مطهر رضوی برگزار میشود
همزمان با میالد با سعادت حضرت معصومه(س) خواهر گرامی امام
رضا(ع) مسابقه قرآنی «شفیعه» در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
به گزارش ستاد خبری جشنهای دهه کرامت آستان قدس رضوی ،در این
مسابقه که سیمای دختر قرآنی به تصویر کشیده شده است ،عالقهمندان با
کمک آیات کالم اهلل وحی با مصادیق معرفی شده در قرآن ،برجسته ترین
اوصاف دختران قرآنی و جایگاه آن ها آشنا میشوند .در این مسابقه قرآنی
 29پرسش طراحی شده است و عالقه مندان میتوانند تا  16مرداد ماه
در این مسابقه شرکت کنند و پاسخ پرسشهای مطرح شده را در صندق
ویژه پاسخنامه ها واقع در دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی بیندازند.
گفتنی است ،قرعه کشی این دوره از مسابقه  19مرداد ماه برگزار و به
تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.وی قرائت
قرآن ،اجرای سرود ،تواشیح و مداحی و سخنرانی را از برنامههای این
بزرگداشت برشمرد و اظهار کرد :این برنامه از ساعت  16آغاز میشود و تا
ساعت  18ادامه خواهد داشت.

از ساعت  ۸صبح روز پنجشنبه ۱۴
مرداد ماه مصادف با اول دهه کرامت
از عرصه میدان شهدا به طرف حرم
مطهر امام رضا(ع) برگزار میشود
و مدیحه سرایان و مولودی خوانان
در طول مسیر ذکر اهل بیت(ع)
میگویند.
معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی افزود :گروهی
از خادمین حرم رضوی نیز برای
استقبال از بانوان با دود کردن عود
و اسپند در مسیر حضور خواهند
داشت و پس از اجتماع همه بانوان
در رواق امام خمینی(ره) حجت االسالم والمسلمین حدائق به ایراد سخنرانی
خواهد پرداخت.
وی درپایان اجرای گروه تواشیح و مداحی ذاکران خاندان عصمت و
طهارت(ع) را از دیگر برنامههای این مراسم در رواق امام خمینی(ره) برشمرد.

سرپرست مؤسسه خدمات مشاوره ای ،جوانان
و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی:

توسعه مفهوم خادم و مخدوم
رویکرد کاروانهای «زیر سایه
خورشید» است

سرپرست موسسه خدمات مشاوره ای ،جوانان و پژوهش های اجتماعی
آستان قدس رضوی با بیان اینکه خدمت به محرومان مصداق برجسته
فرهنگ رضوی است ،گفت :توسعه خدمت خادم و مخدوم رویکرد
کاروانهای زیر سایه خورشید است.
به گزارش ستاد خبری جشن های دهه کرامت آستان قدس رضوی،
علی اکبر عصارنیا در جلسه هماهنگی تشکل های منتخب و محوری
شهرستان های استان خراسان رضوی گفت :امسال اعزام کاروانهای
رضوی در نهمین دوره جشن های مردمی زیر سایه خورشید با محوریت
کمک به نیازمندان ،توسعه معنویت و ترویج فرهنگ رضوی صورت
میگیرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه خدمت خادم و مخدوم رویکرد اصلی
کاروانهای زیر سایه خورشید است ،افزود :کاروان های رضوی می توانند
با ایجاد پیوند میان خادم و مخدوم در راستای گره گشایی از مشکالت و
رفع نیازمندی محرومین گام های موثری بردارند.
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زیـــر ســـایه خورشیـــد

همزمان با دهه کرامت صورت میگیرد

اعزام  ٥9گروه كاروان
«زير سايه خورشيد»
به  ٤60نقطه كشور

 ٥9گروه كاروان «زير سايه خورشيد» همزمان با دهه
کرامت (از  14تا  24مرداد) به  11کشور جهان و 31
استان کشور اعزام میشوند.
به گزارش ستاد خبری طرح «زیر سایه خورشید»؛ 11
کشور جهان در قالب  90شهر و  31استان کشور در
قالب  460شهر و روستا در ایام دهه کرامت میزبان
کاروان های رضوی هستند.
همچنین  320نفر از مبلغان دینی برجسته ،مداحان،
قاریان منتخب و جمعی از خدام رضوی ،کاروان های
زیر سایه خورشید را همراهی می کنند.
شایان ذکر است این کاروانها حامل هزاران بسته
فرهنگی ،سوغات متبرک و پرچم متبرک حرم
حضرت رضا(علیه السالم) بوده و همزمان با حضور آنها
در مقاصد مشخصشده ،صدها عنوان برنامه فرهنگی
و حمایتی ویژه خانوادههای نیازمند ،به مرحله اجرا
درخواهد آمد.
گفتنی است؛ از  13مرداد ماه ،اولین کاروان بینالمللی
زیر سایه خورشید ،عازم بنگالدش شد .این کاروانها،
حامل سوغات فرهنگی و تبلیغی برای مسلمانان این
کشورها هستند.

همزمان با میالد کریمه
اهلبیت(س) صورت میگیرد

آغاز جشن های
«زیر سایه خورشید» از
شهر مقدس قم
همزمان با روز میالد کریمه اهلبیت؛ حضرت فاطمه
معصومه(س) جشن های مردمی «زیر سایه خورشید»
با حضور اولین کاروان تبلیغی رضوی از شهر مقدس
قم آغاز می شود.
به گزارش ستاد جشن های دهه کرامت آستان قدس
رضوی نخستین کاروان زیر سایه خورشید از  14مرداد
به مدت چهار روز در استان قم حضور پیدا می کنند
و با اجرای ویژه برنامه های جشن روز میالد کریمه
اهلبیت(س) نهمین دوره جشن های مردمی زیرسایه
خورشید کلید می خورد.
برنامه های اجرایی کاروان زیرسایه خورشید در استان
قم تشرف به حرم حضرت معصومه(س) ،شرکت در
گردهمایی زائرین ،حضور در جشن میالد والدت
حضرت فاطمه معصومه(س) ،آیین خطبه خوانی و
افتتاحیه جشن های دهه کرامت ،عیادت از بیماران و
کادر درمانی برخی بیمارستان ها ،زیارت گلزار شهدای
امام زاده ابراهیم(ع) و حضور در جمع خانواده های
شهدا و ایثارگران ،حضور بر سر مزار شهدای گمنام
و صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی نیروی انتظامی
استان قم و حضور در جمع طالب غیر ایرانی حوزه
علمیه قم است .همچنین دیدار با آیت اهلل سعیدی؛
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در نخستین
روز حضور ،دیدار با رئیس مجلس خبرگان رهبری و
دو تن از مراجع عظام و همچنین دیدار با استاندار و
نمایندگان محترم قم در مجلس شورای اسالمی در روز
میالد حضرت معصومه(س) از دیگر برنامه های کاروان
اعزامی زیر سایه خورشید در استان قم است.
حضور در جمع عاشقان و دلباختگان حضرت
حجت(عج) و شرکت در نماز جماعت و دعای توسل
در مسجد جمکران به عنوان جشن اصلی و دیدار با
حجت االسالم والمسلمین رحیمیان؛ نماینده ولی
فقیه و تولیت مسجد مقدس جمکران نیز از برنامه
های این کاروان در آخرین روز حضور در شهر مقدس
قم خواهد بود .بهره مندی از نظرات علما و مراجع
در راستای بسط و تعمیق جایگاه سیره و سنت
ثامن الحجج(ع) با درنظر گرفتن فضای شور و شعور
معنوی و بهرهمندی حداکثری مخاطبان از آموزههای
اهلبیت(ع) از محورهای این دیدارهاست.
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به مناسبت میالد حضرت فاطمه معصومه

h

4
نعیمه موحد :روز اول ذی القعده سال  137هجری قمری در خانه امام موسیکاظم(ع)
شور و شوقی به پا بود .نوزاد دختری به دنیا آمده بود که وقتی دست به دست میان
اهالی خانه و آشنایان میگشت تا او را ببینند ،همه یکصدا میگفتند :چقدر
چهره اش شبیه خانم فاطمه زهرا(س) ست .برای همین نامش را فاطمه صغری
گذاشتند؛ «فاطمه کوچک» تا با صدا کردنش یاد مادرشان حضرت فاطمه(س)
در دلهای اهل خانه زنده بشود .امام صادق(ع) از سالها قبل ،آمدن این نوزاد را
مژده داده بودند .روزهای بعد اهل خانه و مدینه این جمله امام صادق(ع) از زبان
امام موسی کاظم(ع) را زیاد شنیدند :بانويي از فرزندانم نامش فاطمه دختر موسي
بن جعفر است .با شفاعتش همه شيعيانم وارد بهشت مي شوند.
طاهره ،حمیده ،رشیده ،مرضیه و بسیاری از القاب دیگر ،به خاطر صفتهایی به
همین معانی به دختر امام موسی کاظم(ع) نسبت داده میشد .اما برادر بزرگتر
ایشان یعنی امام رضا(ع) که از همان دوران کودکی همراه با پدر وظیفه تربیت و
آموزش ایشان را به عهده داشتند ،حضرت را «معصومه» صدا میزدند .انگار که
لقب معصومه از همه برازنده تر بود .پاک و بی گناه مثل دختری که برای همه،
پاکی فاطمه زهرا(س) دختر پیامبر را به یاد میآورد.

فــاضلــهمــدیــنـــه
دختر محبوب امام موسی کاظم(ع) آن قدر در علوم دینی و اخالق پیشرفت کرد
که بزرگ زنان مدینه شد و قسمتی از بار سنگین تبلیغ اسالم را به عهده گرفت.
خانه امام(ع) هر روز محل مراجعه کسانی بود که برای پرسیدن پرسشهای علمی
و شرعی خود به حضرت معصومه(س) مراجعه میکردند .حتی احادیثی هم از
ایشان به جامانده است.
واقعیت این است که از خانواده ای که مخزن اسرار و دانش الهی بودند ،کماالت
علمی حضرت معصومه(س) چندان هم بعید نبود.

1

چرا حضرت معصومهh

ازدواج نکردند؟

با توجه به اینکه پیامبر اکرم(ص) بارها فرموده اند که ازدواج سنت ایشان است و به انجام این سنت الهی تأکید
داشتند ،شاید این سؤال برای خیلیها پیش بیاید که حضرت معصومه(س) با توجه به سنشان چرا تا پایان عمر
مجرد بودند؟
قول نسبتاً معروفی است که میگوید ،علت تجرد ایشان پیدا نشدن همسری کفو و هم شأن بوده است ،اما
خیلی از کارشناسان دینی این مسأله را رد کرده اند و گفته اند اینکه هیچ کسی شایسته همسری حضرت
معصومه(س) پیدا نشده است ،درست نیست و سختگیری برای ازدواج و انتخاب همسر هم از خانواده امام بعید
است.
به نظر میرسد ،علت اصلی این اتفاق همان جو خفقانی بوده است که برای امام موسی کاظم(ع) در مدینه
درست شده بود .زمانی حتیهارون رفت و آمد و مراجعه به در خانه حضرت را ممنوع کرده بود؛ پس طبیعی بود
که کسی نتواند برای خواستگاری یا رفت و آمد دایمی به خانه امام موسی کاظم(ع) پاپیش بگذارد.
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رفــتــن بــرادر
با کمکهای امام رضا(ع) در تربیت حضرت معصومه(س) از همان کودکی رشته
محبتی محکم بین این خواهر و برادر بسته شد ،طوری که وقتی امام به اجبار
مأمون مدینه را ترک کردند ،دیوارهای این شهر هر روز برای خواهر تنگتر و
گرفته تر شد .در روایات آمده است که امام رضا(ع) وقتی مدینه را به قصد مرو
ترک میکرد ،به یکی از غالمان نامه ای داد تا به دست خواهرش برساند .در این
نامه امام به حضرت معصومه(س) گفته بودند که به دنبال او به مرو بیاید .سفری
که یک سال بعد امکانش برای حضرت معصومه(س) و خواهر و برادرانش فراهم
شد تا برای دیدن برادر و تجدید کردن پیمان امامت او بر آنها به سمت جایی
که مأمون ایشان را با زور و تهدید برده بود ،بروند.
اهل مدینه میدانستند که آرامش فقط در کنار امام رضا(ع) برای فاطمه
معصومه(س) به دست میآمد.

راهــی کــه بــه بــرادر نرسیــد

2
کریمه اهل بیتh

و شفاعت کننده شیعیان

در مسیر رفتن به مرو ،مردم خیلی از شهرهای شیعه نشین با شنیدن خبر
ورود کاروان خانواده امام موسی کاظم(ع) به استقبالشان میرفتند ،اما آن گروه
شیعه ای که دیر رسید ،تمام آرزوهای اعضای کاروان را به باد داد.
بذر نفاق و دشمنی با شیعه و امامشان در شهر ساوه قدیم خیلی ریشه دوانده بود
تا جایی که به جای استقبال از کاروان حضرت معصومه(س) روی آنها شمشیر
کشیدند و حتی مأموران حکومتی را برای مقابله با آنها خبر کردند.
آن گروهی از شیعیان اطراف ساوه وقتی برای استقبال رسیدند که همه برادران و
مردان کاروان شهید شده و مأموران حکومتی فقط حضرت معصومه(س) را با سه
نفر از خواهرانش زنده گذاشته بودند.
دختر  28ساله امام موسی کاظم(ع) ،درحالی که خسته و مجروح بود ،فقط به
پدر فکر میکرد و حرفهای او .رو به جمعیت شیعیان استقبال کننده کرد و
گفت« :مرا به قم ببرید ،از پدرم شنیدم که مردم قم دوستدار شیعیان هستند».

یکی از القاب حضرت معصومه(س) کریمه اهل بیت است .در روایات آمده که این لقب از طرف امام صادق(ع)
به ایشان اعطا شده است .از ميان بانوان اهل بيت(ع) ،اين نام زيبا تنها به آن حضرت اختصاص يافته است.
پدر آیت اهلل مرعشی نجفی میگویند که وقتی با دعا و راز و نياز در حال تالش و پيگيري براي يافتن قبر مطهر
حضرت زهرا(س) بوده اند ،در عالم خواب یکی از ائمه(ع) را میبینند که به او میفرمایند« :برتو باد به کريمه
اهل بيت(س)».
همچنین حضرت معصومه(س) مانند حضرت فاطمه(س) مقام شفاعت کننده دارند .در زیارتنامه ایشان که از
حضرت امام رضا(ع) نقل شده است ،ایشان در قسمتی از این زیارتنامه میگویند که «يا فاطمه اشفعي لي في
الجنة فان لك عنداهلل شانا من الشان»
یعنی «اي فاطمه(س)! در بهشت از من شفاعت كن ،چرا كه تو در پيشگاه خداوند داراي مقامي بس ارجمند
و واال هستي».
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امنیت حرم امام رئوف را مدیون شماییم

شهیدی که
دو مزار دارد!
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تمام دارایی اش که یک ماشین بود فروخت.
بدهی هایش را تسویه کرد و با باقی مانده پولش
راهی شد.
آن زمان تنها هلنای کوچک را داشت و حمیدرضا
هنوز وقت آمدنش نشده بود .پدر برای دیدن پسرش
آرام و قرار نداشت .اما اگر آن تله انفجاری تنها 120
روز دیرتر منفجر می شد ،حسرت یک عمر ندیدن
پدر بر دل فرزند باقی نمی ماند. ...
حمیدرضای پدر آنقدر خوب بود که به همه
آرزوهایش رسید .اول از همه شهادت .دومی قبری
در کربال داشته باشد و سومی قبری در بهشت زهرا
تهران!
آن تله انفجاری به قدری قوی بود که حمیدرضا را به
هر سه آرزویش رساند.
شهید شد .سر و یکی از دستانش را فرستاد ایران
برای مواقع رفع دلتنگی همسر و فرزندانش و در
قطعه شهدای بهشت زهرا قبری برایش به یادگار
گذاشت .مابقی بدنش هم در کربال به یادگار ماند.
شهید مدافع حرم حمیدرضا رمضانی در سال 1366
به دنیا آمد و در سال  1393حیات جاودانه خود را
آغاز کرد.
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شرط امام رضا
برای رفع فقر و تحقق رفاه

نيازمندان از مواهب مختلف همچون ساير افراد
جامعه بهره مند شوند.
ايشان همچنين با توجه به اينکه برخي از مردم
جامعه از کمترين امکانات بهره ميبرند همواره
تأکيد داشتند که پرداخت خمس و زکات بخش
اعظمي از گرههاي نيازمندان جامعه را باز ميکند،
ضمن اينکه هيچ يک از مسلمانان نبايد نسبت به
درد برادر مسلمان خود بي اعتنا باشد.

j

حجت االسالم والمسلمين ماندگاري
يکي از راههاي افزايش توان اقتصادي محرومان و
ضعفا در جامعه اسالمي ،پرداخت ماليات اسالمي
است که اسالم با نگاه متعالي به اين موضوع مهم،
پرداخت خمس و زکات را براي مؤمنين واجب
کرده است .هشتمين پيشواي بر حق شيعه
حضرت ثامن الحجج(ع) نيز در حديثي ارزشمند

ميفرمايندَ «:م ْن َصلَّی َو ل َ ْم یُ َز ِّ
ک ل َ ْم تُق َْب ْل ِم ْن ُه
َص َلتُ ُه؛ کسی که نماز بخواند ولی زکات ندهد،
نمازش هم قبول نمیشود».
از منظر اسالم و رهنمودهاي متعالي امام رضا(ع)
پرداخت خمس و زکات فرصتي است تا تعادل در
جامعه برقرار شود و همه مردم و بخصوص فقرا و

همه در تأمین آسايش و رفاه جامعه
نقش دارند
اين امام همام با چنين رويکردي تالش کردند تا
فضاي جامعه به سمت استفاده همگاني از مواهب
و نعمتهاي الهی پيش برود و همه در کنار هم از
برابريهاي اجتماعي برخوردار شوند.
آن حضرت در تأکيد بر ضرورت و وجوب
پرداخت خمس و زکات فرمودند« :خداوند به من
نعمتهایی داده است كه دایماً نگران آن هستم تا
حقوقی را كه خداوند نسبت به آنها بر من واجب

جاودانی ،مجری مشهدی تلویزیون :محال است کسی از در خــ
    

صدیقه رضوانی نیا :رضا جاودانی مجری سرشناس تلویزیون شهریور ماه سال  1348در فلکه سراب مشهد و در یک
خانواده کام ً
ال رسانهای متولد شد .سال  68وارد صدا و سیمای مشهد شد و تا سال  76در این شهر و در رادیوی مرکز
خراسان فعالیت داشت تا اینکه در مقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی در تهران پذیرفته شد و از
سال  76همکاریاش را با شبکه سوم سیما آغاز کرد.
جاودانی عالوه بر مجری ،وکیل دادگستری هم هست .با آقای مجری به بهانه اسمش که رضاست و همچنین مشهدی
بودنش به گفت وگو نشستیم و او صبح یک روز مرداد ماهی با حوصله و متانت پاسخگوی پرسشهای ما بود.

عرض ارادت

اذن زیارت بده
قاسم صرافان
«موسی» که دید حال و هوایت ،دادت به دستهای «رضا»یت
اشکی نشست گوشهی چشمش ،تا «فاطمه» زدند صدایت
رنج سفر برای تو آسان ،شب از قبیل ه تو هراسان
شد قبل ه دل تو خراسان ،ای عطر دوست قبله نمایت!
من تشنهای رسیده به دریا ،با آرزوی دیدن «زهرا»
دربان! بگو ملیک ه قم را :از راه آمدهست گدایت
کنج ضریح سر بگذارد ،بال و پری اگر چه ندارد
دل را به دست تو بسپارد ،تا پر دهی به سمت خدایت
لبخن ِد شهر تو نمکین است ،قم قلب مهربان زمین است
ما هر چه داشتیم همین است :جانهای ما« ،کریمه»! فدایت
ای دختر یگانهی مادر! ای جویباری از دل کوثر!
مثل «علی» نیامده دیگر ،کو همسری به شأن سرایت؟
میبارد از ضریح تو رحمت ،از آسمان اسم تو عصمت،
از «اشفعی لنا»ی تو «جنت» ،وا شد ب ه روی ما ،به دعایت
این شاعرت دلش شده آهو ،آهو اسیر شهر و هیاهو
اذن زیارتی بده بانو! این شعر را نخوانده برایت

آقای جاودانی شده تا حاال به اسمتان که
رضاست فکر کنید یا حتی از خانواده در این
باره سؤال کنید؟
اول بگویم حس خیلی خوبی است که کسی با من
درباره اسمم حرف میزند ،راستش من این اسم را
خیلی دوست دارم.
بله .اتفاقاً سؤال کردهام .مرحوم پدرم اسمشان
محمدجواد بود .ایشان از آدمهایی بودند
وقتی حرم که خیلی به حضرت رضا(ع) عالقه داشتند.
میروم ،کنجی بخاطر همین اسم مرا رضا گذاشتند.
روبه روی ضریح
مینشینم و با
شما مشهدی هستید ،اما سالهاست
حضرت حرف که در پایتخت زندگی میکنید   .چه
میزنم و بعد با سالی به تهران مهاجرت کردید و در چه
آرامش خاطر و فضایی این اتفاق رخ داد؟
انرژی فراوان از من متولد سال  48هستم و سال  76برای
آن بارگاه باشکوه ادامه تحصیل در رشته حقوق به تهران رفتم
بر میگردم و همان زمان از طرف شبکه سه دعوت به
همکاری شدم.
جدا شدن از حضرت در آن سال سخت بود،
یکنم
اما نکتهای که هیچ وقت آن را فراموش نم 
این بود که من با یک انرژی معنوی خیلی مثبت
از مشهد جدا شدم که این انرژی و حس و حال
خیلی به من کمک میکرد .البته آن زمان خیلی
حس نکردم چه نعمت بزرگی را از دست دادهام.

بعدها وقتی دیدم ،وسط کالنشهر تهران و دور از
مشهد و امام رضا (ع) دارم زندگی میکنم ،تازه
فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
تا آن زمان مثل ماهی بودم که وسط دریا زندگی
میکند ،اما یکباره جدا شدم و از این اقیانوس دور
افتادم .سال  76که من از مشهد جدا شدم ،سال
خاصی بود .نوروز آن سال من گزارشگر برنامه
ای بودم به اسم «آسمان هشتم» که عصرها از
رادیوی مرکز خراسان پخش میشد؛ سال تحویل
آن سال من در حرم رضوی بودم و لحظات حلول
سال جدید را از بارگاه رضوی گزارش میکردم.
مراسم خیلی خاطره انگیزی بود .نقاره زدند و
خیلی برای من نوروز به یاد ماندنی شد .هنوز هم
خاطره آن سال را فراموش نکردهام .فضای خیلی
عجیبی حاکم بود و مرا از درون منقلب میکرد.
من شهریور همان سال به تهران رفتم.
یادتان هست ،چطور با حضرت وداع
کردید؟
آن زمان تازه شبکه سه تأسیس شده بود .من
خیلی عالقه داشتم ،رشد کنم و اجرا داشته باشم.
وقتی برای خداحافظی محضر حضرت رسیدم،
همین نکته را گفتم که شما میدانید ،من چقدر
عالقه به رشد دارم و حاال دارم از پیش شما
میروم ،ولی دوست دارم که دعای شما بدرقه
گزارش تصویری

راهم باشد.
حاال فکر میکنید ،دعای ایشان بدرقه
راهتان بوده است؟
بله ،دقیقاً این حس را دارم .من وارد مرحله تازهای
از زندگی شدم .در شهری که من در آن غریب
بودم و این حس غریب بودن بارها مرا یاد حضرت
رضا(ع) میانداخت و باعث میشد به ایشان متوسل
شوم .آن زمان خیلیها از شهرهای مختلف برای
تست اجرا به شبکه سه آمده بودند که من هم در
میان آنها بودم و همیشه فکر میکنم ،مشهدی
بودنم و انرژی که زندگی در شهر امام رضا(ع) به
من داده بود ،باعث شد ،خیلی راحت سختیها
را تحمل کنم و در مسیرم ثابت قدم باشم .یادم
هست آن زمان خیلی از همکارانم که آمده بودند،
ماندگار نشدند و به شهرهایشان برگشتند و من
به لطف و دعای حضرت ماندم و خدا را شکر این
حس را در دلم دارم که موفق شدم .این افتخار
برای من هست که از سال  1377کلیه مسابقات
مهم برگزار شده در ایران و جهان را در شبکه سه
اجرا کرده ام و این موفقیت قطعاً ربطهای مهمی
به حضرت رضا(ع) دارد.
راستی بچه کدام محله مشهد هستید؟
خانه ما در فلکه سراب مشهد بود .از همان
خانههای قدیمی و سنتی و خاطره انگیز که

كرده است ،پرداخت كنم .از ايشان سوال شد :شما
نیز با آن مقام بزرگی كه دارید به خاطر تاخیر
زكات از خدا می ترسید؟ فرمودند :بله».
اين تأکيد حضرت نشان دهنده سهم همه ما در
تأمين آسايش و رفاه ساير افراد جامعه دارد؛ چرا
که اگر پرداخت ماليات اسالمي به صورت منظم
انجام نشود شکافهاي اجتماعي و طبقاتي بيش
از پيش گسترش پيدا خواهد کرد و نيازمندان در
چرخه بي عدالتي و فقر باقي خواهند ماند.
پرداخت خمس و زکات همپای نماز است
ثامن الحجج(ع) در تأکيد بيشتر بر اين نکته در
حديث ارزشمند ديگري ميفرمايند« :تا زمانی
امت من در رفاه و آسایش هستند كه زكات
بپردازند .پس هر گاه از این امر غافل شوند و
رعایت آن را نكنند ،دچار قحطی و خشكسالی
خواهند شد».
متأسفانه برخي امروز به پرداخت خمس و زکات
بي توجهي ميکنند و حتي از پرداختن ماليات

اسالمي سرباز ميزنند و اين در حالي است که
پرداخت خمس و زکات همپاي نماز است و هرکه
به اين مقوله بي توجهي کند نمازش مورد قبول
حضرت حق نخواهد بود .بر اساس ديدگاههاي
ارزشمند و متعالي امام رضا(ع) فقرزدايي
مهمترين رهاورد پرداخت خمس و زکات است و
همه ميدانيم که فقر ريشه و سرمنشأ اصلي همه
انحرافات در جامعه است.
موالي مهربانيها امام هشتم(ع) در اين زمينه
ميفرمايند« :اگر مردم زكات مال خود را پرداخت
كنند ،هرگز (در جامعه مسلمانان) كسی فقیر و
محتاج نخواهد بود».
پرداخت ماليات اسالمي
اموال و فرزندان مؤمنان را بیمه میکند
بر اساس اين رهنمود حضرت ،توسعه و آباداني
شهرها ،تأسيس مدارس ،احداث مساجد و
اماکن تفريحي عمومي ،تقويت و توسعه فضاهاي
آموزشي که در دسترس عموم مردم باشد ،تقويت

روحيه همدلي ،برادري و همکاري آحاد جامعه در
کنار هم از ديگر رهاوردهاي پرداخت خمس و
زکات است که در اين شرايط همه مردم در کنار
هم زندگي متعادل خواهند داشت.
نکته ديگر اينکه پرداخت ماليات اسالمي اموال و
فرزندان مؤمنان را بيمه ميکند،در خانه اي که
والدين آن به پرداخت خمس و زکات اهتمام دارند
فرزنداني صالح تربيت خواهند شد و ثمرههای
قابل توجهي براي جامعه خواهند داشت .پرداخت
خمس و زکات مال انسان را حالل و طاهر
ميکند ،الفت و انس قلبهاي مؤمنان را توسعه
ميدهد و اين نعمت بزرگي براي همه ماست.
چه بسيار افراد آبرومند نيازمندي که با همراهي
همه ما و پرداخت ماليات اسالمي دست نيازشان
پر شده و گره از کارشان باز شده است که اين
اتفاق خوب نعمتي الهي است که در دين مبين
اسالم و مکتب متعالي تشيع تأکيد ويژه اي بر آن
شده است و اسالم بي اعتنایی در برابر درد ديگران
را نفي کرده است.

ــانه امام مهربان دست خالی برگردد
روح تازه و انرژی فراوان به تهران بر میگردم.
حرم که میروید با امام رضا(ع) با چه
زبانی حرف میزنید؟
لحن خواهش دارم .در کمال تواضع با آقا حرف
میزنم و همیشه از ایشان خواهش میکنم که
دعایشان بدرقه راه من و زندگیام باشد .بارها
از ایشان خواهش کردهام که دعا کنند ،من آدم
مفیدی برای جامعه و ایرانم باشم.
زیارت به شما چه حسی میدهد؟
حس آرامش .وقتی حرم میروم ،کنجی روبه روی
ضریح مینشینم و با حضرت حرف میزنم و بعد
با آرامش خاطر و انرژی فراوان از آن بارگاه باشکوه
بر میگردم.
به حرم امام رضا(ع) نزدیک بود و من دنیایی
خاطره شیرین از آن خانه و سالهای زندگی در
مشهد دارم که حاال که در کالنشهر تهران نفس
میکشم ،دلم برای آن سالها و برای زندگی در
شهر امام رضا(ع) تنگ میشود.
از کودکیهایتان در حرم مطهر هم
خاطرهای دارید؟
بله؛ من خیلی خاطرات ماندگاری از حرم مطهر
رضوی در دوران کودکی دارم .مادربزرگی داشتم
که زن بسیار مؤمن و معتقدی بود و همیشه عالقه
داشت که به حرم مشرف شود و مرا هم که آن
زمان پسر بچه ای بودم ،همراه خود میبرد .من
خیلی بچه بودم .آن سالها حرم در چشمم خیلی
خیلی زیبا بود .خیلی فضای صمیمی بر حرم
حاکم بود .آن صمیمیت توی حرم خیلی در ذهنم

نقش بسته و ماندگار شده است .حرم نسبت به
اآلن کوچکتر بود .یکی دو صحن بیشتر نداشت.
اآلن حرم خیلی بزرگ و باشکوه شده است.
شکوهش بیشتر توی چشم آدم میآید.
آن ارتباط عاطفی و حسی را هنوز هم با
امام رضا(ع) دارید؟
بله! خیلی زیاد! همشیه وقتی راهی مشهد
میشوم ،قبل از اینکه سراغ خانواده و اقوام بروم
به دیدار حضرت رضا(ع) میروم و زیارت میکنم
و بعد میروم سراغ بقیه برنامههای سفر به مشهد.
چه وقتهایی بیشتر به مشهد مسافرت
میکنید؟
هر وقت قسمت باشد ،میآیم و مشهد امام
رضا(ع) را میبینم .حرم را زیارت میکنم و با یک
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قــصــه

میهمان دعوتی

محمد کازرانی

یک روز «احمد بزنطی» در خانه اش نشسته بود
که به آرامی در زدند .در را باز کرد .غالم خوشرویی
مرکبی را به احمد داد و گفت:
این هدیه حضرت رضاست .فرمودند که سوار اینمرکب شوید و به منزلشان بروید.
احمد خیلی خوشحال شد نه به خاطر مرکب بلکه
به این خاطر که امام او را دعوت کرده اند .غالم را
در آغوش کشید ،سر و رویش را بوسید و بسیار از او
تشکر کرد .بالفاصله آماده شد ،به خود عطر زد ،لباس
پاکیزه پوشید و با همان مرکب به سمت خانه امام
رؤوف حرکت کرد.
حضرت خیلی از او پذیرایی کردند و تا دیر وقت نگهش
داشتند و بعد خواستند که شب را پیششان بماند.
احمد هم با کمال میل پذیرفت.
امام مهربان کنیزشان را صدا زدند و فرمودند:
جاریه! رختخواب خودم را برای او بینداز ،مالفه مراروی او بکش و بالشم را زیر سرش بگذار.
احمد در کنار حضرت نشسته بود و همان طور که
محو لبخند دلنشین علی بن موسی بود با خودش
فکر کرد که :چه کسی تا به حال به مقام من رسیده
است؟ به خدا قسم که هیچ گاه هیچ یک از دوستان و
آشنایان من این قدر به امام نزدیک نبوده و امام هیچ
کدامشان را این قدر احترام نکرده است.
بعد هم مهربانیهای امام رؤوف را در نزد خودش مرور
کرد :حضرت مرکب خودشان را به من بخشیدند و
یک نفر را فرستادند سراغم؛ مرا به میهمانی دعوت
کردند و در پذیرایی سنگ تمام گذاشتند؛ برای شب
هم که اصرار کردند تا منزلشان بمانم؛ حاال رختخواب
و مالفه و بالش خودشان را برای من...
گفتن حضرت رضا
در همین فکرها بود که «احمد»
ِ
رشته افکار او را پاره کرد.
احمد ...احمد ...کجایی پسر؟جانم آقا؟ پدر و مادرم به قربانت همین جا هستم.احمد ...روزی پدرم امیرالمومنین علی (علیه السالم)،به عیادت «زید بن صوحان» رفت؛ زید هم به جهت
این عنایت بر مردم فخرفروشی کرد.
احمد جان! هیچ وقت خودت را در معرض فخرفروشی
قرار نده و برای خدای بزرگ و عزیز ،ذلیل و کوچک باش.

حضرت رضا(ع) را به چه صفت یا صفتهایی  
میشناسید؟
به رؤوف بودن و مهربانی .به اینکه محال است،
کسی از در خانه این امام مهربان دست خالی بر
گردد.
شده برای آقا نذر کنید؟
راستش من نذر ساالنه برای امام رضا(ع) دارم و
هر سال مشهد میآیم و آن نذر را ادا میکنم،
اعتقاد قلبی دارم که این نذر ،به گونه ای مرا به
حضرت متصل میکند.
هرچند ظاهرا ً از ایشان دورم ،اما در قلبم همیشه
خودم را وابسته به ایشان دیده ام و نذر واسطه
ای است که هم ما را به ایشان متصل میکند و
هم اینکه خداوند بواسطه مقام ایشان و به آبروی
ایشان با ما بندگان از سر لطف و محبت برخورد
کند.

امیر حسامی نژاد

محسن حسام مظاهری
نویسنده و پژوهشگر اجتماعی

گزارش تصویری

ضمیمه
روزنامه
قــدس

شمـــــــــاره

1

عکسها :حسین کامشاد
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غبارروبی
مضجعنورانیحضرت
j
امام علی بن موسی الرضا

تصویرگر :مسعود صدرایی
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