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اخبار اخبار

ویژه برنامه های ایام ميالد با شكوه پيامبر اكرم حضرت 
محمد مصطفی صلی اهلل عليه و آله و ســلم و سالروز 
والدت حضرت امام جعفر صادق عليه الّسالم در بارگاه 
ملكوتی حضرت عبدالعظيم حسني عليه الّسالم برگزار 

شد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظيم حسنی عليه السالم، مراسمی در روز شنبه 
اول آبــان ماه از ســاعت 12:30 با ســخنرانی حجت 

االسالم والمسلمين احســان بی آزار تهرانی و مدیحه 
سرایی مداح اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم 
حاج سيد علی سادات رضوی برگزار و از شبكه قرآن و 

معارف سيما به صورت مستقيم پخش گردید.
همچنين ویژه برنامه شب والدت نبی مكرم اسالم)ص( 
و حضرت امــام جعفر صادق)ع( با ســخنرانی حجت 
االســالم و المسلمين شيخ حســين كاردان و مدیحه 
سرایی حاج محمود تاری بعد از نماز مغرب و عشاء در 

مصالی امام علی)ع( آستان مقدس برگزار شد.
برگزاری ویــژه برنامه ای در ســالروز ميــالد پيامبر 
اســالم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( مصادف با 
یكشــنبه دوم آبان ماه از ســاعت 12:30 با سخنرانی 
حجت االســالم و المسلمين شــيخ علی سعيدیان و 
مدیحه خوانی حاج امير نعيمی و پخش زنده از شبكه 
قرآن و معارف سيما از دیگر برنامه های این ایام بود. 

برگزاری ویژه برنامه های ایام ميالد پيامبر اكرم)ص(
 و حضرت امام جعفر صادق)ع( در آستان مقدس

برگزاری همایش سه ساله های حسينی در حرم

برگزاری مراسم عقد زوج های جوان در 
ایام والدت حضرت سيدالکریم)ع(

برگزاری ســيزدهمين جلســه شــورای توسعه 
فرهنگ قرآنی شهرســتان ری به ميزبانی آستان 

مقدس حضرت عبدالعظيم)ع(
سيزدهمين جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
شهرستان ری، به ميزبانی آستان مقدس حضرت 

عبدالعظيم عليه السالم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس حضرت 
عبدالعظيم عليه الّســالم، این همایش با حضور 
رئيس اداره تبليغات اســالمی شهرســتان ری، 
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان 
ری، نمایندگان فرمانداری شهرســتان ری، رؤسا 
و كارشناســان مناطق آموزش و پرورش شــهر 
ری، مربيان موسســات قرآنی ، مدیران فرهنگی 
شــهرداری و بســيج و ســازمانهای فرهنگــی 
شهرســتان و جمعــی از مدیران و كارشناســان 

آستان مقدس برگزار شد.

در ابتدای جلســه و پس از تــالوت قرآن، خادم 
القرآن عباس ســليمی رئيس شــورای توســعه 
فرهنگ قرآنی و معاون فرهنگی و روابط عمومی 
آســتان مقدس حضرت عبدالعظيــم )ع( ضمن 
خير مقدم و بيان دغدغه ها در خصوص آموزش 
همگانــی قرآن در ســطوح مختلــف جامعه، بر 
اجرای مصوبات جلســات شورای فرهنگی قرآنی 

شهرستان تأكيد كرد. 
در ادامه حضار به بيان دیدگاههای خود در مورد 
روش های توسعه و گسترش طرح های قرآنی از 
جمله برگزاری كارگاه های سبک زندگی و تربيت 
مربيان قرآنی در این زمينه، اســتفاده از ظرفيت 
های بســيج و انجام تفاهم الزم در بحث آموزش 
قرآن، اجرای طرح های قرآنی با محوریت حضرت 
عبدالعظيم )ع( در ایام والدت آنحضرت، اجرایی 
نمودن مصوبات شــورا، برگزاری جلسات كميته 

های شورا و ارائه گزارش در جلسات آینده و هم 
اندیشی ســازمانها و ادارات و نهادها و مؤسسات 

منطقه در این زمينه پرداختند.

همزمان با ایّام والدت حضرت عبدالعظيم حسنی عليه 
الّســالم، زوج های جوان، عقد دائم خود را در اتاق عقد 

آستان مقّدس برگزار می كنند.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظيم )ع(، زوج های فراوانی در ایّام مختلف سال 
بویژه ایّام هفته بزرگداشــت والدت سّيدالكریم حضرت 
عبدالعظيم عليه الّســالم كه از اول تا ششم ربيع الثانی 

می باشــد، با مراجعه به اتاق عقد آستان مقّدس، جهت 
ثبت نام و رزرو آن اقدام می نمایند تا زندگی مشــترک 
خود را با اســتعانت از حضرت عبدالعظيم )ع( و در پناه 

بارگاه این امامزاده عظيم الشأن آغاز نمایند.
آســتان مقّدس ميزبان زوج های جوانی كه قصد دارند 
زندگی مشترک خود را در جوار حرم نورانی سّيدالكریم 

حضرت عبدالعظيم عليه الّسالم آغاز نمایند می باشد .

متقاضيــان محتــرم ميتواننــد جهــت اطالع از 
شرایط اســتفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت 
عبدالعظيم )ع( با شماره های 82 - 51225580 

تماس حاصل نمایند.

آئین عمامه گذاری جمعی از طالب 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع( 

برگزاری مسابقه فرهنگی » محّدث 
کریم« در آستان مقدس

تجلیل از 20 حافظ قرآن که در 
سالهای 1399 و 1400 موفق به 

حفظ کل قرآن کریم شدند 

پایگاه اطالع رســانی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظيــم)ع(: پانزدهمين آئين تجليل از 
حافظان كل قرآن كریم مركز آموزش قرآن 
آســتان مقدس حضرت عبدالعظيم حسنی 
عليه الّســالم در تاالر شــيخ صــدوق )ره( 

برگزار  شد. 
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظيم حســنی عليه الّســالم، 
مراســم تجليل از حافظــان كل قرآن كریم 
با عنوان »سرشناســان بهشــت«، با حضور 
قائم مقام شــورای عالی قرآن، فرماندار ویژه 
شهرســتان ری، رئيس ســازمان دارالقرآن 
الكریــم، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
شــهرداری، رئيس اداره تبليغات اســالمی 
شهرستان ری ، رؤســای مناطق آموزش و 
پرورش شهرســتان ری و جمعی از مدیران 
و اساتيد پيشكســوت قرآنی با تالوت قرآن 
توســط آقای داود الچينانی از قاریان ممتاز 
كشــور آغاز و در ادامه خادم القرآن عباس 
ســليمی معاون فرهنگــی و روابط عمومی 
آســتان مقّدس ضمن عرض خير مقدم به 
حضــور ميهمانان و حاضرین، به بيان نكاتی 
پيرامون شــأن و منزلت قــرآن و قرآنيان از 
منظر فرمایشــات نورانی ائمه اطهار عليهم 

السالم پرداخت.
سليمی با اشاره به یكی از بيانات رهبر معظم 
انقالب كه در زمينه توســعه فرهنگ قرآنی 
می فرمایند؛ »كار مــا در زمينه قرآن تمام 
شدنی نيســت«، اظهار داشت: قرآن آموزان 
قدر خود را بدانند، بهترین دوست و رفيق را 
انتخاب كرده اند ؛ اما به این نكته توجه باید 
نمود كه نباید در لفظ قرآن توقف كرد، بلكه 
باید از الفاظ و ظاهر و ساحل قرآن عبور كرد 
و به عمق و ژرفای شگفت انگيز معارف قرآن 

كریم رسيد. 
مدیحه ســرایی ذاكر آل اهلل عليهم الســالم 
حاج حميد رمضانپور، اجرای گروه همخوانی 
نورالهدی و پخش كليپ دیدار این نخبگان 
قرآنــی با آیــت اهلل محمدی ری شــهری، 
توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم)ع( 

از دیگر برنامه های این مراسم بود.
در پایان این مراسم از 9 نفر از قرآن آموزانی 
كه در ســالجاری موفق به حفظ قرآن كریم 
شــدند و همچنين 11نفــر از عزیزانی كه 
در سال گذشــته توفيق حفظ كالم الهی را 
داشــتند، با اهداء جوایز نفيس و تقدیرنامه 

تجليل بعمل آمد.
الزم  به ذكر است مراسمی اختصاصی برای 
تجليــل از این حافظان كل قــرآن كریم با 
حضور آیت اهلل محمدی ری  شــهری توليت 
آســتان مقّدس حضــرت عبدالعظيم عليه 
الّســالم و همچنين جمعی از مســئولين، 
مدیران و اساتيد قرآنی آستان مقدس برگزار 

و از ایشان تقدیر شد. 

حضـرت  مقـدس  آسـتان  رسـانی  اطـالع  پایـگاه 
عبدالعظيـم)ع(: آیـت اهلل محمدی ری شـهری، توليت 
آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظيـم حسـنی عليـه 
السـالم، گفـت: اخيـرا كتابـی بـا محتـوای مجموعـه 
احادیـث روایـت شـده حضـرت عبدالعظيـم)ع( از جد 
بزرگـوارش اميرالمؤمنيـن بوسـيله امـام جـواد)ع( بـا 
مضاميـن مختلـف فرهنگـی، اجتماعی در كشـور یمن 
یافـت شـده كـه نسـخه عربـی آن چـاپ گردیـده ولی 
ان شـاء اهلل بـه زودی ترجمـه و شـرح این كتـاب گران 
سـنگ نيـز توسـط مجموعـه دارالحدیـث تهيـه و در 

اختيـار مشـتاقان علـم و معرفـت قـرار مـی گيـرد. 
آخریـن جلسـه هماهنگـی سـتاد هفتـه بزرگداشـت 
والدت حضـرت عبدالعظيـم عليـه الّسـالم، بـا حضـور 
آیـت اهلل محمـدی ری شـهری توليت آسـتان مقدس، 
فرهنگـی  هـای  دسـتگاه  نماینـدگان  و  مسـئوالن 
شهرسـتان، فرمانـدار ، شـهردار ، مسـئولين فرهنگی ، 
فرماندهـان نظامـی و انتظامـی ، رسـانه ملـی  و دیگـر 
مسـئوالن شهرسـتان ری در آسـتان مقـدس حضرت 

عبدالعظيـم)ع( برگـزار شـد. 
حضـرت  مقـدس  آسـتان  توليـت  جلسـه،  ایـن  در 
عبدالعظيـم)ع( ضمـن خـوش آمدگویـی بـه حضـار 
گفـت: مقـام واالی حضـرت عبدالعظيـم)ع( و آثـار و 
بـركات زیـارت  بـارگاه نورانـی ایـن سـالله پـاک امـام 
حسـن مجتبی)ع(، هنوز به شایسـتگی شـناخته شده 

. نيست
آیـت اهلل محمـدی ری شـهری اظهـار داشـت: در ایـن 
دولـت كه شـخص رئيـس جمهور محتـرم در خصوص 
معـارف اهـل بيت عليهم السـالم بسـيار عالقـه مند و 
دارای دغدغه هسـتند، ان شـاء اهلل اميد داریم در زمينه 
نشـر معـارف اهـل  بيـت و توسـعه فرهنـگ دینـی در 
سـطوح مختلـف جامعه ، همتـی بيش از بيـش به كار 
گرفتـه شـود تا نظام اسـالمی مـا پویا تر از گذشـته به 

مسـير خود ادامـه دهد.  
رئيـس موسسـه علمـی فرهنگـی دارالحدیـث بيـان 
كـرد : در ميـان امامـزادگان شـخصيتی مانند حضرت 
عبدالعظيـم)ع( وجـود نـدارد كـه نسـبش بـا چهـار 
واسـطه بـه امـام حسـن مجتبـی)ع( برسـد و آن همه 
تجليـل و تكریـم و توثيـق از جانـب امام معصوم شـده 
باشـد و بتوانـد در جایـگاه امـام زمان خود پاسـخگوی 
سـواالت مـردم باشـد و زیارتش برابر بـا زیارت حضرت 

سيدالشـهدا)ع( تلقـی گردد. 
آیـت اهلل محمدی ری شـهری افزود: امـام خمينی)ره( 
شـخصيت بـی نظيـری بودند كه آینـده را به درسـتی 
پيـش بينـی ميكردنـد. نقـل شـده ایـن مـرد الهـی 
هنگامـی كـه توفيق زیارت كربال نصيبشـان نمی شـد 
در حـرم حضـرت عبدالعظيـم)ع( حاضـر می شـدند و 
همـان اعمالـی كـه در كربـال انجـام مـی شـود در این 

حـرم نورانی انجـام داده اسـت.

رئيس موسسـه علمـی فرهنگی دارالحدیث گفت: سـّر 
ایـن مطلب كه چرا حـرم مطهر حضرت عبدالعظيم)ع( 
شـعبه ای از كربالسـت هنوز برما پوشيده است و شاید 
هيـچ زمـان نيـز نتـوان بـه اسـرار آن دسـت یافـت اما 
وظيفـه مـا و متوليان فرهنگی این اسـت كه در مسـير 
معرفـی آن حضـرت و تبييـن مناقـب و فضائل ایشـان 

بخصـوص برای نسـل جـوان تالش و كوشـش كنيم. 
توليـت آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظيـم)ع( در 
پایـان ابـراز كـرد: خدمـت بـه ایـن امامـزاده واجـب 
التعظيـم افتخـار بزرگی اسـت كه باید همه مسـئولين 
و خدمتگزاران این فرصت را مغتنم بشـمارند و اینگونه 
نباشـد كـه در پایـان خدمـت خود حسـرت امـوری را 
داشـته باشـيم كـه مـی توانسـتيم انجـام دهيـم امـا 
كوتاهـی صـورت پذیرفته باشـد، لـذا باید با تـالش در 
راسـتای معرفـی و الگوسـازی از ایـن محـدث واالمقام 

موجبـات رضـای الهـی را فراهم سـازیم.

ّ

مقدس  آســتان  رســانی  اطــالع  پایــگاه 
حضــرت عبدالعظيــم)ع(: بــه مناســبت 
فرارســيدن ایام بزرگداشــت هفته والدت 
حضرت عبدالعظيم)ع(، مســابقه فرهنگی » 
محّدث كریم » در آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظيم عليه الّســالم برگزار می شــود.

به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظيم عليه الّســالم، مســابقه 
فرهنگی » محّدث كریــم » از اول تا پایان 
ماه ربيع الثانی با محوریت كتاب » مســند 
حضــرت عبدالعظيــم)ع( » تأليف عزیزاهلل 
عطاردی و عليرضا هزار، برگزار می شود كه 
به 14 نفر از برگزیدگان در این مســابقه به 

قيد قرعه هدایای متبركی اهداء ميگردد. 
عالقمنــدان می تواننــد بــرای دریافت و 
ارسال پاســخنامه، به شبكه های اجتماعی 
اداره كل برنامــه های فرهنگی و آموزشــی 
در ایتا، ســروش و اینســتاگرام با نشــانی 

FaAbdulazim مراجعه نمایند.
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اخبار اخبار

ویژه برنامه های ایام ميالد با شكوه پيامبر اكرم حضرت 
محمد مصطفی صلی اهلل عليه و آله و ســلم و سالروز 
والدت حضرت امام جعفر صادق عليه الّسالم در بارگاه 

ملكوتی حضرت عبدالعظيم عليه الّسالم برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظيم حســنی عليه الســالم، مراســمی در روز 
شــنبه اول آبان ماه از ســاعت 12:30 با قرائت زیارت 
حضرت رســول از راه بعيد توســط قاری ممتاز حاج 

مجتبی محمدبيگی و مدیحه ســرایی مداح اهل بيت 
عصمت و طهارت عليهم السالم حاج سيد علی سادات 
رضوی برگزار و از شبكه قرآن و معارف سيما به صورت 

مستقيم پخش گردید.
همچنين ویژه برنامه شب والدت نبی مكرم اسالم)ص( 
و حضرت امام جعفر صادق)ع( باسخنرانی حجت االسالم 
والمسلمين شيخ حسين كاردان و مدیحه سرایی حاج 
محمود تاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مصالی امام 

علی)ع( آستان مقدس برگزار شد.
برگزاری ویــژه برنامه ای در ســالروز ميــالد پيامبر 
اســالم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( مصادف با 
یكشــنبه دوم آبان ماه از ســاعت 12:30 با سخنرانی 
حجت االســالم و المسلمين شــيخ علی سعيدیان و 
مدیحه خوانی حاج امير نعيمی و پخش زنده از شبكه 
قرآن و معارف سيما از دیگر برنامه های این ایام بود. 

ميزبــان  ملكوتــی  آســتان  ایــن  ســــيدالكریم)ع(  حضــرت  ميــالد  بزرگداشــت  هفتــه  در 
ایــن  در  تــا  اهل بيت)ع(می رســــانند  حــرم  ایــن  بــه  را  خــود  كــه  اســــت  عاشــقانی 
 ایــام، عــرض ارادتــی خالصانــه بــه ســاحت مقــدس آن محــدث واالمقــام داشــته باشــند.

به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسنی)ع(، امســــال نيز با نزدیک شــدن 
به ایام والدت با سعادت حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( این بارگاه ملكوتی با برگزاری ویژه برنامه هــای 
آئينی، فرهنگــی و قرآنی همچون گذشــته پذیرای زائران خواهد بــود و تدابير ویژه ای برای این ایام 

در نظر گرفته شده است.
 همچنين با هماهنگی های صورت گرفته با ســازمان صدا و ســيما، ویــــژه برنامه های ایام ميالد به 
صورت زنده و توليدی در طول هفته ميالد به روی آنتن شبكه های مختلف سيما خواهد رفت تا عاشقان 

آل اهلل از این طریق در این فضای معنوی قرار گيرند.
برنامه های ایام بزرگداشــت والدت حضرت عبدالعظيم حسنی عليه السالم در بارگاه ملكوتی آنحضرت از 

16 آبان ماه آغاز و تا 22 آبان ادامه خواهد داشت.
حضــور خادمان در منزل خانواده شــهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و شــهدای ســالمت و تجليل از 
كادر درمان، برگزاری نمایشــگاه مجازی، برگزاری مراسم جشــن عقد ازدواج زوج های جوان، برگزاری 
محافــل مختلف انس با قرآن در آســتان مقدس و همچنين در مســاجد و مراكــز فرهنگی خارج از 
آســتان، اجرای طرح مواســات و كمک مؤمنانه )توزیع بســته های ارزاق ميان مستمندان(، راه اندازی 
موكــب و ایســتگاه صلواتی در اضالع مختلف آســتان مقــدس، تجليل از خدمتگزاران بازنشســته و 
مدال آوران جهانی شهرســتان ری، توزیق ارزاق و اقالم بهداشتی توسط گروه های جهادی طالب حوزه 
علميــه برادران حضرت عبدالعظيم)ع( در مناطق محروم و همچنين عيادت از بيماران بيمارســتان ها، 
گل افشــانی و عطر افشانی قبور شــهدای مدفون در آســتان مقدس، برگزاری همایش قرآنی با حضور 
مدیــران مدارس شــهرری و برگزاری مســابقات و طرح های فرهنگی و كارگاه هــای مجازی تربيتی و 
 آموزشــی گزیده ای از برنامه های تدارک دیده شده در هفته والدت حضرت عبدالعظيم)ع( خواهد بود.

روابط عمومی آســتان مقدس حضرت عبدالعظيم حســنی عليه السالم، فرارسيدن ایام سالروز والدت با 
سعادت ســفير امام هادی)ع(، حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( را به همه عاشقان و ارادتمندان اهل بيت 

عصمت و طهارت عليهم السالم تبریک و تهنيت عرض می نماید.

برگزاری ویژه برنامه های ایام ميالد پيامبر اكرم)ص(
 و حضرت امام جعفر صادق)ع( در آستان مقدس

ویژه برنامه های ایام میالد حضرت عبدالعظیم)ع(

 توزیع ۳۰هزار بسته گوشت گرم ميان مستمندان

برگزاری مراسم عقد زوج های جوان در 
ایام والدت حضرت سيدالکریم)ع(

 طــرح توزیــع 30هزار بســته گوشــت گرم با 
همكاری موسســه خيریه حضــرت خدیجه)س( 
بــه مناســبت ميالد نبــی مكرم اســالم)ص( و 
حضرت امام جعفر صادق)ع( با مشــاركت آستان 
 مقــدس حضــرت عبدالعظيــم)ع( انجام شــد.
 به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت 

عبدالعظيــم)ع(، در این طرح بســته های تهيه 
شده به همت و همكاری موسسه خيریه حضرت 
خدیجه ســالم اهلل عليها و اداره نذورات آســتان 
مقدس حضرت عبدالعظيم حســنی عليه السالم 
بين حــدود 30 هزار خانوار در اســتان  تهران و 

اطراف توزیع گردید.

همزمــان با ایّــام والدت حضرت عبدالعظيم حســنی 
عليه الّســالم، زوج های جوان، عقد دائم خود را در اتاق 

عقد آستان مقّدس برگزار می كنند.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظيم)ع(، زوج های فراوانی در ایّام مختلف ســال 
بویژه ایّام هفته بزرگداشــت والدت سّيدالكریم حضرت 
عبدالعظيم عليه الّسالم كه از اول تا ششم ربيع الثانی می 

باشد، با مراجعه به اتاق عقد آستان مقّدس، جهت ثبت 
نام و رزرو آن اقدام می نمایند تا زندگی مشترک خود را 
با استعانت از حضرت عبدالعظيم)ع( و در پناه بارگاه این 

امامزاده عظيم الّشأن آغاز نمایند.
آســتان مقّدس ميزبان زوج های جوانی است كه قصد 
دارنــد زندگی مشــترک خود را در جــوار حرم نورانی 

سّيدالكریم حضرت عبدالعظيم عليه الّسالم آغاز نمایند.

متقاضيــان محتــرم ميتواننــد جهــت اطالع از 
شرایط اســتفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت 
عبدالعظيــم)ع( با شــماره های 51225580-82 

تماس حاصل نمایند.

آئین عمامه گذاری جمعی از طالب 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم)ع( 

 برگزاری مسابقه فرهنگی » محدث 
کریم« در آستان مقدس

تجلیل از حافظان کل مرکز 
آموزش قرآن  آستان مقدس 

حضرت عبدالعظیم)ع(

مراســم عمامه گــذاری 18 نفر از طالب 
عبدالعظيــم  حضــرت  علميــه  حــوزه 
حسنی)ع( در ایام والدت پيامبر اكرم)ص( 
و رئيس مكتب تشيع امام جعفر صادق)ع( 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس 
حضــرت عبدالعظيــم)ع(، در ابتدای این 
مراســم كــه با حضــور حجت االســالم 
و المســلمين شــاهچراغی امــام جمعه 
شهرری، اســاتيد و طالب حوزه علميه و 
جمعی از مســئولين آستان مقدس همراه 
بود، حجت االســالم و المســلمين پناهی 
رئيس حوزه علميه حضــرت عبدالعظيم 
خصــوص  در  گزارشــی  حســنی)ع( 
تبليغی  و  پژوهشی  آموزشی،  فعاليت های 
ایــن حوزه ارائه نمــود و در ادامه آیت اهلل 
اعرافی رئيس حوزه های علميه كشور نيز 
ضمن تقدیــر از تالش های صورت گرفته 

به ایراد سخن پرداخت. 
در پایــان، جمعی از طــالب حوزه علميه 
حضرت عبدالعظيم حســنی)ع( به دست 
آیت اهلل اعرافــی ملبس به لباس روحانيت 

شدند.

پانزدهمين آئين تجليل از حافظان كل قرآن 
كریم مركــز آموزش قرآن آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظيم حســنی عليه الّسالم در 

تاالر شيخ صدوق )ره( برگزار  شد. 
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظيم حســنی عليه الّســالم، 
مراســم تجليل از حافظــان كل قرآن كریم 
با عنوان »سرشناســان بهشــت«، با حضور 
قائم مقام شــورای عالی قرآن، فرماندار ویژه 
شهرســتان ری، رئيس ســازمان دارالقرآن 
الكریــم، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
شــهرداری، رئيس اداره تبليغات اســالمی 
شهرســتان ری، رؤســای مناطق آموزش و 
پرورش شهرســتان ری و جمعی از مدیران 
و اساتيد پيشكســوت قرآنی با تالوت قرآن 
توســط آقای داود الچينانی از قاریان ممتاز 
كشــور آغاز و در ادامــه خادم القرآن عباس 
ســليمی معاون فرهنگــی و روابط عمومی 
آســتان مقّدس ضمن عرض خير مقدم به 
حضــور ميهمانان و حاضرین، به بيان نكاتی 
پيرامــون شــأن و منزلت قــرآن و قرآنيان 
از منظــر فرمایشــات نورانی ائمــه اطهار 

عليهم السالم پرداخت.
سليمی با اشاره به یكی از بيانات رهبر معّظم 
انقالب كه در زمينه توســعه فرهنگ قرآنی 
می فرمایند؛ »كار مــا در زمينه قرآن تمام 
شدنی نيســت«، اظهار داشت: قرآن آموزان 
قدر خود را بدانند، بهترین دوست و رفيق را 
انتخــاب كرده اند ؛ اما به این نكته توجه باید 
نمود كه نباید در لفظ قرآن توقف كرد، بلكه 
باید از الفاظ و ظاهر و ساحل قرآن عبور كرد 
و به عمق و ژرفای شگفت انگيز معارف قرآن 

كریم رسيد. 
مدیحه ســرایی ذاكر آل اهلل عليهم الســالم 
حاج حميد رمضانپور، اجرای گروه همخوانی 
نورالهدی و پخش كليپ دیدار این نخبگان 
قرآنــی با آیــت اهلل محمدی ری شــهری، 
توليت آســتان مقدس حضرت عبدالعظيم 
حســنی)ع( از دیگر برنامه های این مراسم 

بود.
در پایان این مراسم از 9 نفر از قرآن آموزانی 
كه در ســالجاری موفق به حفظ قرآن كریم 
شــدند و همچنين 11نفــر از عزیزانی كه 
در سال گذشــته توفيق حفظ كالم الهی را 
داشــتند، با اهداء جوایز نفيس و تقدیرنامه 

تجليل بعمل آمد.
الزم  به ذكر اســت طی مراســمی ویژه با 
حضور حضرت آیت اهلل محمدی ری  شهری 
توليت آســتان مقّدس حضرت عبدالعظيم 
عليه الّسالم و همچنين جمعی از مسئولين، 
مدیران و اساتيد قرآنی آستان مقدس نيز از 

این حافظان كل قرآن تقدیر شد. 

برگزاری آئين اختتاميه كالس های ترم تابستان مركز آموزش قرآن كریم 
اختتاميــه كالس هــای ترم تابســتان مركز 
آموزش قرآن كریم آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظيم حسنی عليه الّسالم در صحن امام 
حسين)ع( این بارگاه ملكوتی همراه با رعایت 

شيوه نامه های بهداشتی برگزار  شد.
به گــزارش روابــط عمومی آســتان مقّدس 
الّسالم، این  حضرت عبدالعظيم حسنی عليه 
مراســم با تالوت قرآن توســط آقای رمضان 
خليلی قاری ممتاز كشــور و از مربيان مركز 

آموزش قــرآن كریم آغاز و بــا ارائه گزارش 
اســتاد معتز آقایی حافــظ و داور بين المللی 
قرآن و مدیــر مركز آموزش قرآن كریم ادامه 

یافت.
در پایان این مراسم از 163 نفر قرآن آموزانی 
كه در كالس های ترم تابستان مركز آموزش 
قرآن كریم آستان مقدس حضرت عبدالعظيم 
حســنی)ع(، حائز رتبه شده بودند در حضور 

خانواده و اساتيد قرآنی تجليل بعمل آمد.
آیت اهلل محمدی ری شهری خبر داد:

کشف نسخه ای گرانسنگ در یمن از احادیث امیر مؤمنان که 
حضرت عبدالعظیم حسنی روایت کرده

آیـت اهلل محمـدی ری شـهری، توليـت آسـتان 
مقـدس حضرت عبدالعظيم حسـنی عليه السـالم، 
گفـت: اخيرا كتابی بـا محتوای مجموعـه احادیث 
جـد  از  عبدالعظيـم)ع(  حضـرت  شـده  روایـت 
بزرگـوارش اميرالمؤمنيـن بوسـيله امـام جـواد)ع( 
در  اجتماعـی  فرهنگـی،  مختلـف  مضاميـن  بـا 
كشـور یمـن یافـت شـده كـه نسـخه عربـی آن 
چـاپ گردیـده ولی ان شـاء اهلل بـه زودی ترجمه و 
شـرح این كتاب گران سـنگ نيز توسـط مجموعه 
دارالحدیـث تهيـه و در اختيـار مشـتاقان علـم و 

معرفـت قـرار مـی گيرد. 
آخرین جلسـه هماهنگی سـتاد هفته بزرگداشـت 
والدت حضـرت عبدالعظيم عليه الّسـالم، با حضور 
توليـت آسـتان  آیـت اهلل محمـدی ری شـهری 
مقـدس، مسـئوالن و نماینـدگان دسـتگاه هـای 
فرهنگی شهرسـتان، فرماندار ، شهردار ، مسئولين 
فرهنگـی ، فرماندهـان نظامـی و انتظامی ، رسـانه 
ملی  و دیگر مسـئوالن شهرسـتان ری در آسـتان 

مقدس حضـرت عبدالعظيـم)ع( برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه، توليـت آسـتان مقـدس حضـرت 
عبدالعظيـم)ع( ضمن خـوش آمدگویـی به حضار 
گفت: مقـام واالی حضرت عبدالعظيـم)ع( و آثار و 
بـركات زیارت  بـارگاه نورانی این سـالله پاک امام 
حسـن مجتبـی)ع(، هنوز به شایسـتگی شـناخته 

شـده نيست.
آیـت اهلل محمـدی ری شـهری اظهـار داشـت: در 
ایـن دولت كه شـخص رئيـس جمهور محتـرم در 
خصـوص معـارف اهل بيت عليهم السـالم بسـيار 
عالقـه منـد و دارای دغدغـه هسـتند، ان شـاء اهلل 
اميـد داریـم در زمينـه نشـر معـارف اهـل  بيت و 
توسـعه فرهنگ دینی در سـطوح مختلف جامعه ، 
همتـی بيـش از بيـش بـه كار گرفته شـود تا نظام 
اسـالمی ما پویا تر از گذشـته به مسـير خود ادامه 

دهد.  

رئيـس موسسـه علمـی فرهنگـی دارالحدیث بيان 
ماننـد  امامـزادگان شـخصيتی  ميـان  در   : كـرد 
حضرت عبدالعظيـم)ع( وجود ندارد كه نسـبش با 
چهـار واسـطه بـه امام حسـن مجتبی)ع( برسـد و 
آن همـه تجليـل و تكریـم و توثيـق از جانـب امام 
معصوم شـده باشـد و بتوانـد در جایگاه امـام زمان 
خـود پاسـخگوی سـواالت مـردم باشـد و زیارتش 
برابـر بـا زیـارت حضـرت سيدالشـهدا)ع( تلقـی 

گردد. 
امـام  افـزود:  شـهری  ری  محمـدی  اهلل  آیـت 
خمينـی)ره( شـخصيت بـی نظيـری بودنـد كـه 
آینـده را بـه درسـتی پيـش بينـی ميكردنـد. نقل 
شـده ایـن مـرد الهـی هنگامی كـه توفيـق زیارت 
نمـی شـد در حـرم حضـرت  نصيبشـان  كربـال 
عبدالعظيـم)ع( حاضر می شـدند و همـان اعمالی 
كـه در كربـال انجـام می شـود در این حـرم نورانی 

انجـام داده اسـت.
رئيس موسسـه علمی فرهنگـی دارالحدیث گفت: 

سـّر ایـن مطلـب كـه چـرا حـرم مطهـر حضـرت 
عبدالعظيـم حسـنی)ع( شـعبه ای از كربالسـت 
هنـوز برما پوشـيده اسـت و شـاید هيچ زمـان نيز 
نتـوان بـه اسـرار آن دسـت یافـت، اما وظيفـه ما و 
متوليـان فرهنگی این اسـت كه در مسـير معرفی 
آن حضـرت و تبييـن مناقـب و فضائـل ایشـان 
بخصـوص بـرای نسـل جـوان تـالش و كوشـش 

 . كنيم
توليـت آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظيـم)ع( 
در پایـان ابـراز كـرد: خدمـت بـه ایـن امامـزاده 
واجب الّتعظيـم افتخـار بزرگی اسـت كـه باید همه 
مسـئولين و خدمتگـزاران ایـن فرصـت را مغتنـم 
بشـمارند و اینگونـه نباشـد كـه در پایـان خدمـت 
خـود حسـرت امـوری را داشـته باشـيم كـه مـی 
توانسـتيم انجام دهيم امـا كوتاهی صورت پذیرفته 
باشـد، لـذا بایـد بـا تـالش در راسـتای معرفـی و 
الگوسـازی از این محدث واالمقـام موجبات رضای 

الهـی را فراهم سـازیم.

به مناسبت فرارسيدن ایام بزرگداشت هفته 
والدت ســيدالكریم حضــرت عبدالعظيــم 
حســنی)ع(، مســابقه فرهنگــی »محّدث 
كریم« در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم 

عليه الّسالم برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظيم حســنی عليه الّســالم، 
مســابقه فرهنگی »محّدث كریــم« از اول 
تا پایــان ماه ربيع الّثانی بــا محوریت كتاب 
تأليف  عبدالعظيــم)ع(«  حضرت  »مســند 
عزیزاهلل عطــاردی و عليرضا هــزار، برگزار 
می شود كه به 14 نفر از برگزیدگان در این 
مســابقه به قيد قرعه هدایای متبركی اهداء 

ميگردد. 
عالقمنــدان می تواننــد بــرای دریافت و 
ارسال پاســخنامه، به شبكه های اجتماعی 
اداره كل برنامــه های فرهنگی و آموزشــی 
در ایتا، ســروش و اینســتاگرام با نشــانی 

FaAbdulazim مراجعه نمایند.

خدمات تخفیفی و رایگان هتل 
کرامت، دارالشفاء کوثر، موزه 
و مرکز نجوم آستان مقدس به 
مناسبت ایام والدت حضرت 

عبدالعظیم)ع(
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان 
عبدالعظیـم)ع(:  حضـرت  مقـدس 
کرامـت،  هتـل  هـای  مجموعـه 
مرکـز  و  مـوزه  کوثـر،  دارالشـفاء 
نجـوم آسـتان مقـدس به مناسـبت 
ایـام والدت حضـرت عبدالعظیم)ع( 
را  رایـگان  و  تخفیفـی  خدمـات 
حضـرت  بزرگداشـت  ایـام  بـرای 
 سـیدالکریم)ع( در نظـر گرفتـه اند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان 
مقـدس حضـرت عبدالعظیـم)ع(، با 
توجـه بـه فرارسـیدن هفتـه میـاد 
عبدالعظیـم  حضـرت  باسـعادت 
حسـنی)ع(، مجموعه »هتل کرامت« 
بـا ارائـه خدمـات ویـژه تخفیفـی از 
16 آبـان تـا 22 آبـان پذیـرای زائران 

بود. خواهـد  گرامـی 
بـه همیـن منظـور زائریـن گرامـی می 
تـا40  هتـل  در  اقامـت  بـرای  تواننـد 
درصد، بـرای اسـتفاده از کافی شـاپ تا 
50 درصـد و بـرای  اسـتفاده از خدمـات 
فول بـرد ) اقامـت، صبحانه، نهار، شـام( 
تـا 30 درصـد از تخفیف های ارائه شـده 

گردند. بهرمنـد 
همچنین مجموعه های دارالشـفاء کوثر، 
مـوزه و مرکز نجوم آسـتان مقـدس نیز 
بـا  مصـادف  آنحضـرت  والدت  روز  در 
چهارشـنبه 19 آبـان بـه صـورت رایگان 

پذیـرای زائریـن خواهنـد بود.

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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خبـــــر خبـــــرخبـــــر خبـــــر

پخش زنده مراسم قرائت دعای 
سمات از شبکه قرآن سیما

توزیع 30هزار بسته گوشت گرم 
 میان مستمندان

پخــش زنــده مراســم پرفيــض قرائــت دعای 
ســمات هر هفتــه در آســتان مقدس بــه روی 
 آنتــن زنــده شــبكه قــرآن ســيما مــی رود.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظيم)ع(، ایــن ویژه برنامــه روزهای جمعه 
یــک ســاعت قبــل از اذان مغــرب و بــا حضور 
ســخنرانان و ذاكرین آل اهلل عليهم الســالم پخش 
می شــود و در ادامه تالوت قــرآن و اذان مغرب به 
 صورت زنده پایــان بخش این برنامــه خواهد بود.
الزم به ذكر است، این ویژه برنامه با حضور جمعيت 
و رعایت فاصله گذاری و شــيوه نامه های بهداشتی 

برگزار می شود.

 طــرح توزیــع 30هزار بســته گوشــت گــرم با 
همكاری موسســه خيریه حضــرت خدیجه)س( 
به مناســبت ميــالد نبی مكــرم اســالم)ص( و 
حضرت امام جعفر صادق)ع( با مشــاركت آستان 
 مقــدس حضــرت عبدالعظيــم)ع( انجام شــد.
 به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظيم)ع(، در این طرح بسته های تهيه شده 
به همت و همكاری موسسه خيریه حضرت خدیجه 
سالم اهلل عليها و اداره نذورات آستان مقدس حضرت 
عبدالعظيم حسنی عليه السالم بين حدود 30 هزار 

خانوار در استان  تهران و اطراف توزیع گردید.

آئين عمامه گذاری جمعی از طالب حوزه علميه حضرت عبدالعظيم)ع( 
 مراســم عمامه گذاری 18 نفر از طالب حوزه علميه 
حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( در ایام والدت پيامبر 
اكــرم)ص( و رئيس مكتب تشــيع امام جعفر صادق 

)ع( برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظيم)ع(، در ابتدای این مراســم كه با حضور 
حجت االسالم و المسلمين شــاهچراغی امام جمعه 
شــهرری، اســاتيد و طالب حوزه علميه و جمعی از 
مســؤلين آســتان مقدس همراه بود، حجت االسالم 

و المســلمين پناهــی رئيس حــوزه علميه حضرت 
عبدالعظيــم )ع( گزارشــی در خصوص فعاليت های 
آموزشــی، پژوهشــی و تبليغی این حوزه ارائه نمود 
و در ادامه آیت اهلل اعرافــی رئيس حوزه های علميه 
كشور نيز ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته به 

ایراد سخن پرداخت. 
در پایــان جمعی از طــالب حــوزه علميه حضرت 
عبدالعظيم حســنی)ع( به دســت آیــت اهلل اعرافی 

ملبس به لباس روحانيت شدند.

خدمات تخفیفی و رایگان هتل 
کرامت، دارالشفاء کوثر، موزه و مرکز 
نجوم آستان مقدس به مناسبت ایام 

والدت حضرت عبدالعظیم)ع(
به گـزارش روابـط عمومی آسـتان 
عبدالعظیـم)ع( حضـرت  مقـدس 
کرامـت،  هتـل  هـای  مجموعـه 
مرکـز  و  مـوزه  کوثـر،  دارالشـفاء 
نجـوم آسـتان مقدس به مناسـبت 
ایام والدت حضـرت عبدالعظیم)ع( 
را  رایـگان  و  تخفیفـی  خدمـات 
حضـرت  بزرگداشـت  ایـام  بـرای 
 سـیدالکریم)ع( در نظـر گرفته اند.
هفتـه  فرارسـیدن  بـه  توجـه  بـا 
حضـرت  باسـعادت  میـاد 
عبدالعظیـم حسـنی)ع(، مجموعـه 
»هتـل کرامـت« بـا ارائـه خدمات 
تـا  آبـان   16 از  تخفیفـی  ویـژه 
22 آبـان پذیـرای زائـران گرامـی 

بـود. خواهـد 
بـه همیـن منظـور زائریـن گرامی 
مـی تواننـد بـرای اقامـت در هتل 
از  اسـتفاده  بـرای  درصـد،  تـا40 
کافـی شـاپ تـا 50 درصـد و برای  
 ( بـرد  فـول  از خدمـات  اسـتفاده 
اقامـت، صبحانـه، نهـار، شـام( تـا 
ارائـه  تخفیف هـای  از  درصـد   30

شـده بهرمنـد گردنـد.
دارالشـفاء  مجموعـه  همچنیـن 
علـم  تـاالر  والدت،  روز  در  کوثـر 
در روزهـای دوشـنبه سـه شـنبه 
هفتـه  در  مـوزه  و  چهارشـنبه،  و 
صـورت  بـه  آنحضـرت  والدت 
خواهـد  زائریـن  پذیـرای  رایـگان 

بـود.



روایتی از حضور رهبر معظم انقالب در قبله تهران
حضــرت  آیــت اهلل  خامنه ای رهبر معظــم  انقالب  
اســالمی صبح  امروز)1373/8/5(به  منظور زیارت  
مرقد مطهر حضرت  عبدالعظيم  الحسنی)ع ( و دیدار 
با مردم  هميشــه  در صحنه  شهرری وارد این  شهر 

شدند.
مقام  معظم  رهبری در ساعت 8/30 صبح  امروز وارد 
صحن  مطهر حضرت  عبدالعظيم  الحسنی)ع ( شدند 
و در فضایی آكنده  از خلوص  و معنویت  و عشق  به  
والیت  به  دعا و نيایش  و زیارت  مرقد مطهر حضرت  

عبدالعظيم )ع ( پرداختند.
حضرت  آیت اهلل  خامنه ای همچنين  بقعه های شریف  
امامزاده  حمزه  و امامزاده  طاهــر)ع ( را كه  در جوار 
حضرت  عبدالعظيم  واقع  شده  است  را زیارت  كردند.

رهبر معظم  انقالب  اســالمی پــس  از زیارت  مرقد 
مطهــر حضــرت  عبدالعظيم  الحســنی)ع ( و بقاع  
شریف  امامزاده  حمزه  و امامزاده  طاهر در بخشی از 
سخنانی كه  در اجتماع  هزاران  تن  از مردم  شهرری 
ایراد كردند؛ حضرت  عبدالعظيم  حسنی را به  عنوان  
ستاره ای درخشان  از خاندان  پيامبر)ص ( نام  بردند 
و با اســتناد به  روایات  فرمودند: زیارت  مرقد مطهر 
حضرت  عبدالعظيم  بــه  مثابه  زیارت  مرقد حضرت  
سيدالشــهدا)ع ( در كربال است  و شهرری به  سبب  

وجود بقاع  متبركه  حضرت  عبدالعظيم  الحســنی 
و امامزادگان  حضــرت  حمزه  و طاهر و قبور مطهر 
علمای بزرگی همچون  شــيخ  صدوق  و نيز وجود 
مرقد منور امام  خمينی)ره (، مركز اشعاع  شهر تهران  

محسوب  شود.
حضرت  آیت اهلل  خامنه ای فرمودند: شهرری به خاطر 
بقعه ی مطّهره ی جناب عبدالعظيم الحســنی)ع( و 
جناب حمزه و جناب طاهر و قبور مطّهره ی علمای 
بزرگی كه در این جا مدفونند، قبله ی تهران اســت. 
اینجا ریشــه ی تهران است و از لحاظ معنوی مركز 

اشعاع تهران به حساب می آید.
مقام  معظم  رهبری همچنين  حضور مردم  شهرری 
را در صحنه هــای مختلف  انقــالب ، به ویژه  جنگ  
تحميلی ستایش  برانگيز توصيف  كردند و فرمودند: 
شــهرری دارای استعداد پيشــرفت  و ترقی است  و 
مردمی خوب ، عالقه مند و با نشاط را در خود جای 
داده  است . مردم  شــهرری به ویژه  جوانان  این  شهر 
در دوران  انقالب ، نقش  و تأثير بســيار مهمی را در 
پيشبرد مسائل  كشور داشته اند و همراه  با مسئوالن  

دلسوز و پرتالش  خود این  منطقه  را آباد كرده اند.
پيش  از سخنان  مقام  معظم  رهبری، توليت آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظيم)ع( در سخنان  كوتاهی 
مقدم  رهبر معظم  انقالب  اســالمی را به  آســتان  

مقــّدس  حضرت  عبدالعظيم  الحســنی)ع ( گرامی 
داشت  و ضمن  ارائه  گزارشی از فعاليت های عمرانی 
در شهرری اظهار اميدواری كرد كه  حركت  سازندگی 

این  شهرستان  شتاب  بيشتری به  خود بگيرد.
رهبر انقالب  اســالمی در مراســم  امروز همچنين  
از بخشــهای مختلف  طرح های توسعه  حرم  مطهر 
حضرت  عبدالعظيم  الحســنی)ع ( كه  در زمينی به  
وسعت  سی هزار متر مربع  به  اجرا گذاشته  شده  است  
بازدید كردند. در این  بازدید توليت  آستان  مقّدس  
حضرت  عبدالعظيم )ع(، حجت االسالم  والمسلمين  
غيوری، حجت االســالم  والمســلمين  رفيعی امام  
جمعه  شهرری، حجه االسالم  والمسلمين  مسعودی 
توليت  آستان  مقّدسه  حضرت  معصومه )س (، و دیگر 
مسئولين استان تهران و شهرری مقام  معظم  معظم  

رهبری را همراهی می كردند.
طرح  توســعه  حرم  مطهر حضــرت  عبدالعظيم  از 
سال1370 با هدف  ایجاد امكانات  مذهبی، فرهنگی 
و رفاهی و نيز ارتقاء سطح  فرهنگی منطقه  به  اجرا 
گذاشته  شده  است . زیربنای مجموعه  طرح  توسعه  
بيش  از75 هــزار مترمربع  می باشــد كه 16 طرح  
بزرگ  و كوچک را شامل  می گردد. دست اندركاران  
اجــرای این  طــرح  هزینه  انجام  ایــن  طرح  بزرگ  
را120 ميليــارد ریال  بــرآورد كرده اند. طرح های 

توســعه  حرم های امامزاده  حمزه  و امام  زاده  طاهر، 
احداث  شبستان  بين الحرمين ، مصلی، مركز فرهنگی 
جوانان ، دانشكده  علوم  حدیث ، حوزه  علميه  برهان ، 
كتابخانه  ری و سالن  اجتماعات  از جمله  طرحهای 
مهمی اســت  كه  معاونت  عمرانی آســتان  مقّدس  

حضرت  عبدالعظيم  آنها را به  اجرا گذاشته  است .
این  گزارش  همچنين  حاكيســت  حضرت  آیت اهلل  
خامنه ای در اجتماع  روحانيون  شهرستان  ری حضور 
یافتند و طی ســخنانی نقش  و وظيفــه  آنان  را در 
تقویت  هر چه  بيشتر روحيه  انقالبی و حماسی مردم  
و نيز پایبندی آنان  به  مفاهيم  اســالمی و انقالبی را 

یادآور شدند.
رهبر انقالب  اسالمی فرمودند: حل  مشكالت  دینی 
و معنــوی و فكری مردم  همراه  بــا اعتالی روحيه  
مذهبــی، اعتقادی و معنوی جوانــان  از مهمترین  
وظایف  روحانيون  است  كه  باید به  بهترین  وجه  انجام  

پذیرد.
حضرت  آیت اهلل  خامنه ای در پایان  این  ســفر كوتاه  
كه  چهار ساعت  به  طول  انجاميد بر مزار شریف  شيخ  
صدوق  از علمای بزرگ  جهان  اسالم  در قرن  چهارم  
هجری قمــری واقع  در منطقه  ابــن  بابویه  حضور 
یافتند و با قرائت  فاتحه  مقام  و منزلت  وی را گرامی 

داشتند.

تنظیم: سادات مجیدی
آقای حسن مرادیان، مدیر صندوق قرض الحسنه آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظيم)ع( در مصاحبه اختصاصی 
با ماهنامه آســتان گفت: صندوق قرض الحسنه آستان 
حضرت عبدالعظيم)ع( در سال1358 توسط خيرین و 
مرحوم آقای غيوری با هدف احيای یک سنت اسالمی 
و برای رفع نياز نيازمندان و بهره مند شدن همه صاحبان 
حســاب از اجر معنوی و برای ایجاد اميد در نااميدان و 
گشــایش درهای بســته به روی آنان و همچنين برای 
جلب رضایت خدای منان تاســيس گردید و تاكنون با 
رفع گرفتاری مالی و اعطای قرض الحسنه به هزاران نفر 
توانسته است دعای خير و بركت الهی را بدرقه راه خيرین 

و صاحبان حساب نماید.
آقای مرادیان افزود: از سال1387 تاكنون با ابالغ توليت 
محترم آستان و حكم آقای فهميده، مسئوليت صندوق 

قرض الحسنه به بنده واگذار شد.
مدیر صندوق قرض الحســنه آســتان ادامه داد: طی14 
سالی كه بنده در خدمت آستان بودم، با كمک همكاران 
عزیزمان در صندوق توانســتيم قدم های خوبی در این 
مســير برداشــته و خدمات ویژه ای بــه متقاضيان وام 

قرض الحسنه ارائه دهيم.

8 برابر شدن مبلغ وام های قرض الحسنه��
وی تصریح كرد: صندوق قرض الحســنه آستان در حال 

حاضر بيش از35 هزار عضو دارد.
مدیر صندوق قرض الحســنه آستان 
با بيان اینكه صندوق در ســال های 
اخيــر توانســت مبلغ تســهيالت 
را افزایــش دهــد، گفــت: در طول 
ایــن14 ســال زیر ســایه حضرت 
عبدالعظيــم)ع( و امامزادگان، مبلغ 
برابر شده  قرض الحســنه8  وام های 
است و صندوق قرض الحسنه آستان 
ساليانه نزدیک به6 تا7 ميليارد تومان 

تسهيالت به كاركنان آســتان و دستگاه های وابسته به 
آســتان مانند دارالشفاء، مدرســه حكمت و ... پرداخت 

می كند.
آقای مرادیان ادامه داد: صندوق قرض الحســنه آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظيم)ع( با سابقه42 سال فعاليت 
توانست در ســال گذشــته بيش از8 ميليارد تومان از 
محل حساب های قرض الحسنه اشخاص و خيرین، وام 

قرض الحسنه به متقاضيان اعطا نماید.
ارائه تســهيالت غيرحضوری صندوق قرض الحسنه در 

دوران كرونا
مدیر صندوق قرض الحسنه آستان گفت: این صندوق در 
دوران كرونا به منظور رعایت شيوه نامه های بهداشتی و 
جلوگيری از ترددهای غيرضروری برنامه هایی تنظيم كرد 
تا مشــتریان با كمترین حضور در صندوق، كارهایشان 

طبق روال انجام شود.
وی افــزود: در دوران كرونــا متقاضيان 
وام قرض الحســنه درصورتــی كه عضو 
صنــدوق باشــند، بــرای درخواســت 
وام از طریــق ســایت آســتان مقّدس 
آدرس بــه  عبدالعظيــم)ع(   حضــرت 
https://sandogh.abdulazim.(

com( مراجعــه و فرم مربوطه را تكميل 
می كننــد تا پس از بررســی و داشــتن 
شرایط دریافت وام با آنها تماس گرفته و 

هماهنگی های الزم به عمل آوریم.
آقــای مرادیان تصریح كرد: پرســنل محترم آســتان 
درصورتی كه متقاضی وام قرض الحسنه باشند، نيازی به 
مراجعه حضوری به صندوق ندارند و می توانند با دریافت 
معرفی نامه از واحدهای مربوطه درخواســت تسهيالت 
قرض الحسنه بدهند و صندوق از طریق اداره كل منابع 
انســانی درخواســت ها را دریافت كرده و مبلغ وام را به 
حسابشان واریز می كند و با ارسال پيام كوتاه به پرسنل 

محترم آستان، آنها را از واریز وجه وام مطلع می سازد.
مدیر صندوق قرض الحسنه آستان بيان كرد: این صندوق 
شــرایطی فراهم كرد تا مشتریان صندوق قرض الحسنه 
در دوران كرونا، اقســاط خود را از طریق دســتگاه های 

خودپرداز و نرم افزار های موبایلی پرداخت كنند.
وی همچنين ادامه داد: صندوق قرض الحسنه با معرفی 

سامانه» همراه صندوق)همپا( « و نصب آن بر روی تلفن 
همراه مشــتریان، انجام عمليات بانكــی از جمله: واریز 
اقساط، دریافت موجودی، صورت حساب سپرده، انتقال 

وجه و ... را تسهيل كرد.

نتوانست حتی یک روز، صندوق �� کرونا 
قرض الحسنه را تعطیل کند!

مدیر صندوق قرض الحسنه آستان با قدردانی از تالش بی 
وقفه همكاران صندوق تاكيد كرد: صندوق قرض الحسنه 
آستان در دوران شيوع ویروس منحوس كرونا حتی یک 
روز هم تعطيل نشد و عالوه بر این، خدمات دهی صندوق 
در این دوران سخت به بهترین شكل ممكن به مشتریان 
ارائه شد كه همه این اتفاقات را مدیون زحمات همكاران 

پرتالش مان در صندوق هستيم.

دعــای خیر و برکت الهــی، بدرقه راه ��
خیرین و صاحبان حساب

آقای مرادیان گفت: صندوق قرض الحسنه آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( ،توانسته بخش كوچكی 
از گرفتاری نيازمنــدان را رفع نماید، بدین ترتيب همه 
می توانند برای مشاركت در كارهای خير با افتتاح حساب 
تحت عنوان قرض الحسنه برای خود و سایر افراد خانواده 
و همچنين به نيابت از پدران و مادران رحلت كرده خود 
در این امر خداپسندانه شركت نموده و باقيات صالحات 
ذخيره نمایند و صندوق هم با اعطای وام قرض الحسنه به 
نيازمندان، گره كوچكی از كار آنان را گشوده و موجبات 

اجر معنوی برای شما و خانواده تان به ارمغان بياورد.
وی ادامه داد: بدیهی اســت كه صاحب حساب هر زمان 
كه بخواهد با مراجعه به صندوق در این آستان مقّدس و 
ارائه دفترچه حساب پس انداز، هر مبلغ از حساب خود 

می تواند برداشت نماید.
آقــای مرادیــان تصریــح كــرد: الزم به ذكر اســت 
چون ایــن وجوه برای حــل مشــكالت نيازمندان به 
عنوان»قرض الحســنه« به جریان می افتد، در حقيقت 
پس انداز كنندگان نه تنها برای خود در این جهان ذخيره 
و پس اندازی تهيه نموده اند، بلكه اندوخته ای جاوید نيز در 
جهان ابدی خواهند داشت و در امر خير، شریک خداوند 

تبارک و تعالی هستند.
مدیر صندوق قرض الحســنه آستان تاكيد كرد: همچنين 
خيرین گرامی در صــورت عدم امكان حضور در صندوق 
قرض الحســنه و افتتــاح حســاب، برای تحقــق اهداف 
خيرخواهانه خود و به نيابت از درگذشــتگان می توانند از 
طریق دســتگاه های خودپرداز بانک های ملی، كشاورزی، 
صادرات و پارسيان به شماره كارت) 9919-2619-4279-
6037 ( و به نام آقایان)حسن مرادیان، حسين فهميده و 
جواد زند( و از طریق شناســه واریز )010005622310( 
نســبت به واریز وجه به حساب خيرات و مبرات حضرت 

وليعصر)عج( صندوق اقدام نمایند.

سخن آخر��
آقای مرادیان در پایــان از حمایت های بی دریغ توليت 
محترم آستان، معاونت محترم هماهنگی توسعه موقوفات، 
همكاران محترم صندوق قرض الحسنه و تمامی مسئوالن 
و همكاران گران قدر آستان مقّدس حضرت عبدالعظيم 

حسنی)ع( تشكر كرد.

؟؟؟؟؟

به بهانه سالروز حضور تاریخی رهبر معظم انقالب در 
حرم حضرت عبدالعظیم)ع(

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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مصاحبه گفت وگو

حضــرت  آیــت اهلل  خامنه ای رهبر معظــم  انقالب  
اســالمی صبح  امروز)1373/8/5( به  منظور زیارت  
مرقد مطهر حضرت  عبدالعظيم  حسنی)ع ( و دیدار 
با مردم  هميشــه  در صحنه  شهرری وارد این  شهر 

شدند.
مقام  معظم  رهبری در ساعت 8:30 صبح  امروز وارد 
صحن  مطهر حضرت  عبدالعظيم  حسنی)ع ( شدند 
و در فضایی آكنده  از خلوص  و معنویت  و عشق  به  
والیت  به  دعا و نيایش  و زیارت  مرقد مطهر حضرت  

عبدالعظيم )ع ( پرداختند.
حضرت  آیت اهلل  خامنه ای همچنين  بقعه های شریف  
امامزاده  حمزه  و امامزاده  طاهــر)ع ( را كه  در جوار 
حضرت  عبدالعظيم  واقع  شده  است  را زیارت  كردند.

رهبر معظم  انقالب  اســالمی پــس  از زیارت  مرقد 
مطهر حضرت  عبدالعظيم  حسنی)ع ( و بقاع  شریف  
امامزاده  حمزه  و امامزاده  طاهر در بخشی از سخنانی 
كــه  در اجتماع  هزاران  تن  از مردم  شــهرری ایراد 
كردنــد؛ حضرت  عبدالعظيم  حســنی را به  عنوان  
ستاره ای درخشان  از خاندان  پيامبر)ص ( نام  بردند 
و با اســتناد به  روایات  فرمودند: زیارت  مرقد مطهر 
حضرت  عبدالعظيم ) ع( به  مثابه  زیارت  مرقد حضرت  
سيدالّشــهدا)ع ( در كربال است  و شهرری به  سبب  
وجود بقــاع  متبركه  حضرت  عبدالعظيم  حســنی 

و امامزادگان  حضــرت  حمزه  و طاهر و قبور مطهر 
علمای بزرگی همچون  شيخ  صدوق )ره(  و نيز وجود 
مرقد منور امام  خمينی)ره (، مركز اشعاع  شهر تهران  

محسوب  می شود.
حضرت  آیت اهلل  خامنه ای فرمودند: شهرری به خاطر 
بقعه ی مطّهره ی جناب عبدالعظيم حســنی)ع( و 
جناب حمزه و جناب طاهر و قبور مطّهره ی علمای 
بزرگی كه در این جا مدفونند، قبله ی تهران اســت. 
اینجا ریشــه ی تهران است و از لحاظ معنوی مركز 

اشعاع تهران به حساب می آید.
مقام  معظم  رهبری همچنين  حضور مردم  شهرری 
را در صحنه هــای مختلف  انقــالب ، به ویژه  جنگ  
تحميلی ستایش  برانگيز توصيف  كردند و فرمودند: 
شــهرری دارای استعداد پيشــرفت  و ترقی است  و 
مردمی خوب ، عالقه مند و با نشاط را در خود جای 
داده  است . مردم  شــهرری به ویژه  جوانان  این  شهر 
در دوران  انقالب ، نقش  و تأثير بســيار مهمی را در 
پيشبرد مسائل  كشور داشته اند و همراه  با مسئوالن  

دلسوز و پرتالش  خود این  منطقه  را آباد كرده اند.
پيش  از سخنان  مقام  معظم  رهبری، توليت آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظيم)ع( در سخنان  كوتاهی 
مقدم  رهبر معظم  انقالب  اســالمی را به  آســتان  
مقّدس  حضرت  عبدالعظيم  حسنی)ع ( گرامی داشت  

و ضمــن  ارائه  گزارشــی از فعاليت های عمرانی در 
شهرری اظهار اميدواری كرد كه  حركت  سازندگی 

این  شهرستان  شتاب  بيشتری به  خود بگيرد.
رهبر انقالب  اســالمی در مراســم  امروز همچنين  
از بخشــهای مختلف  طرح های توسعه  حرم  مطهر 
حضرت  عبدالعظيم  حســنی)ع ( كه  در زمينی به  
وسعت  سی هزار متر مربع  به  اجرا گذاشته  شده  است  
بازدید كردند. در این  بازدید توليت  آستان  مقّدس  
حضرت  عبدالعظيم )ع(، حجت االسالم  والمسلمين  
غيوری، حجت االســالم  والمســلمين  رفيعی امام  
جمعه  شهرری، حجت االسالم  والمسلمين  مسعودی 
توليت  آســتان  مقّدســه  حضرت  معصومه )س (، و 
دیگر مسئولين استان تهران و شهرری، مقام  معّظم  

رهبری را همراهی می كردند.
طرح  توسعه  حرم  مطهر حضرت  عبدالعظيم  )ع( 
از ســال1370 با هدف  ایجــاد امكانات  مذهبی، 
فرهنگــی و رفاهی و نيز ارتقاء ســطح  فرهنگی 
منطقه  به  اجرا گذاشــته  شــده  اســت . زیربنای 
مجموعه  طرح  توســعه  بيش  از75 هزار مترمربع  
می باشــد كه  16طرح  بزرگ  و كوچک را شــامل  
می گردد. دست اندركاران  اجرای این  طرح  هزینه  
انجام  این  طرح  بزرگ  را120 ميليارد ریال  برآورد 
كرده اند. طرح های توسعه  حرم های امامزاده  حمزه  

و امام  زاده  طاهر، احداث  شبســتان  بين الحرمين ، 
مصلی، مركــز فرهنگی جوانان ، دانشــكده  علوم  
حدیث ، حوزه  علميه  برهان ، كتابخانه  ری و سالن  
اجتماعــات  از جمله  طرح های مهمی اســت  كه  
معاونت  عمرانی آستان  مقّدس  حضرت  عبدالعظيم 

)ع(  آنها را به  اجرا گذاشته  است .
این  گزارش  همچنين  حاكيســت  حضرت  آیت اهلل  
خامنه ای در اجتماع  روحانيون  شهرستان  ری حضور 
یافتند و طی ســخنانی نقش  و وظيفــه  آنان  را در 
تقویت  هر چه  بيشتر روحيه  انقالبی و حماسی مردم  
و نيز پایبندی آنان  به  مفاهيم  اســالمی و انقالبی را 

یادآور شدند.
رهبر انقالب  اسالمی فرمودند: حل  مشكالت  دینی 
و معنــوی و فكری مردم  همراه  بــا اعتالی روحيه  
مذهبی، اعتقــادی و معنوی جوانــان  ازمهمترین  
وظایف  روحانيون  است  كه  باید به  بهترین  وجه  انجام  

پذیرد.
حضرت  آیت اهلل  خامنه ای در پایان  این  ســفر كوتاه  
كه  چهار ســاعت  به  طول  انجاميد بر مزار شــریف  
شــيخ  صدوق )ره(  از علمای بزرگ  جهان  اسالم  در 
قرن  چهارم  هجری قمری واقع  در منطقه  ابن  بابویه  
حضور یافتند و با قرائت  فاتحه  مقام  و منزلت  وی را 

گرامی داشتند.

به بهانه سالروز حضور تاریخی در حرم حضرت عبدالعظیم)ع(

روایتی از حضور رهبر معّظم انقالب در قبله تهران
آن قدر نزد خدا ارج و مقام داشت که 
محضر سـه امام بزرگوار را درك  کند 
و از راویــان و عابدان  بزرگ  دورانش 
باشــد؛ او که زیارت مرقد مطّهرش، 
ثواب زیارت قبر سیدالّشهداء حضرت 
را دارد؛  امام حسین عـــلیه السام 
سیدالکریم؛ ابوالقاسم عـبدالعظیم ا بن 
عـبداهلل  ابن  علي  ابن حسن  ابن زید 
ابن حسن )ع(، از نوادگان امام حسن 

مجتبي )ع(.

زندگی پر رمز و راز��
سال 173 قمري و ماه ربیع الّثاني بود 
که در مدینه، در خانه عبداهلل بن علي 
از نوادگان امام حســن مجتبي)ع(، 
نوزادي دیده به  جهان  گشــود با نام 
عبدالعظیم که بعدها از محّدثان بزرگ 

و عالمي گران قدر و باتقوا شد.
خانواده نقشــي مهم در شکل گیري 
شخصیت آدمي دارد و از عوامل مؤثر 
در تربیت شمرده مي شود؛ زیرا انسان ، 
حّساس ترین  زمان رشد و تـــربیت 
خـــود را در خانــواده مي گذراند و 
هرگاه زمینه پرورش صحیح به وجود 
آید، انســان هاي بزرگ و شایســته 
عبدالعظیم  حضرت  مي گیرند.  شکل 
حسني)ع( نیز در خانواده اي از  سالة  
خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله دیده 
به جهان گشود که با پنج واســـطه 
مي رسد.  مجتبي)ع(  حسن  امام  بـه 
این ریشــه خانوادگي غیر از این که 
زمینة  رشد  و تکامل  انساني او به شمار 
مي آید ، بزرگي  و اصالتي  اســت که از 

ارج و ارزش خاصي برخوردار است.
یکي از ویژگي هاي مهم زندگي حضرت 
عبدالعظیم)ع( این بـــود که توفیق  
یافت  تا  محضر پر فیض سه حجت الهي 
را درك  نماید ، از تعالیم آن بزرگواران 
بهره مند شود و سخنان و روایات آنان 

را به نسل هاي بعد منتقل نماید. وقتي 
امام رضا)ع ( در  مدینه به سر مـي بُرد، 
بـراي حـضرت عبدالعظیم)ع( امکان  
بود؛ پس  بـا حـضرت فـراهم  دیدار 
از شــهادت آن حضرت که امامت به 
امام جواد)ع( رســید  و در  مدتي  که 
امام)ع( در مدینه بود، این ســعادت 
و توفیــق همچنان  براي  حـــضرت 
آن  با  که  بود  فراهم  عـبدالعظیم)ع( 
حضرت، تماس و دیدار داشته بـاشد و 
از دانـش  آن  بزرگوار  بهره گیرد. گاهي 
نیز سؤاالت خود را به صورت نامه از 
امام  مي پرســید  و جواب  مکتوب از 

ایشان دریافت مي کرد.
پربـهره ترین وحـساس ترین مـقطع 
حیات حضرت عبدالعظیم)ع (، دوران  
امام  هــادي)ع( بود؛ اگــر چه امام 
هادي)ع( بخشــي از عمر پر  برکت  
خود را در منطقه اي حفاظت شــده 
نظامي و تحت نظر، در »ســـامرا« 
گـــذراند و در  آن  دوران ، امــکان 
ارتبــاط با آن حضــرت، کمتر و با 
حـضرت  امـا  بود،  همراه  مشکاتي 
عبدالعظیم)ع( در همان زمان هم به 
از  و  مي رسید  هادي)ع(  امام  محضر 

ایشان  رهنمود  مـي گرفت .
با ظلم و خفقاني کــه در زمان امام 
جــواد و امام  هادي علیهما الســام 
امامان معصوم  این  و  وجـود داشـت 
دســتگیر و تبعید مي شدند ، سادات  
زیر  علیهم السام  اهل بیت  پیروان   و 
شکنجه هاي بـني عـباس، مـظلومانه 
جان مي ســپردند و از ظلم و تجاوز 
دژخیمان عباسي  مصونیت  نداشتند . 
حتي وقتي متوّکل عباسي از ماقات 
امام   با  عـــبدالعظیم)ع(  حـضرت 
هادي )ع(ـ  که در سامرا بودندـ با خبر 
مي شود و این مـــاقات ها و انـتقال 
پیام اهـل بیت علیهم السام  به  جامعه 

و مجاهدان ظلم ستیز را براي حاکمیت 
روزة خود خطرنــاك مي بیند،  چند 
حضرت  قـتل  و  دسـتگیري   دستور  
عبدالعظیم)ع( را صادر  مي کند . ایشان  
نیز، هجرت از چنگال ظلم را بر  مـاندن  
به  و  مي دهد  تـــرجیح  مـدینه  در 
منظور نشر معارف ناب اسامي، وطن 
خود را  ترك  و در شــهرهاي مختلف 
تا   به طور  مـخفیانه  زنـدگي مي کند  
به  شهرري مي رسد و در خانه یکي  از  
پروردگار  عبادت  به  و  مؤمنان ساکن 

مـشغول مـي شود.

افتخار میزبانی از سیدالکریم به ��
ری رسید

بـا توجه به شرایط نامناسب  شهرهاي  
اســامي در حجــاز و تحت تعقیب 
جور ، حضرت   حاکمان  از سوي  بودن  
شهر ري   به  حسنی)ع(  عـبدالعظیم 
مهاجرت کرد. در سال 64 قمري، بعد 
یزیدبن معاویه، در شهرهاي   از مرگ 
ضد  حـــرکت  هاي  عـراق،  و  حجاز  
اَُموي و انتقام  جویانــه  به  حمایت از 
اهل بیت  علیهم  الســام شروع شد 
و از  جمله  شــهرهایي که به عنوان 
قیامي  از خود  بني امیه  بـا  مـخالفت 
نشــان داد، ري بود . به  نظر مي رسد 
زمـــینه  مســاعد  این   به  توجه  با 
انقابي  و نیاز  آنان  به هدایت بـود که  
حـضرت عبدالعظیم)ع( براي پرورش 
این غنچه هاي ناشکفته و تـــقویت 
اسـتعدادهاي پاك اسامي، این شهر  
را  به عنوان یك پایگاه تبلیغ و مبارزه ، 
انتخاب  فعالیت  خود   و  براي  سکونت  
کرد. بـــنا  بـــه  نظر برخي از علما، 
هجرت حـضرت عـبدالعظیم)ع( بـه 
شـهر ري، به دستور امام هادي )علیه  

السـام ( بـوده است.

عرضه دین به محضر امام زمان ��
خود

از فرازهاي حســاس و درخشــان 
که  عـبدالعظیم)ع(  حضرت  زندگي 
فضیلت  بـر  دیگـــري  دلیل  خود، 
اوست، اظهار عقاید او در مـــحضر 
هادي)ع(  امام  خود،  زمان  امـــام  

است.
این خاطر  به  این مرحله،  حساسیت 
است که چـــنین اقـدامي، از یك 
سو نشانه صفا و صداقت اوســـت و 
از سـوي دیگـــر، نشانه دین داري 
واقـعي  و احـساس  مسئولیتي است 
که وي در سایه عـلم و دانـش خود، 
به اهمیت آن پي برده است. ایشان 

واقعه را چنین بیان مي کند:
بر آقا و موالي خـــود، عـــلي بن 
آن  نـظر  چون  شدم.  وارد   محمد)ع ( 
فـرمود:  افـــتاد،  مـن  بر  حـضرت 
»مرحبا اي ابوالقاسم. به راسـتي که تو 

از دوستان ما هستي«.
عرض کردم: اي  پسر  پیامبر، مي خواهم 
عقاید دیني خود  را  بر شــما عرضه 
بـدارم. اگـــر پسندیده باشد، بر آن 
ثابت باشم تـا بـــه لقـاء خـداوند 

بـرسم.
امام علیه السـام فـرمود: »بگو، اي 

ابوالقاسم.«
عرض  کردم : من معتقدم که خدا  
یکي  است و مانند او، چیزي نیست 
و از دو حّد ابطال و تشبیه بیرون 
اسـت. خـداوند، جـسم و صورت 
بلکه  نیســت؛  جوهر  و  عرض  و 
پروردگار اجـــسام را جـسمیت 
داده و صـــورت ها را تـــصویر 
فـرموده و اعـــراض و جواهر  را  
آفریده است. او خداوند همه چیز و 
مالك و محدث اشیا است. معتقدم 
که محّمد صلی اهلل علیه و آله بنده و 
فرستاده او، خاتم پیامبران است و 
پس از وي تا روز قیامت پیامبري  
بود. شریعت  وي، آخرین  نخواهد  
شـــرایع بوده و پس از او دیني و 
مذهبي نخواهــد بود. عقیده من 
درباره امامت، این اســت  که امام 
بعد از حضرت رســول صلی اهلل 
علیه و آله، امیرالمؤمنین علي بن 
ابي طالب)ع( اســت. بعــد از او 
حسن، پس از وي حسین و علي بن 
و  عـلي   مـــحمدبن  و  الحسین 
  جعفربن  محمد و موسي بن جعفر 
و علي بن موسي و محمدبن علي 

و شما.
در ایــن هنگام حضــرت هادي )ع ( 
فرمود: »پس از من، فرزندم حسن امام 
است؛ لیکن مردم دربارة امام بعد از او  

چه خواهند کرد؟«
عرض کردم: اي موالي مـن، مـگر آن 

چگونه است؟
بعد  امام  فرمود:  الســام  علیه  امام 
از  فرزندم  حســن، شــخصش دیده 
نمي شود و اســمش بر زبان ها جاري 
نمي گردد تا خروج کند و زمین را پر 
از عدل و داد کند، هـمان طـور که از 

ظلم و ستم پر شده باشد.
عـرض کردم: مـن  به این امام غائب 
هم معتقد شــدم و اکنون مي گویم، 
دوست آنان، دوســت خدا و دشمن 
آنان، دشــمن خداست. طاعت آنان، 
طاعت پروردگار و معصیت و نافرماني 
از آن ها، مـوجب مـعصیت اوست. من 
عقیده دارم  که معراج و پرسش در قبر 
و همچنین بهشت و دوزخ و صراط و 
میزان حق اند و روز قیامت خواهد آمد 
و در وجود آن شّکي نیست و خداوند 
همه مردگان را زنده خواهد کرد و نیز 
عقیده دارم که  واجبات  بعد از اعتقاد 
به والیت و امامــت، عبارتند از: نماز، 
به  امر  روزه، حـج، جـــهاد،  زکات، 

معروف و نهي از منکر.
هادي)ع(  حضرت  هنگام  این  در 
خدا  به   ابوالقاســم ،  »اي  فرمود: 
ســوگند این ها دین خداست که 
بر  است.  برگزیده  بندگانش  براي 
این عقیده ثابت باش. خداوند تو را 
به همین طـریق در زنـدگي دنیا و 

آخـرت پایدار بدارد.

سفارش امام هادی )ع( در باره ��
مقام علمی حضرت عبدالعظیم)ع(
الســام (  هادي )علیــه   امــام 
حضرت  علمــي  مقام  دربــارة 
عبدالعظیم )علیه  السام (، به یکي 

از یارانش چنین سفارش کرده  اند:
»هرگاه در مســائل دیني خود در آن 
ناحیهـ  شهر ريـ  به مشکلي برخورد 
کردي ، حکم  آن را از عـــبدالعظیم 

حـسني سؤال کن. 
الســام،  امام علیه  این  توصیه   از 
شاید بتوان چنین برداشت کرد که 
حضرت عبدالعظیــم)ع( در ناحیة 
ري، وکیل و نمایندة امـام  هادي)ع( 
بوده است  و به همین دلیل، توانسته 
اسامي  جـامعه  فـکري  رهـبري 
در آن منطقــه را به عهده بگیرد و 
حمایت هاي فراواني هم  از  محرومان  

و نیازمندان سادات به عمل آورد.
یکي دیگر از ابـعاد مهم عظمت  مقام  
حضرت عبدالعظیم)ع(، علم و دانش 
و هدایت گرانة  و خدمات فرهنگــي 
ایشـان مي باشد. ایشان غیر از اینـکه 
نـاشر  روایات  و احادیث  معصومین)ع( 
تألیف کرده است  بوده، دو کتاب هم 
که در  یکي  از  آن ها به خطبه هایي از 
پرداخته  السام(  امیرالمؤمنین)علیه 
اســت و دیگري کتاب »یوم و لیله« 
اســت  که  درباره  وظایــف و اعمال 
مستحّبي و اخاقي افراد در شبانه روز 
نوشته شـده است، اما متأسفانه این  
کتاب  نیز مانند بسیاري از آثار تاریخي 

دیگر، از بین رفته است.

»قطره ای از بیکران سیدالکریم«
تا خّطه ي ري بوي تو آمد به مشــامش
 سرزد به ســما بوي خدا از َدرو بامش
آرنــد مایك همگان عرض ســامش
تا مذهب خود عرضــه کند نزد امامش
بي مهر شــما بوي بهشت است حرامش
ري گشت سپهر و تو شدي ماه تمامش
بردند زمین ها همه حســرت به مقامش
ایران ز تجــّاي تو شــد کعبه اجال
تا پیکر پاك تو نهان گشــت به خاکش
من رشك به آن تشنه برم اي یم توحید
»میثم« نه ثنا خوان شــما بوده از آغاز
گر قبر حســن جّد تو دور از نظر ماست
ري یثــرب و قبر تو بقیع دگر ماســت.
غامرضا سازگار)میثم(

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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معارفی گزارش خبری

قطره ای از دریای بی کران َکرم



پانزدهمین مراسم تجلیل از حفاظ قرآن مرکز آموزش قرآن

مراسم روز میاد حضرت محمد)ص( 
و امام جعفر صادق)ع(    ویژه برنامه قرائت دعای سمات

تشرف دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران به آستان مقدس آئین عزاداری دهه سوم ماه محرم

ویژه برنامه محفل انس با قرآن کریم بمناسبت هفته وحدت

جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته والدت حضرت عبدالعظیم)ع(
 با حضور مسولین شهرستان ری 

پانزدهمین مراسم تجلیل از حفاظ قرآن مرکز آموزش قرآن کریم

 مراسم شب شهادت امام رضا)ع(جلسه کارگروه قرآنی عتبات در آستان مقدس
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گزارش تصویریگزارش تصویری

پانزدهمین مراسم تجلیل از حفاظ قرآن مرکز آموزش قرآن

مراسم سالروز میاد پیامبر اکرم)ص( 
و امام جعفر صادق)ع(    ویژه برنامه قرائت دعای سمات

تشّرف دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران به آستان مقدس تجلیل از پیشکسوتان معاونت فرهنگی و روابط عمومی 

ویژه برنامه محفل انس با قرآن کریم بمناسبت هفته وحدت

جلسه کارگروه قرآنی عتبات به میزبانی آستان مقدس

پانزدهمین مراسم تجلیل از حفاظ قرآن با حضور تولیت آستان مقدس

 تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشکار اهل ری در مسابقات جهانیجلسه هماهنگی بزرگداشت هفته والدت حضرت عبدالعظیم)ع( با حضور مسولین شهرستان ری

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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مسؤلین



شهید دکتر محمدرضا عمدی��

دكتر محمدرضا عبدی در ســال1318 در خانواده مذهبی در شهر تهران 
دیده به جهان گشــود پس از گذرانيدن تحصيالت ابتدایی به دبيرســتان 
اســالمی جعفری وارد شد و تحصيالت متوســطه اش را با موفقيت در این 

دبيرستان به پایان رساند.
در تمام طول تحصيالت محصلی با وقار، كوشــا و مقيد بود و پس از اخذ 
دیپلم متوســطه جهت ادامه تحصيالت به آمریكا عزیمت نمود و در رشته 
تعليم و تربيت وارد دانشگاه گردید. با سعی و كوشش فراوان توانست پس از 
مدتی به اخذ درجه دكترا در رشته تعليم و تربيت نائل آید و برای خدمت به 

مردم وطن خود در سال1354 به ایران بازگشت.
پس از پيروزی انقالب مردم مســلمان ایران به همكاری با وزارت بازرگانی 
پرداخت و همچنين در بخش خصوصی كار در زمينه توليدات كشــاورزی 

را نيــز آغاز نمود و در جهت خودكفائی اقتصادی تالش كرد. او با بهره گيری از دانش كه در طی ســاليان تحصيل 
گردآورده بود خویشتن را در اختيار اسالم و آرمان های متعالی آن قرار داده و بدون كوچک ترین چشم داشتی صادقانه 
به جمهوری اسالمی خدمت می نمود.شهيد با برادر خود دكتر محمدعلی عمدی با یكدیگر زندگی می كردند و این دو 
برادر در راه خدمت به اسالم هر آنچه داشتند را در طبق اخالص قرار داده بودند و می دانستند كه در این مسير الهی 
باید مهيای شهادت و ترک جان بود.در روز شانزدهم بهمن سال1360 منافقين به قصد ترور برادر وی به درب منزل 
مسكونی ایشان می آیند و از برادر وی می خواهند كه به درب منزل بياید شهيد كه نسبت به این عناصر مشكوک شده 
بود همراه با برادر خود از منزل خارج می شود و هر دو هدف گلوله های تروریست های منافق قرار می گيرند و به مقام 

رفيع شهادت نائل آمدند و در صحن سرای حضرت سيدالكریم)ع( تشييع و تدفين شدند.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

تاریخچه حرم

 شهدای مدفون در حرم صندوق چوبی مضجع مطّهر حضرت عبدالعظیم)ع(

وی در سـال1291 قمـری در محلـه حسـين آباد 
را  او  كـه  نهـاد  وجـود  عرصـه  بـه  پـا  اصفهـان 
محمدعلـی ناميدنـد. او مقدمـات علـوم را نزد پدر 
خـود كه فقيهی وارسـته بود آموخت و سـپس در 
كالس درس بـرادر بزرگترش شـيخ احمد مجتهد 
كـه یكـی از اسـاتيد معـروف آن روز اصفهـان بود 
درس  كالس  در  سـالگی  در10  و  شـد  حاضـر 
آیـت اهلل ميـرزا هاشـم خوانسـاری شـركت نمـود.

در سـال1304 قمـری بـه تهـران آمـده و فقـه و 
آشـتيانی  ميـرزا حسـن  آیـت اهلل  نـزد  را  اصـول 
آموخـت. وی نخسـتين سـال های بلـوغ را پشـت 
سرمی گذاشـت كه در كالس درس عرفان نشسـت 
درجـه  بـه  خـود  عمـر  سـال  هجدهميـن  در  و 
اجتهـاد نائـل آمد. سـپس عـازم نجف گردیـد و با 
شـور و شـوقی وصـف ناپذیر در درس هـای آخوند 
خراسـانی، آیـت اهلل شـيخ فتـح اهلل شریعت)شـيخ 
الشـریعه(، آیـت اهلل ميـرزا محمد حسـن خليلی و 

آیـت اهلل محمـد تقـی شـيرازی حاضر شـد.
آیــــت حـــق شــاه آبـــادی بعد از هشت سال 
اقامت در عراق به ایران بازگشـت و در 
تهـران در خيابان شـاه آباد)جمهوری 
اسـالمی كنونی( سـاكن و از این رو 
بـه شـاه آبادی معـروف گردیـد. 

تهـران  در  سـال  مـدت17  بزرگـوار  آن 
قمـری  و در سـال1347  اقامـت داشـت 
راهـی شـهر مقـّدس قـم شـد و بـه تعليم 
و تربيـت طـالب علـوم دینـی پرداخـت. از 
جملـه شـاگردان ایشـان حضـرت آیـت اهلل 
آیـت اهلل  و  خمينـی)ره(  امـام  العظمـی 
نجفـی)ره(  الدیـن  سيدشـهاب  العظمـی 
بوده اند. امـــــام خمينی)ره( به آیت اهلل شـاه 

آبـادی بسـيار عالقه داشـتند تا آنجا كـه هرگاه 
از ایشـان نامـی بـه ميـان می آوردنـد، می فرمـود: 
روحـی لـه الفداء»جانـم فـدای او بـاد« این مطلب 
كتاب هـای  در  به خصـوص  امـام  كتاب هـای  در 

عرفانـی ایشـان كاماًل مشـهود اسـت.
آیـت اهلل شـاه آبـادی بعـد از7 سـال اقامـت در قم 
مجـدداً در سـال1354 قمـری به تهـران مراجعت 
و بـه ترویـج دین و تدریس فقـه و اصول پرداختند 
و نيـز مبانـی علمـی خویـش را بـه رشـته تحریـر 
درآوردنـد كـه از جمله آثار ایشــــان: شـــذرات 
المعــارف2ــرشحات البحار3 ـمفتاح السعاده فی 
احـكام العبـاده4 ــحاشيه نجـاه العباد5 ــمنازل 
آخونـد  االصـول  كفایــه  ــحاشيه  السـالكين6 
ــرساله  االصـول8  فصـول  ــحاشيه  خراسـانی7 
حكومـت  زمـان  می باشـد.در  الجهـل،  و  العقـل 

اقدامـات  مهم تریـن  از  یكـی  رضاخـان 
آیت اهلل شـاه آبادی مبارزه با ظلم و سـتم شـاهی 

وی بـود. چنانكـه امـام)ره( می فرماینـد: مرحـوم 
آیـت اهلل شـاه آبـادی عـالوه بـر آن كه یـک فقيه 
و عـارف كامـل بودنـد یـک مبـارز بـه تمـام معنا 
هم بودند. سـرانجام در سـال1328 شمسی)سـوم 
صفـر1369 قمـری( بعـد از هفتاد و هشـت سـال 
عمـر پـر بركـت روح وی به ملكوت اعلی پيوسـت 
و پيكـر پـاک او با تشـييع هـزاران نفـر از مؤمنين 

ابوالفتـوح  بـه شـهرری منتقـل و در رواق 
رازی بـه خـاک سـپرده شـد.

یكی از نفيس ترین و زیباتریــن و قدیمی ترین آثار تاریخی 
آستان، صندوق چوبی روی مرقد است كه در چهارطرف آن 
آیات قرآنی به  خط نسخ و ثلث برجسته، همراه با زیارت نامه 
بــه قلم یحيی بن محمد اصفهانــی در تاریخ725 ق حكاكی 
شــده اســت. این صندوق به گواهی كتيبه آن، به  دســتور 
خواجه نجم الدین محمد، مقارن روزگار ابوســعيد بهادرخان 
از ایلخانان مغول ساخته شــده است. این كتيبه، همچنين 
بنای مرقد را به دستور نامبرده قلمداد می كند؛ در حالی  كه 
خواجــه نجم الدین، مرقد را تعميركرد و احداث آن به عصر 
علویان طبرســتان باز می گردد. طول صندوق،2/58 متر، عرض آن1/50 و ارتفاع آن1/20 متر است. 
پایه های صندوق و قيد های آن از چوب عود اســت و ترنج و شمســه ها و نيم شمسه ها از چوب عود و 
گردو و فوفل. دو كتيبه به خط نســخ و ثلث برجســته در چهار بدنه به كار رفته است: یكی از آن دو 
از چهارگوشــه باالی طرف راست)جنوب غربی( شروع می شود و بر حاشيه باالیی چهار ضلع صندوق 
دور می زند. دنباله آن در تمام اطراف بدنه جنوبی صندوق ادامه پيدا می كند و در گوشه باالیی  ضلع 
چپ همان بدنه، پایان می یابد. كتيبه دیگر بر روی چهار ســوی صندوق مزبور در حاشيه هایی كه به 
 ترتيب بر دو طرف و پایين اضالع غربی و شــمالی صندوق دور می زند، به خط نســخ برجسته، شامل 
آیه الكرسی)ســوره بقره، آیات255، 256 و 257( است. پس از كلمات»هم فيها خالدون« كه آخر آیه 
شــریفه است، این عبارت مرقوم شده است: تحریراً فی شهور سنة خمس و عشرین و سبعمائه، عمل 
یحيی بن محمد اصفهانی. بر حاشيه باریک تری، آیات 26، 27 و 28 سوره آل عمران* ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِک 

ِ الَْمِصيُر* به  خط ثلث برجسته و در قسمت آخر آن، دو آیه دیگر نوشته اند. الُْملِْک  ... َو إِلَی اهللَّ

طلبه ســّيدی، پس از آنكه مقطعی از درسش را در نجف به پایان 
می برد به تهران می آید و مقّدمات ازدواج ایشــان فراهم می گردد. 
دختری معّرفی می شود و به خواستگاری می روند ، مسائل مطابق 
سليقه طرفين طی می شــود. جز اینكه پدر دختر شرطی را برای 
داماد مطرح می كند، تا پس از تحّقق آن دختر به خانه بخت برود.
شــرط پدر دختر تهيه این اقالم بود: یک جفت گوشواره ،4 عدد 
النگــو ،2 عدد پيراهن ،2 قواره چــادری و2 جفت كفش .اگر چه 
درخواســت خانواده عروس چندان سخت و چشمگير نبود، لكن 
بــرای آن طلبه تهيه همين قدر هم مقدور نبود. ایشــان نااميد از 
انجام شرط، عازم قم می شــود. اّما قبل از حركت به سمت قم به 

قصد زیارت حضرت عبدالعظيم)ع( در شهرری توّقف می كند.
آن عالم بزرگوار قبل از آنكه به حرم مشــّرف شود، دقایقی را در 
حياط صحن و مقابل ایوان می ایســتد. تمام حواسش به شرطی 
اســت كه از عهده انجام آن برنيامده است. در این لحظه كاماًل 
متوّجه آن حضرت می شــود و مشكل را با آن وجود مقّدس در 
ميــان می گذارد. در حالتی دل شكســته زار زار می گرید و برای 
آنكه كسی متّوجه نشود عبایش را روی صورتش می گيرد. چند 
لحظه بعد، كسی دست روی شانه اش می گذارد و آرام به گوشش 
می خواند: كه آقا، بســته تان را بردارید تا خدای نكرده كسی آن 
را نبــرد! و ایشــان ناراحت از اینكــه او را از چنين حالی بيرون 
آورده اند، مكثی می كند و بعد چشــم می اندازد، بسته ای جلوی 
پایــش افتاده اســت! ابتدا اعتنا نمی كند، اّمــا، بالفاصله طنين 

صدایی را كه لحظاتی قبل او را متوّجه این بســته كرده بود در 
ذهنش می نشيند. نگاه جستجو گرش كسی را نمی یابد. بسته را 
می گشاید. درون بسته این اشياء به طور مرتّب چيده شده بود:2 
جفت كفش زنانه،2 قواره چادری،2 عدد پيراهن،4 عدد النگوی 

طال و یک جفت گوشواره.
این طلبه كسي نيست، جز مرحوم آیت اهلل العظمي مرعشي نجفي 
از علماء فقيد و مراجــع تقليد عظام كه پس از این كرامت و نظر 
خاص حضرت سيدالكریم)ع( نيز»خادم افتخاري« آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظيم)ع( شــده و تا آخر عمر شریفشــان این مدال 

خادمي را به سينه داشتند.
آن عالــم جليل القدر در طول ســاليان دراز كــه مرجعيت تقليد 
شــيعيان را بر عهده داشت، خدمت های شــایانی به جهان اسالم 
نمود. تأســيس مدارس علميه یكی از فعاليت های درخشــان وی 

می باشد.
كتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی از بزرگترین كتابخانه های كشور و 
در ردیف كتابخانه مجلس شورای اسالمی و كتابخانه آستان قدس 
رضوی اســت. این كتابخانه بسياری از كتب خطی اسالمی جهان 
را دارا اســت. بسياری از این كتب جزو نفيس ترین و با ارزش ترین 

متون تاریخی است كه قرن ها از عمر آن ها می گذرد.
ایشــان در خاطره ای می فرماید: یک روز از مدرسه، به قصد بازارـ 
كه جنب صحــن علوی بودـ حركت كردم. در ابتدای بازار ناگهان 
چشمم به خانم تخم مرغ فروش افتاد كه در كنار دیوار نشسته بود 
و از زیر چادر وی گوشه كتاب پيدا بود. به جهت عالقه وافری كه به 
كتاب و حفظ آثار و نسخ خطی گذشتگان داشتم، طاقت نياوردم، 
پرسيدم این چيست؟ گفت: كتاب، و فروشی است. كتاب را گرفتم 
و با حيرت متوجه شدم كه نسخه ای نایاب از كتاب»ریاض العلماء« 
عالمه ميرزا عبداهلل افندی اســت كه احدی آن را در اختيار ندارد. 
مثل یعقوبی كه یوســف خود را پيدا كرده باشد، با شور و شعفی 
وصف ناشدنی به آن خانم گفتم: این را چند می فروشی؟گفت: پنج 
روپيه. من كه از شوق سر از پا نمی شناختم، گفتم: دارایی من صد 
روپيه است و حاضرم همه آن را بدهم و كتاب را از شما بگيرم. آن 
زن با خوشحالی پذیرفت. در این هنگام سروكله كاظم دجيلی، كه 

دالل خرید كتاب برای انگليسی ها بود، پيدا شد.
او نسخه های كمياب، نادر و كتاب های قدیمی را به هر طریقی به 

چنگ می آورد و توسط حاكم انگليسی نجف اشرف كه گویا اسمش 
و یا عنوانش»ميجر«)ســرگرد( بود، به كتابخانه لندن می فرستاد. 
كاظم دالل كتاب را به زور از دســت من گرفت و به آن زن گفت: 
من آن را بيشــتر می خرم و مبلغی باالتــر از آن چه من به آن زن 
گفته بودم، پيشنهاد كرد. در آن هنگام من اندوهگين رو به سمت 
حرم شــریف اميرالمؤمنين)ع( كردم و آهسته گفتم: آقاجان من 
می خواهم با خرید این كتاب به شــما خدمــت كنم، پس راضی 
نباشيد این كتاب از دست من خارج شود. هنوز كالمم تمام نشده 
بود كه خانم تخم مرغ فروش رو كرد به دالل و گفت: این كتاب را 

به ایشان فروخته ام و به شما نمی فروشم...«.
آیت اهلل مرعشی نجفی پس از مهاجرت به قم، كتب خطی را همراه 
خود به ایران آورد. در قم نيز به خرید نســخ خطی و كتب ارزنده 
اقدام كرد. پس از مدتی به دليل كمبود جا، كتاب ها را از منزل به 
كتابخانه مدرسه مرعشيه انتقال داد. پس از چندی طبقه سوم این 
مدرســه به عنوان كتابخانه ساخته شد كه در نيمه شعبان1386 
ق.)1345/8/28(، بــا بيش از ده هزار جلــد كتاب چاپی و دو هزار 

جلد كتاب خطی افتتاح گردید.
اســتقبال روزافزون طالب و علماء بــرای مطالعه، كمبود فضای 
مناســب برای كتابخانه و خرید كتاب های جدید، موجب شــد تا 
ایشان كتابخانه بسيار بزرگی)كتابخانه فعلی( را تأسيس نماید كه 
در نيمه شعبان1394 ق.)1353/6/12( با حدود شانزده هزار جلد 

كتاب چاپی و خطی افتتاح گردید.
كتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی اكنون با دارا بودن بيش از250000 
جلد كتاب چاپــی و25000 جلد كتاب خطی در خدمت طالب، 

فضال، دانشجویان، دانش آموزان، محققان و نویسندگان می باشد.
كتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشــی به خاطر نســخه های خطی 
نفيس و ارزشــمند و گاه منحصر به فــرد و كتب قدیم مهم و 
كمياب مورد توجه وافر نویسندگان، دانشمندان، مراكز علمی و 
تحقيقاتی سراسر جهان است. اكنون این كتابخانه شهرت جهانی 
دارد و با چهارصد مؤسســه، مركز علمی و كتابخانه در سراســر 

جهان ارتباط دارد.
مرحوم آیت اهلل سيد  شهاب الدین مرعشی نجفی، سرانجام در روز 
چهارشنبه1369/6/7، در 96 سالگی دار فانی را وداع گفت و پيكر 

پاكش در جوار كتابخانه بزرگش در قم به خاک سپرده شد.

هدیه سیدالكریم )ع(

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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مشاهیر معارف 

عارف حكیم
آیت الله میرزا 

محمدعلی شاه آبادی

طلبه ســّيدی، پس از آنكه مقطعی از درسش را در نجف 
به پایان می برد به تهران می آید و مقّدمات ازدواج ایشــان 
فراهم می گردد. دختری معّرفی می شود و به خواستگاری 
می روند، مســائل مطابق سليقه طرفين طی می شود. جز 
اینكه پدر دختر شــرطی را برای داماد مطرح می كند، تا 

پس از تحّقق آن دختر به خانه بخت برود.
شــرط پدر دختر تهيه این اقالم بود: یک جفت گوشواره 
، 4عدد النگــو ، 2عدد پيراهن ، 2قواره چادری و 2جفت 
كفش. اگر چه درخواست خانواده عروس چندان سخت و 
چشــمگير نبود، لكن برای آن طلبه تهيه همين قدر هم 
مقدور نبود. ایشان نااميد از انجام شرط، عازم قم می شود. 
اّما قبل از حركت به ســمت قم بــه قصد زیارت حضرت 

عبدالعظيم)ع( در شهرری توّقف می كند.
آن عالم بزرگوار قبل از آنكه به حرم مشّرف شود، دقایقی 
را در حياط صحن و مقابل ایوان می ایستد. تمام حواسش 
به شــرطی اســت كه از عهده انجام آن برنيامده است. در 
این لحظه كاماًل متوّجه آن حضرت می شــود و مشكل را 
با وجود مقّدس ســيدالكریم در ميان می گذارد. درحالتی 
دل شكسته زارزار می گرید و برای آنكه كسی متّوجه نشود 
عبایش را روی صورتش می گيرد. چند لحظه بعد، كســی 
دست روی شانه اش می گذارد و آرام به گوشش می خواند: 
كه آقا، بسته تان را بردارید تا خدای نكرده كسی آن را نبرد! 
و ایشان ناراحت از اینكه او را از چنين حالی بيرون آورده اند، 
مكثی می كند و بعد چشم می اندازد، بسته ای جلوی پایش 
افتاده است! ابتدا اعتنا نمی كند، اّما، بالفاصله طنين صدایی 
را كــه لحظاتی قبل او را متوّجه این بســته كرده بود در 
ذهنش می نشــيند. نگاه جستجو گرش كسی را نمی یابد. 
بسته را می گشاید. درون بســته این اشياء به طور مرتّب 
چيده شده بود:2 جفت كفش زنانه،2 قواره چادری،2 عدد 

پيراهن،4 عدد النگوی طال و یک جفت گوشواره.
این طلبه كســي نيســت، جز مرحوم آیــت اهلل العظمي 
مرعشــي نجفي از علماء فقيــد و مراجع تقليد عظام كه 
پس از این كرامت و نظر خاص حضرت ســيدالكریم)ع( 
نيز»خادم افتخاري« آستان مقّدس حضرت عبدالعظيم)ع( 
شده و تا آخر عمر شریفشان این مدال خادمي را به سينه 

داشتند.
آن عالــم جليل القدر در طول ســاليان دراز كه مرجعيت 
تقليد شيعيان را بر عهده داشت، خدمات شایانی به جهان 
اســالم نمود. تأسيس مدارس علميه یكی از فعاليت های 
درخشان وی می باشد.كتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی از 
بزرگترین كتابخانه های كشور و در ردیف كتابخانه مجلس 
شورای اسالمی و كتابخانه آستان قدس رضوی است. این 
كتابخانه بسياری از كتب خطی اسالمی جهان را دارا است. 
بسياری از این كتب جزو نفيس ترین و با ارزش ترین متون 

تاریخی است كه قرن ها از عمر آن ها می گذرد.
ایشان در خاطره ای می فرماید: یک روز از مدرسه، به قصد 
بازارـ كه جنب صحن علوی بودـ حركت كردم. در ابتدای 
بازار ناگهان چشــمم به خانم تخم مرغ فروش افتاد كه در 
كنار دیوار نشسته بود و از زیر چادر وی گوشه كتاب پيدا 
بود. بــه جهت عالقه وافری كه به كتــاب و حفظ آثار و 
نسخ خطی گذشتگان داشتم، طاقت نياوردم، پرسيدم این 

چيســت؟ گفت: كتاب، و فروشی است. كتاب را گرفتم و 
با حيرت متوجه شدم كه نسخه ای نایاب از كتاب»ریاض 
العلماء« عالمه ميرزا عبداهلل افندی است كه احدی آن را 
در اختيار ندارد. مثل یعقوبی كه یوسف خود را پيدا كرده 
باشد، با شور و شعفی وصف ناشدنی به آن خانم گفتم: این 
را چند می فروشــی؟گفت: پنج روپيه. من كه از شوق سر 
از پا نمی شــناختم، گفتم: دارایی من صد روپيه اســت و 
حاضرم همه آن را بدهم و كتاب را از شما بگيرم. آن زن با 
خوشحالی پذیرفت. در این هنگام سروكله كاظم دجيلی، 

كه دالل خرید كتاب برای انگليسی ها بود، پيدا شد.
او نســخه های كمياب، نادر و كتاب های قدیمی را به هر 
طریقی به چنگ می آورد و توســط حاكم انگليسی نجف 
اشرف كه گویا اسمش و یا عنوانش»ميجر« )سرگرد( بود، 
به كتابخانه لندن می فرستاد. كاظم دالل كتاب را به زور 
از دســت من گرفت و به آن زن گفت: من آن را بيشــتر 
می خــرم و مبلغی باالتر از آنچه من به آن زن گفته بودم، 

پيشــنهاد كرد. در آن هنگام من اندوهگين رو به سمت 
حرم شریف اميرالمؤمنين)ع( كردم و آهسته گفتم: آقاجان 
من می خواهم با خرید این كتاب به شما خدمت كنم، پس 
راضی نباشيد این كتاب از دســت من خارج شود. هنوز 
كالمم تمام نشــده بود كه خانم تخم مرغ فروش رو كرد 
به دالل و گفت: این كتاب را به ایشان فروخته ام و به شما 

نمی فروشم...«.
آیت اهلل مرعشی نجفی پس از مهاجرت به قم، كتب خطی 
را همراه خود به ایران آورد. در قم نيز به خرید نسخ خطی 
و كتب ارزنده اقدام كرد. پس از مدتی به دليل كمبود جا، 
كتاب ها را از منزل به كتابخانه مدرسه مرعشيه انتقال داد. 
پس از چندی طبقه سوم این مدرسه به عنوان كتابخانه 
ساخته شــد كه در نيمه شعبان1386ق. )1345/8/28(، 
با بيش از ده هــزار جلد كتاب چاپی و دو هزار جلد كتاب 

خطی افتتاح گردید.
اســتقبال روزافزون طالب و علماء برای مطالعه، كمبود 
فضای مناســب برای كتابخانه و خرید كتاب های جدید، 
موجب شــد تا ایشان كتابخانه بســيار بزرگی)كتابخانه 
فعلــی( را تأســيس نماید كــه در نيمه شــعبان1394 
ق.)1353/6/12( با حدود شــانزده هزار جلد كتاب چاپی 

و خطی افتتاح گردید.
كتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی اكنون با دارا بودن بيش از 
250000جلد كتاب چاپی و25000 جلد كتاب خطی در 
خدمت طالب، فضال، دانشجویان، دانش آموزان، محّققان و 

نویسندگان می باشد.
كتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی به خاطر نسخه های خطی 
نفيس و ارزشمند و گاه منحصر به فرد و كتب قدیمی مهم 
و كمياب مورد توجه وافر نویســندگان، دانشمندان، مراكز 
علمی و تحقيقاتی سراسر جهان است. اكنون این كتابخانه 
شــهرت جهانی دارد و با چهارصد مؤسسه، مركز علمی و 

كتابخانه در سراسر جهان ارتباط دارد.
مرحوم آیت اهلل سيد  شهاب الدین مرعشی نجفی، سرانجام 
در روز چهارشــنبه1369/6/7، در 96 سالگی دار فانی را 
وداع گفت و پيكر پاكش در جوار كتابخانه بزرگش در قم 

به خاک سپرده شد.

هدیه سیدالکریم )ع(

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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مصاحبه کرامات 

آقای حسن مرادیان، مدیر صندوق قرض الحسنه آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظيم)ع( در مصاحبه اختصاصی 
با ماهنامه آســتان گفت: صندوق قرض الحسنه آستان 
حضرت عبدالعظيم)ع( در سال1358 توسط خيرین و 
مرحوم آقای غيوری با هدف احيای یک سنت اسالمی 
و برای رفع نياز نيازمندان و بهره مند شدن همه صاحبان 
حســاب از اجر معنوی و برای ایجاد اميد در نااميدان و 
گشــایش درهای بســته به روی آنان و همچنين برای 
جلب رضایت خدای منان تأســيس گردید و تاكنون با 
رفع گرفتاری مالی و اعطای قرض الحسنه به هزاران نفر 
توانسته است دعای خير و بركت الهی را بدرقه راه خيرین 

و صاحبان حساب نماید.
آقای مرادیان افزود: از سال1387 تاكنون با ابالغ توليت 
محترم آستان و حكم آقای فهميده، مسئوليت صندوق 

قرض الحسنه به بنده واگذار شد.
مدیر صندوق قرض الحســنه آســتان ادامــه داد: طی 
14ســالی كه بنده در خدمت آســتان بودم، با كمک 
همكاران عزیزمان در صندوق توانستيم قدم های خوبی 
در این مسير برداشته و خدمات ویژه ای به متقاضيان وام 

قرض الحسنه ارائه دهيم.

8 برابر شدن مبلغ وام های قرض الحسنه��
وی تصریح كرد: صندوق قرض الحســنه آستان در حال 

حاضر بيش از 35 هزار عضو دارد.

مدیر صندوق قرض الحسنه آستان با 
بيان اینكه صندوق در سال های اخير 
توانست مبلغ تســهيالت را افزایش 
دهد، گفت: در طول این 14 ســال 
زیر ســایه حضــرت عبدالعظيم)ع( 
و امامزادگان مجــاور، مبلغ وام های 
قرض الحســنه 8 برابر شــده است 
آســتان  قرض الحســنه  صندوق  و 
ســاليانه نزدیک به 6 تــا 7 ميليارد 
تومان تسهيالت به كاركنان آستان 

و دستگاه های وابسته به آستان مانند دارالشفاء، مدرسه 
حكمت و ... پرداخت می كند.

آقای مرادیان ادامه داد: صندوق قرض الحســنه آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظيم)ع( با سابقه 42 سال فعاليت 
توانســت در سال گذشــته بيش از 8 ميليارد تومان از 
محل حساب های قرض الحسنه اشخاص و خيرین، وام 

قرض الحسنه به متقاضيان اعطا نماید.

ارائه تســهیات غیرحضوری صندوق ��
قرض الحسنه در دوران کرونا

مدیر صندوق قرض الحسنه آستان گفت: این صندوق در 
دوران كرونا به منظور رعایت شيوه نامه های بهداشتی و 
جلوگيری از ترددهای غيرضروری برنامه هایی تنظيم كرد 
تا مشــتریان با كمترین حضور در صندوق، كارهایشان 

طبق روال انجام شود.
وی افــزود: در دوران كرونــا متقاضيان 
وام قرض الحســنه درصورتــی كه عضو 
صنــدوق باشــند، بــرای درخواســت 
وام از طریــق ســایت آســتان مقّدس 
آدرس بــه  عبدالعظيــم)ع(   حضــرت 
https://sandogh.abdulazim.(

com( مراجعــه و فرم مربوطه را تكميل 
می كننــد تا پس از بررســی و داشــتن 
شرایط دریافت وام با آنها تماس گرفته و 

هماهنگی های الزم را به عمل آوریم.
آقــای مرادیان تصریح كرد: پرســنل محترم آســتان 
درصورتی كه متقاضی وام قرض الحسنه باشند، نيازی به 
مراجعه حضوری به صندوق ندارند و می توانند با دریافت 
معرفی نامه از واحدهای مربوطه درخواســت تسهيالت 
قرض الحسنه بدهند و صندوق از طریق اداره كل منابع 
انســانی درخواســت ها را دریافت كرده و مبلغ وام را به 
حسابشان واریز می كند و با ارسال پيام كوتاه به پرسنل 

محترم آستان، آنها را از واریز وجه وام مطلع می سازد.
مدیر صندوق قرض الحسنه آستان بيان كرد: این صندوق 
شــرایطی فراهم كرد تا مشتریان صندوق قرض الحسنه 
در دوران كرونا، اقســاط خود را از طریق دســتگاه های 

خودپرداز و نرم افزار های موبایلی پرداخت كنند.
وی همچنين ادامه داد: صندوق قرض الحسنه با معرفی 

سامانه»همراه صندوق )همپا(« و نصب آن بر روی تلفن 
همراه مشــتریان، انجام عمليات بانكــی از جمله: واریز 
اقساط، دریافت موجودی، صورت حساب سپرده، انتقال 

وجه و ... را تسهيل كرد.

نتوانست حتی یك روز، صندوق �� کرونا 
قرض الحسنه را تعطیل کند!

مدیــر صندوق قرض الحســنه آســتان بــا قدردانی از 
تالش بی وقفه همكاران صنــدوق تأكيد كرد: صندوق 
قرض الحسنه آســتان در دوران شيوع ویروس منحوس 
كرونــا حتی یک روز هم تعطيل نشــد و عالوه بر این، 
خدمات دهی صندوق در این دوران ســخت به بهترین 
شكل ممكن به مشتریان ارائه شد كه همه این اتفاقات را 
مدیون زحمات همكاران پرتالش مان در صندوق هستيم.

دعــای خیر و برکت الهــی، بدرقه راه ��
خیرین و صاحبان حساب

آقای مرادیان گفت: صندوق قرض الحسنه آستان مقّدس 
حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( ،توانسته بخش كوچكی 
از گرفتاری نيازمنــدان را رفع نماید، بدین ترتيب همه 
می توانند برای مشاركت در كارهای خير با افتتاح حساب 
تحت عنوان قرض الحسنه برای خود و سایر افراد خانواده 
و همچنين به نيابــت از پدران و مادران مرحوم خود در 
این امر خداپسندانه شــركت نموده و باقيات صالحات 
ذخيره نمایند و صندوق هم با اعطای وام قرض الحسنه به 
نيازمندان، گره كوچكی از كار آنان را گشوده و موجبات 

اجر معنوی برای خيرین و خانواده شان به ارمغان بياورد.
وی ادامه داد: بدیهی است كه صاحبان حساب هر زمان 
كه بخواهند با مراجعه به صندوق در این آستان مقّدس 
و ارائه دفترچه حســاب پس انداز، می توانند هر مبلغ از 

حساب خود برداشت نمایند.
آقــای مرادیــان تصریــح كــرد: الزم به ذكر اســت 
چون ایــن وجوه برای حــل مشــكالت نيازمندان به 
عنوان»قرض الحســنه« به جریان می افتد، در حقيقت 
پس انداز كنندگان نه تنها برای خود در این جهان ذخيره 
و پس اندازی تهيه نموده اند، بلكه اندوخته ای جاوید نيز در 
جهان ابدی خواهند داشت و در امر خير، شریک خداوند 

تبارک و تعالی هستند.
مدیر صندوق قرض الحسنه آستان تأكيد كرد: همچنين 
خيریــن گرامــی در صــورت عــدم امكان حضــور در 
صندوق قرض الحســنه و افتتاح حســاب، بــرای تحقق 
اهــداف خيرخواهانه خــود و به نيابت از درگذشــتگان 
می تواننــد از طریق دســتگاه های خودپــرداز بانک های 
 ملی، كشــاورزی، صادرات و پارســيان به شــماره كارت 
)4279-2619-9919-6037 ( و از طریق شناســه واریز 
)010005622310( نسبت به واریز وجه به حساب خيرات 
و مبّرات حضرت وليعصر عجل اهلل تعالی فرجه الّشــریف 

صندوق قرض الحسنه اقدام نمایند.

سخن آخر��
آقای مرادیان در پایــان از حمایت های بی دریغ توليت 
محترم آستان، معاونت محترم هماهنگی توسعه موقوفات، 
همكاران محترم صندوق قرض الحسنه و تمامی مسئوالن 
و همكاران گران قدر آستان مقّدس حضرت عبدالعظيم 

حسنی)ع( تشكر كرد.

ره توشـــه ای ماندگار
مشارکت در صندوق قرض الحسنه آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم )ع(



ضمن عرض سام امیدوارم که ان شاء اهلل 
ایام خوبی داشته باشید و روزتان به خوبی 
و برکت بگذرد و انگیزه های الزم را برای 

زندگی موفق داشته باشید.
دوستانی که مطالب ما را دنبال می کنند 
حضور ذهن دارند که ســه ضلع زندگی 

موفق را در جلسات قبل بیان کردیم.
و اگر کســی می پرسد که این سه ضلع 
را از کجا آوردیم بایــد بگویم که هم از 
آموزه های قرآن و هم از مباحث خانواده 

شناسی و علوم رفتاری و تربیتی.
ضلع اول را گفتیم عاطفه ورزی و محبت، 
ضلع دوم را گفتگــو که اهمیت ویژه ای 
دارد و همه باید به یاد داشــته باشیم که 
گره های کور هر ســه نفر یا چند نفر با 
گفتگو حل می شود؛ بسیاری از دشمنی 
ها و کینه ها با گفتگوی ســازنده حل 
خواهد شد. حتما شما این را تجربه کردید 
که گاهی اوقات ما داشــته های غلطی 
از مخاطب داریم و یا والدین نســبت به 
فرزندان و فرزندان به والدین و یا زوجین 
نسبت به هم و اقوام و فامیل به یکدیگر 
که اگر بنشــینند و با هم صحبت کنند 

مشکات حل خواهد شد.
قدر این نعمت را بدانیم که خداوند باب 
گفتگو را باز کرده . خداوند به پیامبرش 
می فرماید با مــردم گفتگو کن، بگذار 
مردم بیایند و دردهای خودشان را به تو 
بگویند؛ در این صورت خیلی از مشکات 

ما در زندگی قطعا حل خواهد شد.
ضلع سوم مســئولیت داشتن و گرفتن 
عزیز!  مادران  بود.  دادن  مســئولیت  و 
بپذیریم که ما مادرهای ایرانی در بعضی 
اوقــات و در بعضی جاهــا خطا کردیم. 
بطور مثال در آنجائیکه همه مسئولیتها 
را خودمان به عهــده گرفتیم: بچه من 
درس دارد، نان نگیــرد. بچه من درس 
دارد، کارهای شــخصی خودش را انجام 
ندهد. بچه من درس دارد ، خودم اتاقش 
را مرتب می کنم. کار به جایی می رسد 
که این دختر و پســر، بزرگ می شوند، 
دانشگاه می روند، سطوح باال را طی می 

کنند ولی....!!!
چندی پیش یک جوانی پیش من آمده 
بود و می گفت من 27 ســالم هست اما 
بلد نیستم ساده ترین غذا را درست کنم؛ 
خب! این جای تاسف هست و قطعا این 
شــخص در زندگی دچار مشکل خواهد 

شد.
در یک جاهایی ما به اسم ایثار و گذشت و 
فداکاری خطا می کنیم و این مفاهیم را هم 
خراب می کنیم و این درست نیست؛ باید 
بدهیم.  یاد  فرزندانمان  به  را  مهارتهایی 
بچه من باید بلد باشد که وقتی من دو روز 

در منزل نبــودم زندگی را اداره 
کند؛ دخترم و پسرم باید 

همینطور باشند.

با عنوان  آقای دکتر کردی کتابی دارند 
»تربیت معنــوی دختران« که در همین 
سطوح کتابهای برای پسران نیز موجود 

هست.
باید توجه داشته باشیم که پیامبر خدا 
می فرماید: مادران و پدران به فرزندان 
خود مسئولیت متناسب با سن و سال و 

شخصیتشان بدهید.
این روایت از پیامبر هست که می فرماید: 
َمن القاء کّلهو علی الناس، ملعونون من 
القاء کّلهو علــی الناس . خدا لعنت کند 
کسی را که مسئولیتها و کارهای شخصی 

خودش را به دیگران می سپارد.
یعنی مثا من االن غــذا را می خورم و 
بشقاب را می گذارم توی سفره و می روم 
تا مادر و یا کس دیگــر آن را بردار؛ این 
خیلی اهمیت دارد که من یاد بگیرم در 

زندگی مسئولیت پذیر باشم.
اگر در زندگی پدر و مادرها بدون تحکم و 
خشونت و عصبانیت و با محبت و عاطفه 
و ارتباط سازنده به بچه ها کمک کنند؛ تا 
مســئولیتها ی متناسب با سن و سال و 
شخصیت را قبول کنند قطعا این فرزندان 
در آینده برای جامعه مفید خواهد بود؛ و 
در زندگی مشترک نیز دچار مشکل جدی 

نخواهد بود.
ادامه مبحث ما با تکنیکهای ارتباط موثر 
همراه خواهد بود که می تواند برای بچه 
ها خیلی سازنده باشد و آنها تمام وقت 

جذب فضای مجازی نباشند.
مواردی را بویــژه در ایام کرونا داریم که 
از وقتی که سیستم های الکترونیکی در 
اختیار بچه ها قرار گرفته از صبح تا شب 
گوشی در دستشان هست.خب! واقعاً با 
این اوضاع بچه مریض می شود؛ پزشکان 
طب بیولوژیک معتقدند سلولهای مغزی 
خاکستری  سلولهای  شود.  می  کوچک 
مغز بتدریج از بین می رود، گیرائی مغز 
از بین می رود، ضمیر ناخودآگاه آسیب 
می بیند و خدای نکرده ویروســهای که 
در سیستم های الکترونیکی هست وارد 
ســلولهای مغز می شود و دچار سرطان 
مغز می شود که این تازه کمترین و گزیده 
ترین و چکیده ترین نوع بیماری هست؛ 
بیماریهای دیگری از جمله فراموشــی 
های طوالنی مدت، اشعه های که سیستم 
های الکترونیک دارند حتی در حالتی که 

خاموش هستند نیز تاثیر گذارند.
مادران عزیــز! ما تربیت کننده 

روح و روان و جســم 
فرزندانمــان 

هستیم؛ چقدر حواسمان هست که بچه 
ها با گوشــی و تبلت نخوابند؛ چون می 
چون  ببیند؛  وحشتناک  خوابهای  تواند 
در ضمیرش و تخیاتش اثر منفی دارد و 
روانش آسیب می بیند و ما باید روی این 
موارد کار کنیم و بدین ترتیب نتیجه می 
گیریم که وظیفه مادران فقط غذا درست 
کردن و شستشو و رفت و رو در زندگی 

نیست.
اگر»الجنُت  تحت االقدام االمهات« گفته 
شده به این دلیل است که یک مادر باید 
یک بهشــت تحویل جامعه بدهد. یک 
مادر باید فرزندش بهشــت جامعه باشد 
و آنگاه بهشــت زیر پای او خواهد بود. 
المال و البنــون، زینت الحیات و دنیا، و 
الباقیــات و الصالحات خیر و ابقی یعنی 
این! یعنی  اینکه من بتوانم فرزند صالح 
تربیت کنم؛ فرزند من افتخار کند که فرد 
کامل و جامع  و با شخصیت مثبت هست 
و این نکته خیلی با اهمیت هست که اگر 
ما با فرزندانمان   ارتباط موثری داشــته 
باشیم آنها جذب حداکثری را به  خانواده 
خواهند داشت و تمام وقت جذب فضای 

مجازی نمی شوند.
و یک نکته: مادرای عزیز و پدرای مهربان! 
برای  فرزندانمان جذابیت داریم،  چقدر 
شده گاهی اوقات بخاطر فرزندانمان لباس 
مناسب بپوشیم و سر و وضع خودمان را 
مرتب کنیم!؟ من ِگله کوچکی از بعضی 
از بعضی از پدرها دارم! این گله را جوانها 
می آیند و به ما می گویند؛ آنها می گویند 
ما به مادرمان می گوییم که دوست داریم 
شما را شاداب و سر زنده و جوان ببینیم. 
وقتی به پدرمان می گوییم که دوســت 
داریم شــما را جوان و شــاداب ببینیم 
گاهی اوقات پدرها برخورد می کنند و می 

گویند: برو بابا! حال داریا. 
یعنی اینکه جوان نیاز دارد که پدر و مادر 
را جوان و شاداب ببیند و این یک مسئله 
هست که گفتار زیبا و با فرزندان داشته 
باشیم و جذابیت داشته باشیم تا بچه های 

ما جذب جذابیتهای کاذب نشوند.
 رفتار و گفتار و افــکار جذاب عواملی 
هستند که فرزندانمان را به ما می توانند 
نزدیک کنند و رفاقتهای جدی با فرزندان 
داشتن و اینکه بچه ها ما را خّاق بدانند 
و خاقیت را از ما یاد بگیرند و در ســایز 

خودشان انسان خاق باشند.
  

سلسه مباحث تربیت خانواده
سرکارخانم دکتر عباسی
فصل اول: خانواده و رسانه جلسه ششم: ضلع سوم زندگی موفق، مسئولیت پذیری.

عشق خدمتگزاری همراه با دانش و آگاهی��
بی گمان اصلی ترین انگيزه برای خدمتگزاری عشــق است و بيت الغزل مانایی 
در لباس خادمی همانا عشــق است. بدون عشق به خدمت و خدمت رسانی به 
مردم و بدون عشــق به ائمه طاهرین)ع( ورود به جرگه خادمی و استمرار این 
لطف الهی در آن ممكن نيســت. گاه نامالیمات و سختی های خدمت، روحی 
آماده و روانی عاشــق می خواهد تا بتواند در برابر مرارتها دوام یابد. عشــق به 
ائمه)ع( و صاحب حرم از ملزومات خادمی در اماكن متبركه می باشد. عالوه بر 
آن خادم از حضور جمعيت زائران باید شادمان گردد. نگرانی از ازدحام جمعيت 
شایســته نيست؛ بلكه باید خدا را به خاطر شيدایی این همه دل در هوای ائمه 

طاهرین )ع( شكر كنيم.
اگر انگيزه اصلی كارگزاران، الهی باشــد، تحمل ســختی های كار و نامالیمات 
برآمده از برخی برخوردها، آسان و طعم تلخ بعضی امور نامالیم در ذائقه انسان 

شيرین خواهد شد.
امام علی)ع( در نامه ای به مالک اشتر چنين دستور داده است:

َو أَْعِط َما أَْعَطْيَت َهِنيئاً َو اْمَنْع فِی إِْجَماٍل َو إِْعَذاٍر)نامه 53 نهج البالغه(
آنچه به مردم می بخشــی، بر تو گوارا باشد و اگر چيزی را از كسی باز می داری 

با مهربانی و عذرخواهی همراه باشد.
هرگــز نباید ناسپاســی برخی افراد مانــع خدمت گزاری خالصانه ما شــود و 
خدمت گزاران را دلســرد كنــد. چنانچه هدف ما از خدمت كردن واال باشــد، 
قدرنشناســی عده ای، ما را به ورطه منت گذاری و ضایع كردن خدمات پيشين 

نمی كشاند.
در كنار عشق به خدمت و ائمه طاهرین)ع(، داشتن دانش و آگاهی نياز خادمی 
در اماكن متبركه اســت. البته این موضوع در همه مناصب الزم است و كسوت 
خادمی نيز از آن مستثنا نيست. خادم بایستی از حداقل های دانشی برخوردار 
باشــد تا بتواند در حرم به صورت شایسته و مطلوب به خدمت بپردازد و وجود 
خادمان كم دانــش با توجه حضور طبقات مختلف جامعــه در اماكن متبركه، 

مطلوب نيست.
هر كه شد محرم دل در حرم یار بماند
وان كه این كار ندانست در انكار بماند

عالوه بر دانش عمومی، دست كم حوزه هایی كه الزم است خادم در آنها دارای 
دانش باشد اموری مانند؛ شناخت در حد قابل قبول از احكام اسالمی، شناخت 
كامل از زیارت و آداب آن، شناخت قابل قبول از ائمه و مخصوصا صاحب بقعه 

كه در آن خدمت می كند، شناخت اماكن حرم و شناخت تاریخ حرم، است.
ادامه دارد...
برگرفته از کتاب خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسامی، نوشته سید 
عباس میری خضری

برای ثبــــــت نام
 خدمت افتخاری
 اســــکن کنـــــید

رسم خدمتگزاری

آن قدر نزد خدا ارج و مقام داشت که 
محضر سـه امام بزرگوار را درک  کند 
و از راویــان و عابدان  بزرگ  دورانش 
باشــد؛ او که زیارت مرقد مطهرش، 
ثواب زیــارت قبر حسین)عـــلیه 
السام( را دارد؛ سید الکریم؛ ابوالقاسم 
عـــبدالعظیم بن عـبداهلل بن علي بن 
السام(  زیدبن حسن)علیه  حسن بن 
، از نوادگان امام حسن مجتبي )علیه 

السام(.

زندگی پر و رمز و راز��
سال 173 قمري و ماه ربیع الثاني بود 
که در مدینه، در خانه عبداهلل بن علي 
از نوادگان امام حسن مجتبي)عـلیه 
السام(، نوزادي دیده به  جهان  گشود 
با نام عبدالعظیم که بعدها از محدثان 

بزرگ و عالمي گران قدر و باتقوا شد.
خانواده نقشــي مهم در شکل گیري 
شخصیت آدمي دارد و از عوامل مؤثر 
در تربیت شمرده مي شود؛ زیرا انسان ، 
حساس ترین  زمان رشد و تـــربیت 
خـــود را در خانــواده مي گذراند و 
هرگاه زمینه پرورش صحیح به وجود 
آید، انســان هاي بزرگ و شایســته 
عبدالعظیم  حضرت  مي گیرند.  شکل 
حسني)علیه السام( نیز در خانواده اي 
از  سالة  خاندان پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( دیده به جهان گشود که با پنج 
واسـطه بـه امام حسن مجتبي)علیه 
السام( مي رسد. این ریشه خانوادگي 
غیر از این که زمینة  رشــد  و تکامل  
انساني او به شــمار مي آید ، بزرگي  و 
اصالتي  است که از ارج و ارزش خاصي 

برخوردار است.
یکي از ویژگي هاي مهم زندگي حضرت 
بـود  این  السـام(  عبدالعظیم)علیه 
که توفیق  یافت  تا  محضر پر فیض سه 
حجت الهي را درک  نماید ، از تعالیم آن 

و  و سخنان  بهره مند شود  بزرگواران 
روایات آنان را به نسل هاي بعد منتقل 
نماید. وقتي امام رضا)علیه  السام ( در  
مدینه به سر مـي برد، بـراي حـضرت 
عبدالعظیم)علیه السام( امکان  دیدار 
بـــا حـضرت فـــراهم بود؛ پس از 
شهادت آن حضرت که امامت به امام 
جواد)علیه السام( رسید  و در  مدتي  
بود،  مدینه  در  السام(  امام)علیه  که 
این ســعادت و توفیق همچنان  براي  
حـضرت عـبدالعظیم)عـلیه السام( 
فراهم بود که با آن حضرت، تماس و 
دیدار داشته بـــاشد و از دانـش  آن  
بزرگوار  بهره گیرد. گاهي نیز سؤاالت 
خود را به صورت نامه از امام  مي پرسید  
و جواب  مکتوب از ایشــان دریافت 

مي کرد.
پر بـــهره ترین و حـــساس ترین 
حضــرت  حیــات  مـــقطع 
دوران   الســام (،  عبدالعظیم)علیه 
اگر  بود؛  السـام(  هادي)علیه  امام  
امام هادي)علیه السام( بخشي  چه 
از عمر پر  برکت  خود را در منطقه اي 
حفاظت شده نظامي و تحت نظر، در 
دوران ،  ـ   آن در   و  گـذراند  »سـامرا« 
با آن حضرت، کمتر و  امکان ارتباط 
با مشکاتي همراه بود، امـا حـضرت 
همان  در  السام (  عبدالعظیم)علیه  
امام هادي)علیه  به محضر  زمان هم 
السام( مي رسید و از ایشان  رهنمود  

مـي گرفت .
با ظلم و خفقاني که در زمان امام جواد 
و امام  هادي )علیه الســـام( وجـود 
داشـــت و این امامان معصوم)علیه 
مي شدند ،  تبعید  و  دستگیر  السام( 
اهل بیت)علیهم  پیروان   و  ســادات  
السام( زیر شکنجه هاي بـني عـباس، 
مـظلومانه جان مي سپردند و از ظلم و 
مصونیت   عباســي   دژخیمان  تجاوز 

نداشتند . حتي وقتي متوکل عباسي 
از ماقات حـضرت عـبدالعظیم)علیه 
السام( با امام  هادي )علیه السام( ـ 
که در ســامرا بودندـ  با خبر مي شود 
و این مـــاقات ها و انـــتقال پیام 
اهـل بیت)علیهم السام ( به  جامعه و 
مجاهدان ظلم ستیز را براي حاکمیت 
روزة خود خطرنــاک مي بیند،  چند 
حضرت  قـتل  و  دسـتگیري   دستور  
صادر   را  الســام(  عبدالعظیم)علیه 
مي کند . ایشان  نیز، هجرت از چنگال 
ظلم را بر  مـاندن  در مـدینه تـرجیح 
مي دهد و به منظور نشــر معارف ناب 
اســامي، وطن خود را  تــرک  و در 
شهرهاي مختلف به طور  مـــخفیانه  
زنـدگي مي کند  تا  به  شهر ري مي رسد 
و در خانه یکي  از  مؤمنان ساکن و به 

عبادت پروردگار مـشغول مـي شود.

افتخار میزبانی از سیدالکریم به ��
ری رسید

بـا توجه به شرایط نامناسب  شهرهاي  
اســامي در حجــاز و تحت تعقیب 
جور ، حضرت   حاکمان  از سوي  بودن  
به  السـام(  عـبدالعظیم)عـــلیه 
شــهر  ري  مهاجرت کرد. در سال 64 
قمري، بعد از مرگ یزیدبن معاویه، در 
شهرهاي  حجاز  و عـراق، حـرکت  هاي 
به  حمایت  انتقام  جویانه   و  اموي  ضد 
از اهل بیت )علیهم  السام( شروع شد 
و از  جمله  شــهرهایي که به عنوان 
قیامي  از خود  بني امیه  بـا  مـخالفت 
نشان داد، ري بود . به  نظر مي رسد با 
ـ  زمـینه  مساعد انقابي  و  توجه به این
ـ  حـضرت  نیاز  آنان  به هدایت بـود که
عبدالعظیم)علیه السام( براي پرورش 
این غنچه هاي ناشکفته و تـــقویت 
اسـتعدادهاي پاک اسامي، این شهر  
را  به عنوان یک پایگاه تبلیغ و مبارزه ، 
انتخاب  فعالیت  خود   و  براي  سکونت  
کرد. بـــنا  بـــه  نظر برخي از علما، 
عـبدالعظیم)علیه  حـضرت  هجرت 
السـام( بـه شـــهر ري، به دستور 
امام هادي )علیه  الســـام ( بـــوده 
است. از فرازهاي حساس و درخشان 
زندگي حضرت عـــبدالعظیم)علیه 
دیگـــري  دلیل  خود،  که  السام( 
او  عقاید  اظهار  اوست،  فضیلت  بـر 
در مـحضر امـــام  زمان خود، امام 
هادي)علیه السام( است. حساسیت 
این مرحله، به این خاطر اســت که 
چـنین اقـــدامي، از یک سو نشانه 
صفا و صداقت اوســـت و از سـوي 
دیگـــر، نشانه دین داري واقـعي  و 
احـساس  مسئولیتي است که وي در 
سایه عـلم و دانـش خود، به اهمیت 
آن پي برده اســت. ایشان واقعه را 

چنین بیان مي کند:
بر آقا و موالي خـــود، عـــلي بن 

محمد)علیهم السام ( وارد  شدم. چون 
نـظر آن حـــضرت بر مـن افـتاد، 
به  ابوالقاسم.  اي  »مرحبا  فـــرمود: 

راسـتي که تو از دوستان ما هستي«.
عرض کردم: اي  پسر  پیامبر، مي خواهم 
عقاید دیني خود  را  بر شــما عرضه 
بـدارم. اگـــر پسندیده باشد، بر آن 
ثابت باشم تـا بـــه لقـاي خـداوند 

بـرسم.
امام)علیه السـام( فـرمود: »بگو، اي 

ابوالقاسم.«
عرض  کردم : من معتقدم که خدا  
یکي  است و مانند او، چیزي نیست 
و از دو حّد ابطال و تشبیه بیرون 
اسـت. خـداوند، جـسم و صورت 
بلکه  نیســت؛  جوهر  و  عرض  و 
پروردگار اجـــسام را جـسمیت 
داده و صـــورت ها را تـــصویر 
فـرموده و اعـــراض و جواهر  را  
آفریده است. او خداوند همه چیز و 
مالک و محدث اشیا است. معتقدم 
که محمد)صلــی اهلل علیه و آله( 
بنده و فرستاده او، خاتم پیامبران 
اســت و پس از وي تا روز قیامت 
پیامبري  نخواهد  بود. شریعت  وي، 
آخرین شـــرایع بوده و پس از او 
دیني و مذهبي نخواهد بود. عقیده 
من درباره امامت، این است  که امام 
بعد از حضرت رســول)صلی اهلل 
امیرالمؤمنین )علیه   آله(،  و  علیه 
الســام ( علي بن ابي طالب)علیه 
السام( است. بعد از او حسن، پس 
از وي حسین و علي بن الحسین و 
مـحمدبن عـلي  و   جعفربن  محمد 
و موسي بن جعفر و علي بن موسي 

و محمدبن علي و شما.
در این هنگام حضــرت هادي )علیه  
فرزندم  من،  از  »پس  فرمود:  السام ( 
دربارة  مردم  لیکن  است؛  امام  حسن 

امام بعد از او  چه خواهند کرد؟«

عرض کردم: اي موالي مـــن، ��
مـگر آن چگونه است؟

امام)علیه الســام ( فرمود: امام بعد 
از  فرزندم  حســن، شــخصش دیده 
نمي شود و اســمش بر زبان ها جاري 
نمي گردد تا خروج کند و زمین را پر 
از عدل و داد کند، هـمان طـور که از 

ظلم و ستم پر شده باشد.
عـرض کردم: مـن  به این امام غائب 
هم معتقد شــدم و اکنون مي گویم، 
دوست آنان، دوســت خدا و دشمن 
آنان، دشــمن خداست. طاعت آنان، 
طاعت پروردگار و معصیت و نافرماني 
از آن ها، مـوجب مـعصیت اوست. من 
ـ  معراج و پرسش در  ـ  که عقیده دارم
قبر و همچنین بهشت و دوزخ و صراط 
و میــزان حق اند و روز قیامت خواهد 
آمد و در وجود آن شــکي نیست و 
خواهد  زنده  را  مردگان  همه  خداوند 

کرد و نیز عقیده دارم که  واجبات  بعد 
از اعتقاد به والیت و امامت، عبارتند از: 
نماز، زکات، روزه، حـج، جـهاد، امر به 

معروف و نهي از منکر.
در این هنگام حضرت هادي)علیه 
السام( فرمود: »اي ابوالقاسم ، به  
خداست  دین  این ها  سوگند  خدا 
که براي بندگانش برگزیده است. 
باش. خداوند  ثابت  این عقیده  بر 
تو را به همین طـریق در زنـدگي 
دنیا و آخـــرت پایدار بدارد.امام 
مقام  دربارة  السام (  هادي )علیه  
عبدالعظیم )علیه   حضرت  علمي 
السام (، به یکي از یارانش چنین 

ـ اند: سفارش کرده
»هرگاه در مســائل دیني خود در آن 
ناحیهـ  شهر ريـ  به مشکلي برخورد 
ـ  را از عـــبدالعظیم  کردي ، حکم  آن

حـسني سؤال کن. 
از این  توصیه  امام)علیه الســام(، 
شاید بتوان چنین برداشت کرد که 
السام(  عبدالعظیم)علیه  حضرت 
در ناحیــة ري، وکیــل و نمایندة 
بوده  السام(  هادي)علیه  امـــام  
توانسته  به همین دلیل،  و  اســت  
اسامي  جـامعه  فـکري  رهـبري 
در آن منطقــه را به عهده بگیرد و 
حمایت هاي فراواني هم  از  محرومان  

و نیازمندان سادات به عمل آورد.
یکي دیگر از ابـعاد مهم عظمت  مقام  
الســام(،  حضرت عبدالعظیم)علیه 
علــم و دانش و خدمــات فرهنگي 
و هدایت گرانة ایشـــان مي باشــد. 
ایشان غیر از اینـــکه نـاشر  روایات  
و احادیث  معصومین)علیه الســام( 
تألیف کرده است  بوده، دو کتاب هم 
که در  یکي  از  آن ها به خطبه هایي از 
پرداخته  السام(  امیرالمؤمنین)علیه 
اســت و دیگري کتاب »یوم و لیلة« 
اســت  که  درباره  وظایــف و اعمال 
مستحبي و اخاقي افراد در شبانه روز 
نوشته شـده است، اما متأسفانه این  
کتاب  نیز مانند بسیاري از آثار تاریخي 

دیگر، از بین رفته است.

»به نام خدای سیدالكریم«
تا خّطه ي ري بوي تو آمد به مشــامش
 سرزد به ســما بوي خدا از َدرو بامش
آرنــد مایک همگان عرض ســامش
تا مذهب خود عرضــه کند نزد امامش
بي مهر شــما بوي بهشت است حرامش
ري گشت سپهر و تو شدي ماه تمامش
بردند زمین ها همه حســرت به مقامش
ایران ز تجــّاي تو شــد کعبه اجال
تا پیکر پاک تو نهان گشــت به خاکش
من رشک به آن تشنه برم اي یم توحید
»میثم« نه ثنا خوان شــما بوده از آغاز
گر قبر حســن جّد تو دور از نظر ماست
ري یثــرب و قبر تو بقیع دگر ماســت.
غامرضا سازگار)میثم(
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کرامات  سبک زندگی

شهید دکتر محمدرضا عمدی��

دكتر محمدرضا عمدی در سال1318 در خانواده مذهبی در شهر تهران دیده به 
جهان گشود پس از گذرانيدن تحصيالت ابتدایی به دبيرستان اسالمی جعفری 

وارد شــد و تحصيالت متوســطه اش را با موفقيت در این دبيرستان به پایان 
رساند.

در تمام طول تحصيالت محصلّی با وقار، كوشا و مقيد بود و پس از اخذ دیپلم 
متوسطه جهت ادامه تحصيالت به آمریكا عزیمت نمود و در رشته تعليم و تربيت 
وارد دانشــگاه گردید. با سعی و كوشش فراوان توانست پس از مدتی به اخذ درجه 
دكتــرا در رشــته تعليم و تربيت نائــل آید و برای خدمت به مــردم وطن خود در 

سال1354 به ایران بازگشت.
پس از پيروزی انقالب مردم مســلمان ایران به همكاری با وزارت بازرگانی پرداخت 

و همچنين در بخش خصوصی كار در زمينه توليدات كشــاورزی را نيز آغاز نمود و در 
جهت خودكفائی اقتصادی تالش كرد. او با بهره گيری از دانش كه در طی ســاليان تحصيل 

گردآورده بود خویشتن را در اختيار اسالم و آرمان های متعالی آن قرار داده و بدون كوچک ترین چشم داشتی صادقانه 
به جمهوری اسالمی خدمت می نمود.شهيد با برادر خود دكتر محمدعلی عمدی با یكدیگر زندگی می كردند و این دو 
برادر در راه خدمت به اسالم هر آنچه داشتند را در طبق اخالص قرار داده بودند و می دانستند كه در این مسير الهی 
باید مهيای شهادت و ترک جان بود.در روز شانزدهم بهمن سال1360 منافقين به قصد ترور برادر وی به درب منزل 
مسكونی ایشان می آیند و از برادر وی می خواهند كه به درب منزل بياید شهيد كه نسبت به این عناصر مشكوک شده 
بود همراه با برادر خود از منزل خارج می شود و هر دو هدف گلوله های تروریست های منافق قرار می گيرند و به مقام 

رفيع شهادت نائل آمدند و در صحن سرای حضرت سيدالكریم)ع( تشييع و تدفين شدند.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

تاریخچه حرم

 شهدای مدفون در حرم صندوق چوبی مضجع مطّهر حضرت عبدالعظیم)ع(

وی در سـال1291 قمـری در محلـه حسـين آباد 
را  او  كـه  نهـاد  وجـود  عرصـه  بـه  پـا  اصفهـان 
محمدعلـی ناميدنـد. او مقدمـات علـوم را نزد پدر 
خـود كه فقيهی وارسـته بود آموخت و سـپس در 
كالس درس بـرادر بزرگترش شـيخ احمد مجتهد 
كـه یكـی از اسـاتيد معـروف آن روز اصفهـان بود 
حاضر شـد و در10سالگی در كالس درس آیت اهلل 

ميـرزا هاشـم خوانسـاری شـركت نمود.
در سـال 1304 قمـری بـه تهـران آمـده و فقـه 
و اصـول را نـزد آیـت اهلل ميـرزا حسـن آشـتيانی 
آموخـت. وی نخسـتين سـال های بلـوغ را پشـت 
سرمی گذاشـت كه در كالس درس عرفان نشسـت 
درجـه  بـه  خـود  عمـر  سـال  هجدهميـن  در  و 
اجتهـاد نائـل آمد. سـپس عـازم نجف گردیـد و با 
شـور و شـوقی وصـف ناپذیر در درس هـای آخوند 
خراسـانی، آیـت اهلل شـيخ فتـح اهلل شریعت)شـيخ 
الّشـریعه(، آیـت اهلل ميـرزا محمد حسـن خليلی و 

آیـت اهلل محمـد تقـی شـيرازی حاضر شـد.
آیــــت حـــق شـــاه آبـــادی بعـد از هشـت 
ایـران  بـه  عـراق  در  اقامـت  سـال 
خيابـان  در  تهـران  در  و  بازگشـت 
اسـالمی  شـاه آباد)جمهوری 
كنونـی( سـاكن و از ایـن رو به 

بزرگـوار  آن  گردیـد.  معـروف  شـاه آبادی 
مـدت 17 سـال در تهران اقامت داشـت و 
در سـال1347 قمـری راهی شـهر مقّدس 
قم شـد و بـه تعليـم و تربيت طـالب علوم 
دینـی پرداخـت. از جمله شـاگردان ایشـان 
حضـرت آیت اهلل العظمـی امـام خمينـی)ره( 
الّدیـن  سيدشـهاب  العظمـی  آیـت اهلل  و 
نجفـی)ره( بوده اند. امـــــام خمينـی)ره( به 

آیت اهلل شـاه آبادی بسـيار عالقه داشـتند تا آنجا 
كـه هـرگاه از ایشـان نامـی بـه ميـان می آوردنـد، 
می فرمـود: روحـی لـه الفداء»جانـم فـدای او باد« 
ایـن مطلـب در كتاب هـای امـام به خصـوص در 
كتاب هـای عرفانـی ایشـان كامـاًل مشـهود اسـت.

در  اقامـت  از 7سـال  بعـد  آبـادی  شـاه  آیـت اهلل 
تهـران  بـه  قمـری  سـال1354  در  مجـدداً  قـم 
و  فقـه  تدریـس  و  دیـن  ترویـج  بـه  و  مراجعـت 
اصـول پرداختنـد و نيـز مبانـی علمـی خویـش 
را بـه رشـته تحریـر درآوردنـد كـه از جملـه آثـار 
ایشــــان: شــذرات المعـــارف، رشـحات البحار، 
حاشـيه  العبـاده،  احـكام  فـی  مفتاح الّسـعاده 
نجاه العباد، منازل السالكين، حاشيه كفایــه االصول 
آخونـد خراسـانی، حاشـيه فصول االصـول ورسـاله 
حكومـت  زمـان  در  می باشـد.  الجهـل  و  العقـل 

اقدامـات  مهم تریـن  از  یكـی  رضاخـان، 
آیـت اهلل شـاه آبادی مبارزه با ظلم و سـتم شـاهی 

وی بـود. چنانكـه امـام)ره( می فرماینـد: مرحـوم 
آیـت اهلل شـاه آبـادی عـالوه بـر آن كـه یـک فقيه 
و عـارف كامـل بودنـد، یـک مبـارز بـه تمـام معنا 
هم بودند. سـرانجام در سـال1328 شمسی )سوم 
صفـر 1369 قمـری( بعد از هفتاد و هشـت سـال 
عمـر پـر بركـت روح وی به ملكوت اعلی پيوسـت 
و پيكـر پـاک او با تشـييع هـزاران نفـر از مؤمنين 

ابوالفتـوح  بـه شـهرری منتقـل و در رواق 
رازی بـه خـاک سـپرده شـد.

یكی از نفيس ترین و زیباتریــن و قدیمی ترین آثار تاریخی 
آستان، صندوق چوبی روی مرقد است كه در چهارطرف آن 
آیات قرآنی به  خط نسخ و ثلث برجسته، همراه با زیارت نامه 
به قلم یحيی بن محمد اصفهانــی در تاریخ 725 ق حكاكی 
شــده اســت. این صندوق به گواهی كتيبه آن، به  دســتور 
خواجه نجم الدین محمد، مقارن روزگار ابوســعيد بهادرخان 
از ایلخانان مغول ساخته شــده است. این كتيبه، همچنين 
بنای مرقد را به دستور نامبرده قلمداد می كند؛ در حالی  كه 
خواجــه نجم الدین، مرقد را تعميركرد و احداث آن به عصر 
علویان طبرســتان باز می گردد. طول صندوق، 2/58 متر، عرض آن1/50 و ارتفاع آن1/20 متر است. 
پایه های صندوق و قيد های آن از چوب عود اســت و ترنج و شمســه ها و نيم شمسه ها از چوب عود و 
گردو و فوفل. دو كتيبه به خط نســخ و ثلث برجســته در چهار بدنه به كار رفته است: یكی از آن دو 
از چهارگوشــه باالی طرف راست)جنوب غربی( شروع می شود و بر حاشيه باالیی چهار ضلع صندوق 
دور می زند. دنباله آن در تمام اطراف بدنه جنوبی صندوق ادامه پيدا می كند و در گوشه باالیی  ضلع 
چپ همان بدنه، پایان می یابد. كتيبه دیگر بر روی چهار ســوی صندوق مزبور در حاشيه هایی كه به 
 ترتيب بر دو طرف و پایين اضالع غربی و شــمالی صندوق دور می زند، به خط نســخ برجسته، شامل 
آیه الكرسی)ســوره بقره، آیات255، 256 و 257( است. پس از كلمات»هم فيها خالدون« كه آخر آیه 
شریفه است، این عبارت مرقوم شده است: تحریراً فی شهور سنه خمس و عشرین و سبع مائه، عمل 
یحيــی بن محمد اصفهانی. بر حاشــيه باریک تری، آیات 26، 27 و 28 ســوره آل عمران *ُقِل اللَُّهمَّ 

ِ الَْمِصيُر* به  خط ثلث برجسته و در قسمت آخر آن، دو آیه دیگر نوشته اند. َمالَِک الُْملِْک  ... َو إِلَی اهللَّ

ضمن عرض سام امیدوارم که ان شاءاهلل 
ایام خوبی داشته باشید و روزتان به خوبی 
و برکت بگذرد و انگیزه های الزم را برای 

زندگی موفق داشته باشید.
دوستانی که مطالب ما را دنبال می کنند 
حضور ذهن دارند که ســه ضلع زندگی 

موفق را در جلسات قبل بیان کردیم.
اگر کسی می پرســد که این سه ضلع 
را از کجا آوردیم بایــد بگویم که هم از 
آموزه های قرآن و هم از مباحث خانواده 

شناسی و علوم رفتاری و تربیتی.
ضلع اول را گفتیم عاطفه ورزی و محبت، 
ضلع دوم را گفتگــو که اهمیت ویژه ای 
دارد و همه باید به یاد داشــته باشیم که 
گره های کور هر ســه نفر یا چند نفر با 
گفتگو حل می شود؛ بسیاری از دشمنی ها 
و کینه ها با گفتگوی سازنده حل خواهد 
شــد. حتماً شــما این را تجربه کردید 
اوقات ما داشــته های غلطی  که گاهی 
از مخاطب داریم و یا والدین نســبت به 
فرزندان و فرزندان به والدین و یا زوجین 
نسبت به هم و اقوام و فامیل به یکدیگر 
که اگر بنشــینند و با هم صحبت کنند 

مشکات حل خواهد شد.
قدر این نعمت را بدانیم که خداوند باب 
باز کرده. خداوند به پیامبرش  گفتگو را 
می فرماید با مــردم گفتگو کن، بگذار 
مردم بیایند و دردهای خودشان را به تو 
بگویند؛ در این صورت خیلی از مشکات 

ما در زندگی قطعاً حل خواهد شد.
ضلع سوم مســئولیت داشتن و گرفتن 
عزیز!  مادران  بود.  دادن  مســئولیت  و 
بپذیریم که ما مادرهای ایرانی در بعضی 
اوقات و در بعضی جاها خطا کردیم. بطور 
مثال در آنجائیکه همه مســئولیتها را 
خودمان به عهده گرفتیم: بچه من درس 
دارد، نان نگیرد. بچه مــن درس دارد، 
انجام ندهد.  را  کارهای شخصی خودش 
بچه من درس دارد ، خودم اتاقش را مرتب 
می کنم. کار به جایی می رسد که این دختر 
و پسر، بزرگ می شوند، دانشگاه می روند، 

سطوح باال را طی می کنند ولی....!!!
چندی پیش یك جوانی پیش من آمده 
بود و می گفت من 27 سال سن دارم، اما 
بلد نیستم ساده ترین غذا را درست کنم؛ 
خب! این جای تأســف است و قطعاً این 
شــخص در زندگی دچار مشکل خواهد 

شد.
در یك جاهایی ما به اسم ایثار و گذشت 
و فداکاری خطا می کنیم و این مفاهیم را 
هم خراب می کنیم و این درست نیست؛ 
باید مهارت هایی را بــه فرزندانمان یاد 
بدهیم. بچه من باید بلد باشد که وقتی 
من چند روز در منزل نبودم بتواند زندگی 

را اداره کند؛ دخترم و پسرم باید 
همینطور باشند.

آقای دکتر ُکردی 

کتابی دارند با عنــوان »تربیت معنوی 
دختران« که در همین سطوح کتاب هایی 

برای پسران نیز موجود است.
باید توجه داشته باشیم که پیامبر خدا 
می فرماید: مادران و پدران به فرزندان 
خود مسئولیت متناسب با سن و سال و 

شخصیتشان  بدهند. 
این روایت از پیامبر هست که می فرماید: 
 َملعــوٌن َمن ألقــی َکَلُّه َعَلــی الّناِس. 
خدا لعنت کند کسی را که مسئولیت ها 
و کارهای شخصی خودش را به دیگران 

می سپارد.
یعنی مثا من االن غــذا را می خورم و 
بشقاب را می گذارم توی سفره و می روم 
تا مادر و یا کس دیگر آن را بردارد؛ این 
خیلی اهمیت دارد که من یاد بگیرم در 

زندگی مسئولیت پذیر باشم.
اگر در زندگی پدر و مادرها بدون تحّکم 
و خشــونت و عصبانیــت و با محبت و 
عاطفه و ارتباط سازنده به بچه ها کمك 
کنند، تا مسئولیت های متناسب با سن 
و ســال و شخصیت را قبول کنند، قطعًا 
این فرزندان در آینده برای جامعه مفید 
خواهند بود و در زندگی مشــترك نیز 

دچار مشکل جدی نخواهند بود.
ادامه مبحث ما با تکنیك های ارتباط مؤثر 
همراه خواهد بود که می تواند برای بچه ها 
خیلی سازنده باشــد و آنها تمام وقت 

جذب فضای مجازی نباشند.
مواردی را بویــژه در ایام کرونا داریم که 
از وقتی که سیستم های الکترونیکی در 
اختیار بچه ها قرار گرفته از صبح تا شب 
با  گوشی در دستشان است. خب! واقعاً 
این اوضاع بچه مریض می شود؛ پزشکان 
طب بیولوژیك معتقدند سلول های مغزی 
کوچك می شوند. سلول های خاکستری 
مغز بتدریج از بین می روند، گیرائی مغز 
ناخودآگاه آسیب  بین می رود، ضمیر  از 
می بیند و خدای ناکرده ویروس هایی که 
وارد  است  الکترونیکی  سیستم های  در 
سلولهای مغز می شوند و باعث سرطان 
مغز می شــود که این تــازه کمترین و 
بیماری  نوع  چکیده ترین  و  گزیده ترین 
اســت؛ بیماری های دیگــری از جمله 
اشعه هایی  مدت،  طوالنی  فراموشی های 
که سیستم های الکترونیك دارند، حتی 
در حالتی که خاموش هستند نیز تأثیر 

گذارند.
مادران عزیــز! ما تربیت کننده 

روح و روان و جســم 
فرزندانمــان 

هستیم؛ چقدر حواسمان هست که بچه ها 
با گوشی و تبلت نخوابند؛ چون احتمال 
دارد خواب های وحشتناك ببینند؛ چون 
در ضمیر و تخیات فرزند اثر منفی دارد و 
روانش آسیب می بیند و ما باید روی این 

موارد کار کنیم.
بدین ترتیب نتیجه می گیریم که وظیفه 
مادران فقط غذا درست کردن و شستشو 

و رفت و رو در زندگی نیست.
اگر»الجّنه تحت اقــدام االّمهات« گفته 
شده به این دلیل است که یك مادر باید 
یك بهشــت تحویل جامعه بدهد. یك 
مادر باید فرزندش بهشت جامعه باشد و 
آنگاه بهشت زیر پای او خواهد بود. أَلْماُل 
نْیا َو الْباِقیاُت  َو الَْبُنوَن ِزیَنُه الَْحیــاِه الُدّ
الِحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربَِّك ثَواباً َو َخْیٌر أََمًا  الَصّ
یعنی این! یعنی  اینکه من بتوانم فرزند 
صالح تربیت کنم؛ فرزند من افتخار کند 
که فرد کامل و جامع  و با شخصیت مثبت 
هست و این نکته خیلی اهمیت دارد که 
اگر ما با فرزندانمان   ارتباط مؤثری داشته 
باشیم، آنها جذب حداکثری را به  خانواده 
خواهند داشت و تمام وقت جذب فضای 

مجازی نمی شوند.
و یك نکته: مادران عزیز و پدران مهربان! 
داریم؟  جذابیت  فرزندانمان  برای  چقدر 
شده گاهی اوقات بخاطر فرزندانمان لباس 
مناسب بپوشیم و سر و وضع خودمان را 
مرتب کنیم!؟ من ِگله کوچکی از بعضی 
از بعضی از پدرها دارم! این گله را جوانها 
می آیند و به ما می گویند؛ آنها می گویند 
ما به مادرمان می گوییم که دوست داریم 
شما را شاداب و سر زنده و جوان ببینیم. 
وقتی به پدرمان می گوییم که دوســت 
داریم شما را جوان و شاداب ببینیم گاهی 
اوقات پدرها برخورد می کنند و می گویند: 

برو بابا! حال داریا. 
یعنی اینکه جوان نیاز دارد که پدر و مادر 
را جوان و شاداب ببیند و این یك مسئله 
هســت که گفتار زیبا با فرزندان داشته 
باشیم و جّذابیت داشته باشیم تا بچه های 

ما جذب جذابیت های کاذب نشوند.
رفتار و گفتار و افکار جــّذاب عواملی 
هســتند که می توانند فرزندانمان را به 
ما نزدیك کننــد و رفاقت های جّدی با 
فرزندان داشتن و اینکه بچه ها ما را خّاق 
بدانند و خّاقیت را از ما یاد بگیرند و در 

اندازه خودشان انسانی خّاق باشند.
  

سلسه مباحث تربیت خانواده
سرکارخانم دکتر عباسی
فصل اول: خانواده و رسانه جلسه ششم: ضلع سوم زندگی موفق، مسئولیت پذیری.

عشق خدمتگزاری همراه با دانش و آگاهی��
بی گمان اصلی ترین انگيزه برای خدمتگزاری عشــق است و بيت الغزل مانایی 
در لباس خادمی همانا عشــق است. بدون عشق به خدمت و خدمت رسانی به 
مردم و بدون عشــق به ائمه طاهرین)ع( ورود به جرگه خادمی و استمرار این 
لطف الهی در آن ممكن نيســت. گاه نامالیمات و سختی های خدمت، روحی 
آماده و روانی عاشــق می خواهد تا بتواند در برابر مرارتها دوام یابد. عشــق به 
ائمه)ع( و صاحب حرم از ملزومات خادمی در اماكن متبركه می باشد. عالوه بر 
آن خادم از حضور جمعيت زائران باید شادمان گردد. نگرانی از ازدحام جمعيت 
شایســته نيست؛ بلكه باید خدا را به خاطر شيدایی این همه دل در هوای ائمه 

طاهرین )ع( شكر كنيم.
اگر انگيزه اصلی كارگزاران، الهی باشــد، تحمل ســختی های كار و نامالیمات 
برآمده از برخی برخوردها، آسان و طعم تلخ بعضی امور نامالیم در ذائقه انسان 

شيرین خواهد شد. 
امام علی)ع( در نامه ای به مالک اشتر چنين دستور داده است:

َو أَْعِط َما أَْعَطْيَت َهِنيئاً َو اْمَنْع فِی إِْجَماٍل َو إِْعَذاٍر)نامه 53 نهج البالغه(
آنچه به مردم می بخشــی، بر تو گوارا باشد و اگر چيزی را از كسی باز می داری 

با مهربانی و عذرخواهی همراه باشد.
هرگــز نباید ناسپاســی برخی افراد مانــع خدمت گزاری خالصانه ما شــود و 
خدمت گزاران را دلســرد كنــد. چنانچه هدف ما از خدمت كردن واال باشــد، 
قدرنشناســی عده ای، ما را به ورطه منت گذاری و ضایع كردن خدمات پيشين 

نمی كشاند.
در كنار عشق به خدمت و ائمه طاهرین)ع(، داشتن دانش و آگاهی نياز خادمی 
در اماكن متبركه اســت. البته این موضوع در همه مناصب الزم است و كسوت 
خادمی نيز از آن مستثنا نيست. خادم بایستی از حداقل های دانشی برخوردار 
باشــد تا بتواند در حرم به صورت شایسته و مطلوب به خدمت بپردازد و وجود 
خادمان كم دانــش با توجه حضور طبقات مختلف جامعــه در اماكن متبركه، 

مطلوب نيست.
»هر كه شد محرم دل در حرم یار بماند - وان كه این كار ندانست در انكار بماند«

عالوه بر دانش عمومی، دست كم حوزه هایی كه الزم است خادم در آنها دارای 
دانش باشد اموری مانند؛ شناخت در حد قابل قبول از احكام اسالمی، شناخت 
كامل از زیارت و آداب آن، شناخت قابل قبول از ائمه و مخصوصا صاحب بقعه 

كه در آن خدمت می كند، شناخت اماكن حرم و شناخت تاریخ حرم، است.
ادامه دارد...

برگرفته از کتاب خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسامی
نوشته سید عباس میری خضری

برای ثبــــــت نام
 خدمت افتخاری
 اســــکن کنـــــید

رسم خدمتگزاری

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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مشاهیر  سبک زندگی

عارف حکیم
آیت الله میرزا 

محمدعلی شاه آبادی



شناسنامه

صاحب امتیاز:
 اداره کل ارتباطات و تبلیغات

سردبیر: مجتبی محمدبیگی
مدیر داخلی: رضا مظفری

دبیر تحریریه: محمدحسین نیکبخت
مدیر هنری: احسان نیک روان
دبیر عکس: حمیدرضا رستمی

همــکاران ایــن شــماره: امیــر 
ــادات مجیدی،  ــعیده س مسروری،س
ــی،   ــه نعمت ــدری، محدث ــه حی اله
عزیــزاهلل محمــدی، جــال اســدی، 
ــو  ــادق عربل ــی ، ص ــل اهلل بیژن نمایي از ضلع غربی آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع(، صحن ناصری سابق و شبستان فض

امام خمینی)ره( فعلی، حدود سال 1346 ه.ش   

شعردلگویه

غامرضا سازگار

مخاطبین گرامی می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را 
در خصوص نشریه با تلفن 51225540 و شماره واتساپ 

09915917100 با ما در میان بگذارند.

سایت آستان اینستا گرام آستان

پل های ارتباطی اب  آستان

شناسنامه

صاحب امتیاز:
 اداره کل ارتباطات و تبلیغات

سردبیر: مجتبی محمدبیگی
دبیر تحریریه: محمدحسین نیکبخت

مدیر هنری: احسان نیك روان
ــعیده  ــماره: س ــن ش ــکاران ای هم
ــدری،  ــه حی ــدی، اله ــادات مجی س
عزیــزاهلل محمــدی، جــال اســدی، 
ــو،  ــادق عربل ــی، ص ــل اهلل بیژن فض

ــعار ــه ش ــیده فاطم س
عکاس: ارحام صدر نمایی از ضلع غربی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(، صحن ناصری سابق و شبستان 

امام خمینی)ره( فعلی، حدود سال 1346 ه.ش   

شعردلگویه

پســرم یک سالشــه به خاطر كرونــا دچار 
نارســایی قلبی شدید شــده و پزشكا گفتن 

فقط پيوند قلب راه حله...التماس دعا

0912***9566
یاســيدالكریم)ع( شما از خدا بخواه كه كرونا 

تموم بشه با خيال راحت بيایم زیارت
0919***5775

یا حضــرت عبدالعظيم روزی هزاران بار خدا 
رو شــكر می كنم كه امام رضــا)ع( حضرت 

معصومه)س( و شما را داریم...
0915***7636

شكر خدا كه تو را داریم هيچ كم نداریم....
0919***2563

آقاجان قلوب ما را ظــرف معارف حقه الهی 
قرار بده

0939***1297
امســال نتونســتم برم كربال اما خدمت شما 

رسيدم واقعا حرم شما عطر كربال داره
0913***5633

ســالم آقای مهربــان و كریم.....الحق كه نام 
زیبــای ســيدالكریم برازنده وجــود نازنين 
شماست خيلی دوستتون دارم.....زیارت شما 

یكی از زیباترین اتفاقات زندگی منه....
0936***5563

یا ســيدالكریم)ع( بطلب ایام والدتت بتونم 
خودم رو به حرمت برسونم

0991***7896

بــاز از بحــر والیــت گهــري پيدا شــد
افــق فضــل و شــرف را قمري پيدا شــد
نخــل سرســبز وال را ثمــري پيدا شــد
یا كــه در طور والیت شــجري پيدا شــد
درسماوات و زمين جشن عظيم است امشب
عيد ميالد كریم ابن كریم اســت امشــب
بهتریــن زاده ابناء جهان این پســر اســت
در ریاض علوي ســرو روان این پســر است
فخر دین ، قبله دل ، كعبة جان ، این پسر است
نجل موالي كریمان جهان این پســر است
اوست سروي كه بود دامن هستي چمنش
صلوات همه بر ُحســن َحسن در َحسنش
صاحبــان كــرم و جود كریمــش خوانند
اهل فضل و شــرف و علم زعيمش خوانند
آیت رحمــت رحمــان و رحيمش خوانند
خيل عّبــاد همه عبد عظيمــش خوانند
اوســت ماهي كه بــر ابناء زمــان مي تابد
نورش از ري بــه همه خلق جهان مي تابد
حرمــش كعبــه آمــال دل آگاه اســت
قامتش سرو و لبش كوثر و رویش ماه است
َحســني ُحســنش بر خلق چراغ راه است
اســت ثــاراهلل  زائــر  او  مرقــد  زائــر 
خــاص و عامند ز هر ســوي رهين كرمش
دل صــد قافله ســر گرم طــواف حرمش
اهــل ري قــدر بدانيــد چنيــن نعمت را
نعمــت ســایة این دســته گل عتــرت را
فيــض همســایگي تربت آن حضــرت را
بر شــما داده خــدا این شــرف و رفعت را
بال جبرئيــل زده ســایه به بــام و درتان
ایــن شــما ، ایــن حــرم زادة پيغمبرتان
ري ســپهر و حــرم اوســت مــه تابانش
یا حجاز اســت و بُــَود كعبــه جاویدانش 
برتــر از عــرش بُــَود بارگــه و ایوانــش
جان من ، جان همــه خلق جهان قربانش
دوســت دارم كه شب و روز ز لطف وكرمش
پــر زند مرغ دلم یكســره ســوي حرمش
غامرضا سازگار

مخاطبین گرامی می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را 
در خصوص نشریه با تلفن 51225540 و شماره واتساپ 

09915917100 با ما در میان بگذارند.

اینستا گرام    سایت

پل های ارتباطی اب  آستان


