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وصف امام بر بام کعبه
                      

آئیـن مسلمیـه      
در قاب تلویزیون 

ماهــــــــنامه                                                                     مصطفی آجرلو
در چنیـن روزهایـی کاروان حضـرت سیدالشـهداء)ع( اگـر 
چـه عـزم عراق و پاسـخ بـه دعوت کوفیـان داشـت ولی در 
مکـه اقامت گزیده بود، تهدیدهای دشـمن نیـز در آن روزها 
چنان  شـدت گرفت که حضرت عباس ابن علی)ع( در میان 
جمعیـت طـواف کننده، بربـام کعبـه رفـت و ماندگارترین 
کلمـات را در وصـف امام خویش، درمسـجدالحرام به یادگار 

گذاشت.
درچهارمین از ماهنامـه »خادم« نگاه خوانندگان را میهمان 
مـی کنیم بـه کام حضـرت »مـاه« علیه السـام، در وصف 

موالی خـود امام حسـین )ع( : 
بسـم اهلل الرحمن الرحیم؛ سـپاس خدایی را که بیت اهلل را با 
قدوم پدرش )منظور وجود مقّدس امیرالمؤمنین )ع( اسـت( 
مشـرف کرد، جایـی که که دیروز بیت بـود، و امروز » قبله« 
شـد. ای ناسپاسـان گناهکار، آیا راه بیت را بر امام نیکوکاران 
می بندیـد؟ چه کسـی سـزاوارتر بـه این بیت اسـت از دیگر 

موجودات؟ وچه کسـی نزدیکترین به این خانه اسـت؟
اگـر حکمـت هـای خداونِد بلنـد مرتبه نبـود و اسـرار باال و 
امتحانـات موجـودات نبـود، همانا بیـت »کعبه« به سـوی 

ایشـان پـرواز می کرد. 
قبـل از اینکـه مـردم حَجـر را لمس کننـد، حَجر، دسـتان 
حسـین )ع( را اسـتام کـرده و مـی بوسـد. و اگر خواسـِت 
مـوالی من، خواسـِت خداونـد رحمن نبود، هر آینه بر سـر 
شـما مانند بازِ شـکاری که برگنجشـکان فرود می آید نازل 

می شدم.
آیـا قومـی را کـه مـرگ را در کودکـی به بـازی می گرفتند 
می ترسـانید، در حالی کـه االن در مردانگی قـرار دارند. همه 
جانـم فدای آقا و موالی همه موجـودات که برتر از حیوانات 
اسـت ]برتـر از شـما که همـه در باطـن حیوانیـد[ هیهات 
بنگرید سـزاوار اسـت از چه کسـی پیروی کنید، به کسـی 
که شـراب می نوشـدیا کسـی کـه صاحـب حـوض و کوثر 
اسـت؛ کسـی که در خانه وحی و قرآن اسـت یا کسـی که 
در بیتـش اسـباب لهـو و نجاسـت اسـت؛ و یا کسـی که در 

خانـه اش نـزول آیـات ]نشـانه ها[ و ]آیه[ تطهیر اسـت.
شـما در همـان گمراهـی واقع شـدید که قریش واقع شـد، 
زیـرا اراده قتـل پیامبر)ص( را کردند و شـما اراده قتل پسـر 
دختـر پیامبرتـان را و این حیله، تا وقتـی امیرالمؤمنین)ع( 
زنـده بـود ممکن نشـد. پس چگونه ممکن اسـت کشـتن 
ابـا عبداهلل الحسـین)ع( تـا وقتی که مـن زنـده ام؟ بیایید تا 
نشـانتان بدهم. پس مبادرت به کشـتن من کنید و گردنم 
را بزنید تا به مقصودتان برسـید. خدا شـما را به مقصودتان 
نرسـاند و عمرتـان و فرزندانتـان را کوتاه کند و لعنت خدا بر 
شـما وپدرانتان ]که قصد کشتن پیامبر )ص(را داشتند[ باد.

ماهنامه خبری،فرهنگی  
 آســــــتان مــــــــقدس
 حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(

با حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران انجام شد:

افتتاح پروژه
 آبنمای ضلع شرقی حرم



خبر

ســی و ششــمین جلســه کارگــروه قرآنی و 
فرهنگــی اعتاب ایران اســامی، بــه میزبانی 
آســتان مقدس حضرت فاطمــه معصومه)س( 

برگزار شد. 
به گــزارش روابــط عمومی آســتان مقدس 
حضرت عبدالعظیم)ع(، این نشســت با حضور 
نمایندگان آستان قدس رضوی، آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم)ع(، ســازمان اوقاف و امور 
خیریــه، ســازمان دارالقرآن، مســجد مقدس 
جمکــران و بعثــه مقــام معظــم رهبری در 

خردادماه سال جاری برگزار گردید. 

در ایــن جلســه حجت الســام والمســلمین 
حســینی نژاد، مشــاور تولیت آستان مقدس 
حضــرت فاطمــه معصومه)س( گفــت : طرح 
»مــن قرآن را دوســت دارم« بــرای آموزش 
عمومی روخوانی و روانخوانی قرآن مورد تأکید 
تولیت های آســتان های مقدس کشور است و 
باید با پیگیری های مســتمر و بــا برنامه ریزی 

دقیق اجرا و دنبال شود.
در ادامه حجت االســام والمســلمین میریان، 
مدیر مرکــز قرآن کریــم ســازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی بیان داشت: عاقه مندان 

با نام نویســی در ســامانه، محتوای آموزشی و 
مربیان  توســط  آموزشی  پشــتیبانی  خدمات 
معرفی شــده به هر فرد را دریافت کرده و پس 
از شــرکت و قبولی در آزمون، جوایز ارزنده ای 

به قید قرعه به آنان تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح آموزشــی در قالب 
چهــارده کلیپ تصویری به صورت فشــرده با 
تدریس استاد ابوالقاســمی تهیه و آماده ارائه 
است افزود: انتظار ما این است که قرآن آموزان 
پس از دریافت این آموزش ها بتوانند به راحتی 

قرآن را به زبان عربی صحیح تاوت کنند. 
نشان  خاطر  میریان  والمسلمین  حجت االسام 
کرد: دارالقرآن ها که یکــی از مهم ترین مراکز 
آموزش قرآن در کشور هستند در زمینه تأمین 
مربیان قرآنــی و اعطای گواهی پایان دوره در 
این طرح مشارکت خواهند داشت و مؤسسات 
قرآنی به اجرای هر چه بهتر و وســیع تر طرح 
ملــی آموزش قــرآن کمک خواهنــد نمود و 
تاکنون 397مربی شناســایی و آماده همکاری 

در این طرح هستند.
گفتنی اســت، تأکید بــر رونمایی از طرح من 
قــرآن را دوســت دارم در روز والدت حضرت 
علی ابن موســی الرضــا)ع(، بررســی کلیات 
آیین نامــه اجرائی، محتوای آموزشــی، مراحل 
اجــرای طــرح، چگونگی تبلیغ، رفــع نواقص 
احتمالی، نحوه برگزاری آزمون، اعتبار بخشــی 
به مدارک قرآنی و ارزیابی اجرای طرح در فاز 
اول به مدت 6ماه از نکات مطرح شــده در این 

نشست بود. 

سی و ششمین نشست کارگروه قرآنی و فرهنگی اعتاب

 افتتاح پروژه آبنمای ضلع شرقی حرم 
پروژه آبنمای ضلع شــرقی حــرم، 19 خرداد 
ماه ســالجاری با حضور مســئولین شــهری 
مقــدس  آســتان  مســئولین  همچنیــن  و 
 افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفت.

به گــزارش روابــط عمومی آســتان مقدس 
حضــرت عبدالعظیم)ع(، این پــروژه با حضور 
محسن هاشــمی رئیس شورای شــهر تهران، 
پیروز حناچی شــهردار تهران، فرهاد افشــار 
شهردار منطقه بیست، حسن خلیل آبادی عضو 
شورای شهر تهران و جواد علی اکبریان معاون 
هماهنگی و توســعه موقوفات آستان مقدس و 
 دیگر مســئولین این بارگاه ملکوتی افتتاح شد.

 این پروژه با مســاحتی بالغ بر6هزار متر مربع 
و به عمق ســی سانتی متر به همت شهرداری 

منطقه بیســت احداث و به مرحله بهره برداری 
رسیده است.

دیدار خادمین با خانواده های معظم 
شهدای مدافع حرم 

 تصویب آرم 
شبکه اینترنتی منتجب

با هماهنگــی اداره ارتباطات اقشــاری روابط 
عمومــی آســتان مقــدس، در ایــام مبارک 
دهه کرامــت، خادمین این بــارگاه ملکوتی با 
خانواده های معظم شــهدای مدافع حرم، دیدار 

کردند.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، جمعــی از خادمین این بارگاه 
ملکوتی با در دست داشتن پرچم متبرک گنبد 
منور حضرت عبدالعظیم)ع( و با حضور در منزل 
شهیدان »محسن فرامرزی« و »بهرام مهرداد« 
از شهدای مدافع حرم حضرت زینب کبری)س(، 
ضمن دیدار، هدایای متبرکی از آستان مقدس 

به خانواده های این شهیدان اهداء کردند.
در این دیدارها، خانواده معظم شــهدا به بیان 
خصوصیــات و ویژگی های بارز این شــهیدان 
ســرافراز پرداختنــد و در ادامــه خادمین این 
بارگاه ملکوتــی ضمن بیان مناقــب و فضایل 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، در مدح آل اهلل 

علیهم السام مدیحه سرایی کردند.
گفتنی اســت، شــهید مدافع حرم »محســن 
فرامرزی«، از نیروهای شجاع جبهه مقاومت بود 
که حماسه های بسیاری از وی ثبت شده است؛ 
شناسایی انبار موشــک های حرارتی و سه هزار 
موشک داعشی ها، نقش آفرینی بزرگ و برجسته 
در فتــح احرارالشــام که سه ســال در تصرف 
تکفیری ها بود، برگرداندن پیکر چهارشــهید و 
یک زخمی  و... تنها گوشه ای از کارهای عظیمی 

 بود که محسن فرامرزی انجام داده بود. 
شــهید فرامــرزی از اعضای تیــم محافظت از 
آیت اهلل امامی کاشانی )امام جمعه موقت تهران( 
نیز بود که در دفاع از حرم حضرت زینب)س(، 

سال94 در سوریه به شهادت رسید.
همچنین شــهید مدافع حرم »بهرام مهرداد« 
فرمانــده حوزه257 شــهرک ولیعصر)عج( بود 
که ســال96 در منطقه شمال غرب شهر تدمر 
در شــرق اســتان حمص بر اثر اصابت موشک 
به خودرو توسط گروهک تروریستی داعش به 

شهادت رسید.

آرم شبکه اینترنتی منتجب در یکصد و بیست و 
یکمین جلســه کارگروه بررسی و تحلیل شورای 
عالی فرهنگی آستان مقدس بررسی و مورد تأیید 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، در این جلسه که با حضور اعضاء 
این کارگــروه برگزار شــد؛ ضمن بررســی آرم 
پیشــنهادی، به بحث و تبــادل نظر در خصوص 

فعالیت این شبکه اینترنتی پرداخته شد.
در پایان این جلسه آرم ارائه شده به تأیید اعضای 

کارگروه رسید.

به همــت اداره نــذورات و هدایای 
مردمــی آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، طــرح تهیه و توزیع 
ارزاق میان خانواده های  بســته های 
نیازمند در ایام دهه کرامت و والدت 
باسعادت حضرت امام رضا)ع( برگزار 

شد. 
به گــزارش روابط عمومی آســتان 
مقدس حضــرت عبدالعظیم)ع(، در 
این طرح 220 بســته کامــل ارزاق 
به همراه غذای تبرکی با مشــارکت 
خانواده های  میــان  خیــر  بانیــان 
کم برخــوردار در مناطــق محــروم 

شهرستان ری توزیع شد.

آموزشـی  و  فرهنگـی  هـای  برنامـه  کل  اداره  همـت  بـه 
مباحـث  سلسـله  عبدالعظیـم)ع(،  حضـرت  مقـدس  آسـتان 
تولیـد شـد. و  ، ضبـط  تربیتـی »خودشناسـی«  و   روانشناسـی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیم 
بـا  کوتـاه  جلسـه   6 قالـب  در  هـا  برنامـه  ایـن  )ع(،  حسـنی 
موضوعـات  بـا  روحانـی  فخـر  دکتـر  سـرکارخانم  حضـور 
خودشناسـی، خودارزیابـی،  مدیریـت احساسـات، خودکنترلـی 
ضبـط  دیگـران،  پذیـرش  و  فـردی  میـان  تعامـات  تقـوا،  یـا 
کل  اداره  ایـن  مجـازی  هـای  کانـال  در  و  گردیـده  تدویـن  و 
اسـت. بارگـذاری شـده  روز  هـر  مـاه،  تاریـخ شـنبه 12تیـر   از 

عاقـه منـدان مـی توانند بـرای دریافت این سلسـله جلسـات، به 
شـبکه هـای اجتماعـی اداره کل برنامـه های فرهنگی و آموزشـی 
در ایتـا، سـروش و اینسـتاگرام بـا نشـانی FaAbdulazim مراجعه 

نمایند.

 تهیه و توزیع بسته های ارزاق 
 میان خانواده های بی بضاعت 

ضبط و تولید سلسله مباحث روانشناسی                
 و  تربیتی »خودشناسی« 

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

به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت، ویژه برنامه تلویزیونی 
از آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( به روی آنتن 
شبکه قرآن سیما رفت.به گزارش روابط عمومی آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(، این ویژه برنامه به مدت 
چهار روز با حضور حجج اســام حسینی قمی، نواب، 
قاضی عسگر و حائری، و با مدیحه سرایی ذاکرین آل اهلل 

علیهم السام از شبکه قرآن سیما پخش شد.

 تواشیح »سیدالکریم« در مدح حضرت 
تلویزیون  همــت  به  عبدالعظیــم)ع( 
اینترنتی منتجب تصویربرداری و تولید 

شد.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس 
با  تواشیح  این  عبدالعظیم)ع(،  حضرت 
اجرای  و  قرآن ســیما  همکاری شبکه 
حضور  با  و  اهلل)ص(  رسول  محمد  گروه 
و اجرای خادمین آستان مقدس در ایام 
وفات حضرت عبدالعظیم)ع( تولید شد.
ایــن قطعه ویدیویی با شــعر مرتضی 
ســازی  آهنگ  و  کثیر  آل  حیــدری 
کیومرث عبدی و تنظیم محسن آرمان 
سیدالکریم)ع(  حضرت  رحلت  ایام  در 
از شــبکه های مختلف سیما و شبکه 

های اجتماعی منتشر شد.

اجرای فاخر گروه محمد رسول اهلل در مدح سیدالکریم 

افتتاح طرح ملی »من قرآن را دوست دارم« 
در آستان مقدس 

پخش محفل بین المللی انس با قرآن از شبکه های 
تلویزیونی داخلی و برون مرزی

طــرح ملی »من قرآن را دوســت دارم« 
در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
همراه با پخش زنده از شبکه قرآن سیما 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقّدس 
حضرت عبدالعظیم علیه الّســام، در این 
برنامه که دوشنبه 7 تیرماه از ساعت 15 
با اجــرای خادم القرآن عباس ســلیمی 
همــراه بود، قاریان ممتــاز و بین المللی 

آقایان حاج احمد ابوالقاســمی و مجتبی 
پرویزی به تاوت قرآن و گروه تواشــیح 
نــور نیز بــه اجــرای برنامــه همخوانی 

پرداختند.
الزم به ذکر اســت، در این برنامه، طرح 
ملی »مــن قــرآن را دوســت دارم« با 
همکاری اعتاب مقدس ایران اسامی و با 
حضور مسئولین آستان مقدس به صورت 

رسمی افتتاح شد.

به مناســبت فرارســیدن ایام عــروج ملکوتی 
بنیانگــذار کبیر انقاب اســامی، حضرت امام 
خمینــی)ره( محفل بین المللــی انس با قرآن 
کریم در آســتان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
بــا همــکاری مؤسســه فرهنگی انوار رســول 
اعظم)ص( برگــزار و از شــبکه های تلویزیونی 

داخلی و برون مرزی پخش شد.
به گزارش روابط عمومی آستان مقّدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع(، در این محفل قرآنی که با اجرا 
بــه زبان عربی توســط آقای ســیداحمد نجف 
و همچنین اجرا به زبان فارســی، توســط آقای 

حســین محمد رضایی و تاوت قاریان ممتاز و 
بین المللی، الشــیخ عزت راشد از کشور مصر و 
الشــیخ میثم التمار از کشور عراق و حاج مهدی 
عادلی از قاریان ممتاز کشورمان همراه بود، گروه 

تواشیح محراب به اجرای همخوانی پرداختند.
بــر اســاس این گــزارش، ایــن ویــژه برنامه 
پنجشــنبه13 خــرداد ســاعت22 از شــبکه 
خــرداد  روز جمعــه14  ثقلیــن،  تلویزیونــی 
ســاعت13:30 از شــبکه تلویزیونــی الکوثر، و 
شــنبه15 خرداد ســاعت15 از شــبکه قرآن و 

معارف سیما پخش شد.

پخش زنده ویژه برنامه دهه 
کرامت از شبکه قرآن سیما 

پخش زنده ویژه برنامه       
شهادت امام جعفر صادق)ع(

آئین مسلمیه                                  
و مراسم قرائت دعای عرفه          

از شبکه های مختلف صداوسیما

به مناسبت فرارسیدن ســالروز شهادت حضرت 
شــیخ االئمه، امام جعفر صــادق)ع(، ویژه برنامه 
تلویزیونی سالروز شهادت آن امام همام از آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( بروی آنتن شبکه 
قرآن سیما رفت.به گزارش روابط عمومی آستان 
مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع(، این برنامه یکشنبه 
 16خرداد ماه مصادف با سالروز شهادت آن حضرت 
از ساعت 15 با سخنرانی حجت االسام و المسلمین 
حسینی قمی و مرثیه سرایی حاج مجتبی باقری از 

شبکه قرآن سیما پخش شد.
گفتنی اســت، در همین روز بعــد از نماز ظهر و 
عصر نیز ویژه برنامه سوگواری با مرثیه خوانی مداح 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، حاج حامد رضوانفر 
در این بارگاه ملکوتی با حضور جمعیت و رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید.

ویژه برنامه های ایام شــهادت امام محمدباقر)ع( 
و شب های مسلمیه در آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیــم)ع( بروی آنتن شــبکه های مختلف 
صداوسیما می رود. به گزارش روابط عمومی آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(، ایام مسلمیه طلیعه 
ماه پیروزی خون بر شمشــیر، مــاه محرم الحرام 
است که طی سالیان متمادی با مشارکت جوانان و 
هیئات مذهبی، این مراسم آئینی در آستان مقدس 
حضرت ســیدالکریم)ع( با عشــق و ارادت خاص 
محبین آل اهلل هر ساله باشکوه تر از گذشته برگزار 

شده است.
امســال نیز با توجه به شــرایط پیــش آمده در 
خصوص بیماری کرونا این آئین با حضور سخنرانان 
و مادحین اهــل بیت عصمت و طهــارت)ع( به 
صورت مجازی و بدون حضور جمعیت برگزار و از 

شبکه های مختلف سیما پخش می شود.
خاطره گویی و شعرخوانی شعراء و ذاکرین آل اهلل 
علیهم الســام و همچنین حضــور پیرغامان 
اهل بیت علیهم السام از دیگر برنامه های این مراسم 

خواهد بود.
همچنین مراســم قرائت پرفیض عرفه نیز با نوای 
حاج محمدرضا غامرضازاده بدون حضور جمعیت 
از شبکه قرآن ســیما، رادیو قرآن و تهران پخش 

خواهد شد.

ضبط و تولید شعرخوانی 
در رثای حضرت 
عبدالعظیم)ع( در 
تلویزیون اینترنتی 
منتجب

رحلــت حضــرت ســیدالکریم)ع(،  ایــام  در 
ویــژه برنامــه شــعرخوانی در رثــای حضرت 
ســیدالکریم)ع( توســط  تلویزیــون اینترنتی 

منتجب تولید و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع(، قطعات شــعرخوانی شــاعران 
آئینی نیز با حضور آقای احمد بابایی و جمعی از 
بانوان شــاعر با اشعاری در مدح و منقبت سفیر 
امام هادی)ع( حضرت ســیدالکریم)ع( در چند 

کلیپ تهیه و تولید گردید. 

این ویدیــو کلیپ ها در ایام رحلت آنحضرت در 
شبکه های مختلف سیما و شبکه های اجتماعی 

این بارگاه ملکوتی منتشر شده است. 

ماهنامه خبری، فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(
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معاون فرهنگی آســتان حضرت عبدالعظیم)ع( با بیان اینکه 
بیش از 90 درصد فعالیت های این آستان ، فرهنگی است، به 
تشریح بایسته ها و موانع تبدیل بقاع متبرکه به اقطاب فرهنگی 

پرداخت.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(، 
خادم القرآن عباس سلیمی، معاون فرهنگی و روابط عمومی در 
گفت و گو با ایکنا، در رابطه با بایسته ها و موانع موجود در زمینه 
تبدیل شدن بقاع متبرکه به اقطاب فرهنگی در کشور، با اشاره 
به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت تبدیل بقاع 
متبرکه به اقطاب فرهنگی، اظهار داشت : این بیان در عبارت 
و کام ، کوتاه و مختصر است، اما تحقق آن کار بسیار عظیمی 

است که البته آثار و برکات خود را دارد.
وی افزود: حضور بیش از هشت هزار امامزاده در ایران اسامی 
در یک مقایسه آماری با سایر کشورها حتی کشورهای عربی 
حاوی یک پیام است و آن هم رشد و اعتقاد و ایمان و بزرگواری 
ملت بزرگ ایران اسامی است که در سال هایی که اهل بیت)ع( 
و فرزندان ایشان در معرض ظلم و فشار دشمنان بودند، ایران و 
مردم بزرگوار آن به عنوان یک ملت و کشور قابل اعتماد ، محل 

امنی برای آن بزرگواران محسوب می شد.
ســلیمی ادامه داد: چنین آماری در هیچ یک از کشــورهای 
اسامی حتی کشورهای عربی وجود ندارد، لذا از این نظر ملت 
ما باید به خود ببالند که نیاکان و پدران و مادران آن ها همگی از 
روحیه ایمان و والیت مداری برخوردار بودند بنحوی که فرزندان 

آل اهلل به آن ها اعتماد کردند .
 ما باید قدر این مسئله را بدانیم، چراکه این مراکزاز مصادیق 
 ُ این آیه قرآن کریم اســت که می فرماید: »فِي بُُیوٍت أَِذَن اهللَّ
..... ؛ خداونــد ، رخصت داده تا قدر و منزلت برخی از خانه ها 

رفعت  یابد«.

معاون فرهنگی آســتان حضرت عبدالعظیم)ع( تصریح کرد: 
از این روی ، فرمایش رهبر بزرگوار انقاب فرمایشــی متین و 

برخوردار از یک ریشه و اصالت بوده است. 

در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( که با الهام از روایات و 
فرمایشات حضرت امام هادی)ع( و همچنین، تعبیر و توصیفی 
که رهبری بزرگوار انقاب اسامی دارند، این مکان مقدس را 

کربای ایران اسامی و قبله تهران می دانیم. 
به همین دلیل وظیفه سنگین تری بر روی دوش همه خادمان 
آســتان اســت تا اینجا به صورت حقیقی و واقعی به قطب 

فرهنگی تبدیل شود.
وی بیان کرد: خوشبختانه به لطف خداوند بزرگ و دید فرهنگی 
بلندی که تولیت این آستان مقدس داشتند، از همان 31 سال 
پیش یعنی سال 1369 تاکنون بحث صبغه فرهنگی کار در این 
آستان در اولویت قرار گرفت، لذا در حال حاضر به لطف خداوند 
بزرگ آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( از پیش دبستانی 
تا مقطع دکتری را پوشش می دهد. یعنی از مجتمع آموزشی 
حکمت گرفته که دختران و پســران فراوانی در آن در مقاطع 
ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول تحصیل هستند و کارنامه 
بسیار درخشــانی در المپیادها، مسابقات قرآنی و سایر وجوه 
هنری و علمی دارد، مشغول کار فرهنگی هستند تا دانشگاه 
علوم حدیث که بحمداهلل فرهیختگان و دانشمندان فراوانی را 
تقدیم جامعه اسامی کرده و در کنار آن حوزه مقدسه حضرت 
عبدالعظیــم )ع( که مردان و زنان بســیار فرهیخته ای در آن 
مشغول فراگیری علوم حوزوی هستند، همگی از برکات آستان 

مقدس و امور فرهنگی مربوط به آن هستند.
سلیمی تصریح کرد: همچنین، مرکز آموزش قرآن کریم آستان 
مقدس با میانگین سالیانه حدود چهار هزار نفر قرآن آموز و نیز 
بخش های مختلف آستان حضرت عبدالعظیم)ع( از کتابخانه 
معظم آن با تعداد قابل توجهی نسخ خطی ارزشمند به عنوان 
یک گنجینه و میراث با ارزش گرفته تا تاالر علم، مرکز نجوم و 
سایر مراکز دیگر آستان همگی در راستای فرهنگی شدن این 

مجموعه تاش کرده و برنامه ریزی می کنند.
معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم)ع( گفت: همچنین، 
شاهد این هســتیم که طی ایام مختلف سال، صدها جلسه 
آموزشی، همایشی و تبلیغی چه در مناسبت های مختلف و چه 
در ارتباط با جلسات عمومی و تخصصی قرآن کریم از جمله 
جلسات حفظ و قرائت، مفاهیم و تفسیر قرآن در آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار می شــود. برگزاری کاس های 
مختلف ســبک زندگی اسامی و تحکیم مبانی خانواده و در 
کنار همه آن ها حضور روحانیــون و بانوان فاضله حوزوی در 
مراکز پاسخ گویی به سؤاالت و احکام شرعی و نیز ارائه مشاوره 
به خانواده ها و جوانــان در ابعاد گوناگون، از دیگر برنامه هایی 
است که در راستای فرهنگی شدن برنامه های آستان مقدس 

اجرا می شود.
وی اذعان کرد: اگر عنصر زیارت که از اصلی ترین مأموریت ها 

و اهداف آستان مقدس و از عایق مردم متدین ما است را نیز 
به برنامه های اشاره شده اضافه کنیم، می توانیم به جرئت عرض 
کنیم که بیش از 90 درصد برنامه های آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم)ع( به لطف خداوند متعال فرهنگی است. البته این 
بدان معنا نیست که ما از کارنامه خود راضی هستیم، بلکه این 
امید را داریم که شرایط بهتری و مناسب تری فراهم شود تا این 

برنامه ها و فعالیت ها به صورت کّمی و کیفی توسعه پیدا کند.
ســلیمی ادامه داد: همچنین، وجود مراکز عرضه انتشارات و 
کتب مورد نیاز مردم و دیگر خدماتی که ممکن است در نگاه 
اول ، فرهنگی نباشد اما از ملزوماتی است که باید در این گونه 
اماکن متبرکه وجود داشته باشد نیز از دیگر برنامه های آستان 
مقدس اســت. وجود مرکزی مانند دارالشفاء کوثر که ساالنه 
بیش از 750 هزار نفر مراجعه کننده داشته و یکی از مجهزترین 
مراکز تصویربــرداری و ام آر آی را در خود دارد، از جمله این 
موارد است. متخصصان و پزشکان حاذق کشور علیرغم مشغله  
دانشگاهی و بیمارستانی که دارند، بدون هیچ چشمداشتی و به 
صورت افتخاری در ایام خاص در این مرکز بهداشــتی حضور 
پیدا کرده و به صورت رایگان به خدمت رسانی به مردم و زائران 

آستان می پردازند.

معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم)ع( اظهار کرد: در 
کنار این مسئله، هزاران نفر از خادمان افتخاری آستان مقدس 
از مدیران ارشد کشور گرفته تا دیگر اقشار جامعه بدون هیچ 
چشم داشت مادی مشــغول خدمت به مردم و زائران آستان 
هستند. اگر بخواهیم سایر فعالیت های فرهنگی آستان از قیبیل 
موارد مربوط به ارشاد و امر به معروف و سایر موارد را بیان کنیم، 
می توانیم این گونه عنوان کنیم که اغلب امور آســتان مقدس 

حضرت عبدالعظیم)ع( رنگ و بوی فرهنگی دارد.
وی بیان کرد: حتی می توان گفت که کادر زحمتکشی که در 
لباس فراشی آستان مشغول به نظافت این محوطه وسیع و حرم 
مطهر هستند نیز بسترساز امور فرهنگی هستند. به نظر بنده 
تا حدود قابل توجهی منویات رهبری معظم انقاب اسامی 
در زمینه تبدیل بقاع متبرکــه به اقطاب فرهنگی به ویژه در 
مورد آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( با مدیریت داهیانه 
تولیت آستان مقدس و همکاری مجموعه مدیریت آستان به 
ویژه همراهی و همکاری زائران و مدیران خوب شهرستان ری 
از فرماندار شهرســتان گرفته تا دیگر مدیران شهرستانی که 

تسهیل کننده امور مربوطه بودند، محقق شده است.
سلیمی تصریح کرد: همچنین، مسائل مربوط به موقوفات و 
اداره نذورات آســتان مقدس نیز از جمله امور بسیار گسترده 
آســتان است که به ویژه طی ســه سال گذشته فعالیت های 
بسیار وسیعی در این حوزه انجام شده است. در رابطه با مباحث 
مربوط به مشکات ناشی از بیماری کرونا نیز خدمات خوبی در 
قالب رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه انجام شده و امیدواریم با 
رفع مشکات مربوط به این بیماری بتوانیم آن گونه که شایسته 

است به وظایف خود عمل کنیم.
معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم)ع( در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به موانع موجود بر ســر راه تبدیل شــدن بقاع 
متبرکه به ویژه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( به اقطاب 
فرهنگی، اظهار کرد: ممکن است  بسیاری از مسئوالن و مدیران 
اماکن متبرکه در پاســخ به این سؤال، فهرستی از مشکات و 
موانع موجود را برشــمارند اما ما در این مکان مقدس این کار را 

نمی کنیم؛ چراکه اصوال هر کاری سختی ها و موانع خود را دارد.
ســلیمی گفت: اگر روزی برسد که بیش از هشت هزار بقعه 
نورانی متبرکه به معنای حقیقی کلمه، قطب فرهنگی باشند، 

دیگــر زندان و ارتکاب جرم به معنای آنچه که امروز از آن یاد 
می شود، وجود نخواهد داشت. این مسئله نشان دهنده آن است 
که ما به چنین جایگاه و ظرفیتی برای اماکن متبرکه نرسیده ایم 
و باید تاش کنیم تا به این جایگاه دست پیدا کرده و از موانع 

موجود نیز هراسی به دل راه ندهیم.
وی اظهار کرد: امروز اگر در توزیع سیستم بودجه کشور، عدالت 
به معنای حقیقی وجود داشــته باشد که البته ما نقد فراوانی 
به آن داریم اما به حرمت انقاب چیزی بیان نمی کنیم و اگر 
اولویت ها براســاس نیازهای واقعی کشور فهرست بندی شود 
و مســئوالن برای ما مشــخص کنند که جای فرهنگ کجا 
ســت؟ و برای فرهنگ چه درصدی از بودجه اختصاص داده 
می شود؟ بسیاری از مشکات حل خواهد شد. متأسفانه امروز 
بودجه هایی برای برخی از موارد صرف می شود که حتی اگر این 
بودجه ها اختصاص داده نشود نیز هیچ لطمه ای به دنیا و آخرت 
مردم وارد نخواهد نشد و حتی در بعضی از موارد برای دنیای 

مردم نیز بهتر خواهد بود.
ســلیمی افزود: اگر برنامه ها به صورت کارشناسی شده پیش 
برود، دیگر این گونه نخواهد بود که برخی از بقاع متبرکه برای 
تأمین مخارج ضروری آب و برق و ارتباطات و یا نظافت خود 
با تنگنای بودجه ای مواجه باشــند. باید کاری کنیم که مردم 
اطمینان حاصل کنند که اگر بقعه ای درآمد سرشاری داشت، 
این درآمد، شخصی نیست، بلکه برای خدمت و نوکری به مردم 
است و برای آن است که جوانان ما امروز با چالش این حجم از 
شبهات دینی مواجه نباشند. باید به جایی برسیم که برای مثال 
، آســتان حضرت عبدالعظیم)ع( حداقل 10 کرسی مباحث 
آزاداندیشی و 10 کرســی پرسش و پاسخ مذهبی برای رفع 
شبهات مردم داشته باشد. دشمن امروز برای ایجاد شبهات و 
مبارزه با ما بودجه های میلیاردی هزینه می کند، اما ما حاضر 
نیســتیم که یک هزارم آن ها بودجه برای این کار اختصاص 

دهیم.
معاون فرهنگی آســتان حضرت عبدالعظیم)ع( تصریح کرد: 
اگر دوراندیشــانه حتی یک صدم بودجــه فعلی به مدارس و 
دانشگاه ها، اتحادیه ها و مؤسسات قرآنی کشور و ... اختصاص 

داده می شد، اساسا امروز زندانهائی با این آمار نداشتیم.
 آستان حضرت عبدالعظیم)ع( نیز مستثنی از این کم لطفی ها 

نبوده و نیست. 
بایــد دعا کنیم که مدیرانی که در رابطه با توزیع و تقســیم 
امکانات کشور مســئولیت دارند، نیازهای کشور و مردم را به 
درستی تشخیص داده و اولویت بندی کنند. امروز همانگونه که 
مسئوالن بودجه های فراوانی را برای حفظ سامت جسم مردم  
درنظر می گیرند که البته امری بسیار خوب و شایسته است، 
باید برای حفظ سامت روح و اعتقادات ایشان نیز اگر بیشتر از 
آن بودجه درنظر نمی گیرند ، معادل آن را تخصیص دهند که 

متأسفانه این گونه نیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از اماکن متبرکه و مراکز فرهنگی با 
چنین مشکاتی مواجه هستند، اذعان کرد: اگر غیرت و همت 
خّیران و مردم نبود، امروز سنگین ترین پروژه های ساختمانی 
و عمرانی آســتان حضرت عبدالعظیم)ع( که برای آسایش و 
رفاه زائران انجام می شود، به سرانجام نمی رسید. البته ما باید 
این حس نیکــوکاری را در مردم زنده نگه داریم، اما در رابطه 
با بودجه های عمومی کشــور نیز می توان دقیق تر عمل کرد. 
اگر این موارد انجام شــود، ان شــا ءاهلل ما نیز هیچ مانعی برای 
خدمتگزاری بیشتر به مردم به ویژه جوانان عزیز نخواهیم داشت.

 بیش از ۹۰ درصد فعالیت های 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 

صبغه فرهنگی دارد

خادم القرآن عباس سلیمی:

هزاران نفر از خادمان افتخاری 
آستان مقدس از مدیران ارشد 

کشور گرفته تا دیگر اقشار جامعه 
بدون هیچ چشم داشت مادی 

مشغول خدمت به مردم و زائران 
آستان هستند

خوشبختانه به لطف خداوند بزرگ 
و دید فرهنگی بلندی که تولیت 

این آستان مقدس داشتند، از همان    
3۱ سال پیش یعنی سال ۱3۶۹ 

تاکنون بحث صبغه فرهنگی کار در 
این آستان در اولویت قرار گرفت

: اگر روزی برسد که بیش از هشت 
هزار بقعه نورانی متبرکه به معنای 

حقیقی کلمه، قطب فرهنگی باشند، 
دیگر زندان و ارتکاب جرم به معنای 

آنچه که امروز از آن یاد می شود، 
وجود نخواهد داشت

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



مقدمه��
درحال حاضر اداره کل موقوفات و مستغات، یکی از ادارات 
کل معاونت هماهنگی آستان و توسعه موقوفات است. این 
اداره کل مسئولیت تمام اماک موقوفه و غیرموقوفه آستان 
مقّدس و هر آنچه مربوط به آن است از جمله؛ اموراداری، 

مالی، عمرانی و اجرایی را عهده دار است.
از آغاز مدیریت فعلی آستان مقّدس )زمان تولیت حضرت 
آیت اهلل محمدی  ری شهری( در سال1369 و تأکید رهبر 
معظم انقاب اسامی مدظله العالی برای حفظ و حراست 
از موقوفات و جلوگیری از تعّرض و سوء اســتفاده از آن ها، 
سازمان منظم مدیریت بر موقوفات آستان شکل گرفت و 

به مرور تکمیل شد.
طی 30سال گذشته به لحاظ ساختار سازمانی تغییراتی در 
نحوۀ مدیریت موقوفات به وجود آمده است، لکن بی تردید 
تمامی اصاحات انجام شــده با هدف اداره بهتر مجموعه 

صورت پذیرفته است.
با مقدمه فوق، اشــاره می شــود که اداره کل موقوفات و 
مستغات در حال حاضر از چهار اداره شامل؛ اداره اماک 
و مستغات موقوفه، اداره اماک و مستغات غیرموقوفه، 
اداره شناسایی و توسعه اراضی موقوفه، اداره امور قرار دادها، 
دایره حســابداری و دفتر تشکیل گردیده است و بعضی از 

ادارات مذکور واحدهای تخصصی خود را دارند.
اداره امــاک و مســتغات موقوفه، یکــی از ارکان اداره 
کل موقوفات و مســتغات اســت و در حال حاضر شامل 
چهار دایره است. دایره موقوفات مسکونی، دایره موقوفات 
تجــاری، دایره موقوفات زراعی و دایــره موقوفات حقوق 

عمومی)شوارع (
آقای رحیم یاری، مدیرکل موقوفات و مســتغات آستان 
مقــّدس حضرت عبدالعظیــم حســنی)ع( در مصاحبه 
اختصاصی با ماه نامه آستان، با بیان اینکه اداره کل موقوفات 
و مســتغات قبًا دو اداره کاما مجزا از هم بوده اســت، 
گفت: براساس سیاســت های آستان مقّدس برای کاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری، دو اداره کل باهم ادغام شدند 

و اداره کل موقوفات و مستغات شکل گرفت.
وی ادامه داد: همچنیــن از دیگر اقداماتی که در رابطه با 
سیاست های جدید آســتان صورت پذیرفت، اضافه شدن 

اداره امور  قراردادها به اداره کل موقوفات و مستغات بود.

بخش موقوفات��
مدیرکل موقوفات و مســتغات آســتان مقّدس گفت: با 
توجه به اینکه مبنای ما در رابطه با سیاســت های کان 
در بخش اداره کل موقوفات و مستغات، کاهش هزینه ها 
و افزایش درآمدها بوده است، طرح هایی در حوزه موقوفات 
انجام شده که الحمداهلل بهره وری و منافع زیادی در بخش 
تولید و درآمد داشته است از جمله این طرح ها و اقدامات: 
آزادسازی اراضی موقوفه، پرداخت حقوق زارعین، تجمیع 
اراضی، یکپارچگی اراضی و طرح های آبیاری بارانی جهت 

صرفه جویی در مصرف آب و بهره برداری بهینه.
آقای یاری افزود: در بخش موقوفات ما  8 رقبة به نام های 
الیمان، عائین، مافتون، ده خیر، خازیر، سینک شهریار، 
هوسنه و خورائین داریم که هرکدام از این پاک ها دارای 
کاربری هــای زراعی، تجاری، مســکونی و یا تحت عنوان 
شوارع )مدرســه، حســینیه، آموزش و پرورش، درمانگاه، 

دارالشفاء و...( دستگاه های دولتی متصرف هستند.

بخش مستغالت��
مدیرکل موقوفات و مستغات آستان مقّدس تصریح کرد: 
عمده کار ما در بخش مستغات، بازار بزرگ ری با زیربنای 
بالغ بر 20،000مترمربع اســت که این بازار تعداد زیادی 
واحــد تجاری در 3 طبقه دارد و بنا به سیاســت مدیران 

آســتان مقّدس از جمله همجواری با حرم مطهر، پس از 
احداث و تکمیل واحدهای تجاری، آستان مدیریت آن را 
کماکان برای خود محفوظ داشت و صرفاً امتیاز سرقفلی 

واحدهای تجاری احداثی را به خریداران واگذار کرد. 
وی در رابطــه بــا بخــش مســتغات ادامــه داد: در 
ضلع شــمالی حرم ملکی داشــتیم که مجتمع عظیمی 
تحت عنوان»هتل کرامــت« در آنجا احداث کردیم که 
برای خدمات رسانی و اسکان زائران سیدالکریم افتتاح 
شد. الزم به ذکر اســت که هتل کرامت، ساختمانی به 
صورت دو طبقه زیرزمین شــامل سالن ورزشی، سالن 
مطالعه، سایت کامپیوتر، پارکینگ، سرویس بهداشتی، 
انباری و مشــاعات، همکف شامل؛ نمازخانه، نگهبانی و 
پارکینگ و 5طبقه به صورت هتل احداث گردیده است.

توسعه حرم��
مدیرکل موقوفات و مستغات آستان مقّدس در رابطه با 
بحث توســعه حرم گفت: یک انباری در ضلع شرقی حرم 
وجود داشــت که با توافق و مســاعدت شهرداری، مجوز 
ساخت یک مجتمع تجاری و هتل در آن مکان گرفته شد 
و االن به دنبال یک ســری مجوزات بین المللی کردن این 
هتل هستیم که ان شاءاهلل به زودی بتوانیم خدماتی درخور 
و مناســب زائران محترمی که از جاهای مختلف تشریف 

می آورند، ارائه دهیم.
همچنیــن آقای یاری تصریــح کرد: تعــدادی از منازل 
مســکونی در طرح توســعه حرم بودند و براساس قوانین 
شــهرداری باید این منازل را تملک می کرد اما طی توافق 
شهرداری با آســتان مقّدس، خرید این منازل به آستان 
سپرده شد و در حال حاضر آستان  8 واحد مسکونی که در 
جوار حرم مطهر بودند، با تقبل هزینه ای حدود  12میلیارد 

تومان خریداری کرد. 

تشریح فعالیت ها در سال ��۱400
مدیرکل موقوفات و مســتغات آستان مقّدس با اشاره به 
تعطیلی اصناف در راســتای قطع زنجیره شیوع ویروس 
منحوس کرونا گفت: مستاجران واحدهای تجاری وابسته 
به آستان، در سال جاری با مشکات مالی مواجه بودند که 
بحمداهلل با موافقت تولیت محترم و معاونت محترم آستان، 
اجاره بهای این اماکن تجاری که بیش از 2 میلیارد تومان 
بود، بخشــیده شــد و به لطف خداوند این بخشش باعث 

افزایش مضاعف درآمدهای آستان شد.
همچنین آقای یاری از دو موقوفه جدید در سال جاری 
خبر داد و گفت: دو واحد مســکونی توســط دو خانم 
با نّیت خیر وقف آســتان ســیدالکریم شــد که اسناد 
وقت تنظیم شــده و به زودی جزو موقوفات جدید قرار 

می گیرند.
وی ادامــه داد: در رابطــه با منابع بودجــه ای که اداره 
کل موقوفات و مســتغات دارد، یکی بحث نیات واقف 
است که تحت عنوان ده عشر بوده و در داخل مجموعه 
حرم بابت حقوق پرســنل، هزینه هــای عمرانی داخل 
مجموعــه، تأمین هزینه های ســاخت صحن امام هادی 
در ضلع شــرقی حرم و تأمین هزینه ساخت پروژه هتل 

کرامت و سایر موارد هزینه می شود.

سخن آخر:��
آقای یاری در پایان اظهار امیدواری کرد: به لطف حضرت 
حق و ســیدالکریم توفیق خدمت بهتــر و مطلوب تر به 
مجاوران و زائران محترم شــامل حالمان شود و موجبات 
توسعه آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( روز 

به روز بیشتر فراهم گردد.

گفتگو با آقای رحیم یاری، مدیرکل موقوفات و مستغالت
آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم)ع( 

آزادسازی و تجمیع 
اراضی موقوفه و پرداخت 

 حقوق زارعین

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



 گل آرایی حرم در شب میالد امام علی ابن موسی الرضا)ع(

 انتخابات ریاست جمهوری در آستان مقدس

 مراسم تشییع حجت االسالم سیدعلی اکبر محتشمی پور

 مراسم شب والدت حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(

افتتاح طرح من قرآن را دوست دارم

پخش زنده برنامه دعای سمات

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



 گل آرایی حرم در شب میالد امام علی ابن موسی الرضا)ع(

 انتخابات ریاست جمهوری در آستان مقدس

 دیدار با خانواده شهید مدافع حرم در دهه کرامت

 دومین جلسه هیئت امنای مرکز تشخیص و درمان سرطان کوثر

 اجرای فاخر گروه محمد رسول اهلل و خادمین در مدح سیدالکریم 

نود و دومین اختتامیه کالس های مرکز آموزش قرآن کریم

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



بنا به ســنت دیرینه، بیش از یکصد ســال است که 
جمعی از هیأت های عزاداری از سراسر کشور در ایام 
شهادت حضرت مسلم ابن عقیل)ع( سفیر امام حسین 
علیه الســام به شهر کوفه، به مّدت سه شب در قالب 
دســته های عزادار به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم 
حسنی علیه السام مشّرف شده و به برگزاری مراسم 

عزاداری می پردازند.
در این ســه شب دسته های سینه زن در صحن های 
حرم مطهر تجّمع کرده و مراســم باشکوهی را به یاد 

نخستین شهید واقعه جانسوز کربا برپا می کنند.
در این گزارش به بهانه فرا رســیدن ایام مسلمیه به 
مجموعه نقل ها و مســتنداتی از شــخصیت معنوی 
حاج مرزوق عرب به عنوان پایه گذار سنت چهارپایه و 
شب های مسلمیه و بیان ارتباط او با ائمه اطهار و بویژه 
حضرت سیدالشهداء علیهم السام و لطف و عنایات آن 

حضرات به وی اشاره خواهد شد.
حاج مرزوق، یکی از شــیفتگان و دلسوختگان مکتب 
حضرت سیدالشهدا علیه السام بود ؛ که تمامی عمر 
شــریف خود را در راه ارادت به ســاحت اباعبداهلل و 
خاندان اهل بیت علیهم الســام سپری نموده بود. او 
که کیمیای حســینی را در وجود خود نهادینه کرده 
بود در این وادی به عنایت و کرامتی از جانب خاندان 
اهل بیت علیهم السام و خصوصاً حضرت امام حسین 

علیه السام واصل شده بود.

در ســال )1270 ه.ش(، اصناف بــازار تهران اقدام به 
دعوت از حــاج مرزوق که از طــاب اهل کربا بود؛ 
نمودند تا به ایران بیاید؛ بعد از درخواســت های مکرر 
و اصرار آنها بــه ایران آمد که بعدها خود او می گوید: 
در خواب امام حسین علیه السام را می بیند که به او 
می فرماید: هرجا که باشی با ما در ارتباط هستی، اما ما 
شیعیانی در ایران داریم که بهتر است به آنجا بروی؛ در 

نتیجه حاج مرزوق به ایران عزیمت می کند. 
تأثیر نوحه ها و مرثیه ها و روضه های او در تهران و در 
میان مردم ارادتمند به سیدالشــهداء علیه السام به 
قدری بود کــه او را پدر نوحه خوانی معاصر می نامند؛ 
و بسیاری از آداب و سبک های عزاداری و نوحه خوانی 
در هیئات تهران منسوب به ایشان می باشد. همچنین 
اوج اثرگذاری ایشــان در برپایی و بنیان گذاری سنت 
چهارپایــه در شــب های مســلمیه در حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی علیه السام بوده است.
اکثریــت مداحان قدیمی شــاگردان حــاج مرزوق 
بودنــد: حاج اکبــر ناظم، مرحوم شاه حســین، حاج 
محمد عامه و حاج محمدعلی اســامی نمونه هایی 
از دســت پرورده های ســبک و ســلوک حاج مرزوق 

عرب)حائری( می باشند.
سینه زنی تهرانی های قدیم تا قبل از عزیمت مرحوم 
حاج مرزوق حائری از کربا به تهران، اینگونه بود که 
اصطاحاً ســه ضرب و بی وقفه سینه می زدند. بدین 

ترتیب اساسا »دم سرپا« و »زمینه خوانی«، در تهران 
رایــج نبود. مرحوم حاج مرزوق بنیانگذار ســینه زنی 
ســنتی در تهران بوده اســت. اوج تکامل این سبک، 
توسط مرحوم شاه حسین و مرحوم ناظم شکل گرفت.

نقل است؛ هنگامی که فرزند مرحوم حاج مرزوق از دنیا 
رفت، خبر مرگ فرزند را در مجلس روضه خوانی امام 
حسین)ع( به او دادند، اما او به جای قطع روضه خوانی 
به ادامــه آن پرداخت و این را مهم تر دانســت. حاج 
مرزوق، وقتی به خانه برگشــت فرزند مرحوم خود را 
در دســت گرفته و از امام حسین)ع( خواست که به 
حرمتش، فرزندش را به او بازگرداند که در همان لحظه 
فرزند او با عنایات خاص ساالر شهیدان چشم باز کرده 

و به زندگی برگشت.
استاد غامرضا سازگار نقل می کردند:  

یک روز حاج مــرزوق به یکی از دوســتانش، به نام 
سیدحســن پیغام میدهد که بیا حاج مرزوق با شما 
کاردارد، آن موقع حاج مرزوق در بســتر بیماری بود. 
سیدحسن می گوید: رفتم دیدم حالش مساعد نیست، 
فرمود: من آخر عمرم اســت سیدحســن! می خواهم 
رازی را با شــما در میان بگــذارم، دیروز مادرت زهرا 
سام اهلل علیها را دیدم، در تب داشتم می سوختم، در 
بیداری دیدم نه خواب. گفت: تشنگی بر من غالب شد. 
سه تا دختر داشــتم؛ راضیه، مرضیه و فاطمه. دختر 
اول را صــدا زدم، راضیه مقداری آب به من بده، دیدم 

یک بانوی مجلّله با روبند سبز پدیدار شد، حیا کردم، 
آب نخواستم. دختر دومم را صدا زدم: مرضیه! دوباره 
دیدم بی بی بلند شــد آمد طرف من. دختر سومم را 
صدا زدم: فاطمه؛ بار ســوم که شد خانم فرمود: حاج 
مرزوق ســه بار من را صدا کــردی؟ چه می خواهی؟ 
گفتم بی بی جان! من حیــا کردم حرف بزنم، فرمود: 
حاج مرزوق عمری نوکری کردی، حاال وقتش اســت 
ما جواب بدهیم، سرم را پایین انداختم، فرمود: تشنه 
هســتی؟ از زیر چادر ظرف آبی بیرون آورد، نوشیدم، 
به گوارایی این آب، تاکنون نخورده بودم، طبق عادت 
بچگی، گفتم: صلّی اهلل علیک یا ابا عبداهلل...، دیدم صدای 
گریه ی بی بی بلند شــد، فرمود: حــاج مرزوق! دلم 
گرفته، برایم روضه بخوان، گفتم خانم، دکترها من را از 
روضه خواندن منع کرده اند، ولی چون شما می فرمائید 
چشم. چه روضه ای بخوانم؟ فرمود: روضه ی علی اصغِر 

حسین را بخوان... 
یکی از اهل معنا در خصوص برزخ ایشــان می گوید: 
»پس از اینکه حاج محمد مرزوق را در جوار آقا بزرگ 
تهرانی دفن کردنــد، یکی از مؤمنان در عالم رویا، آقا 
بــزرگ را در خواب می بیند و به او می گوید که: »چه 
خوب که حاج مرزوق را در جوار شما دفن کرده اند.« 
که آقا بزرگ در پاســخ گفت: »این گونه هم که فکر 
می کنی نیســت، هنگامی که حاج مرزوق را در اینجا 

دفن کردند، امام حسین )ع( او را با خود بردند.«

حاج مرزوق و بنیان گذاری سنت چهارپایه در شب های مسلمیه

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



شهید دکتر محمد علی عمدی��
شــهید محمد علی عمدی در سال 1320 در خانواده ای مذهبی 
متولد شــد.از همان کودکی در فراگیری قرآن و شــریعت کوشا 
بود و در مجالس قرآن و محافل مذهبی فعاالنه شرکت می کرد. 
پس از اخذ دیپلم متوسطه جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا شد 
و با پشــتکار فراوان موفق به اخذ درجه دکترا در رشته آموزش 
کشــاورزی گردید و در ســال 1353 به منظور خدمت به مردم 
کشــورش به ایران بازگشــت. قبل از پیروزی انقاب اسامی به 
استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمد و با دانشگاه نیز همکاری 
داشــت. وی مانند دیگر جوانان نخبه کشــور در جریان پیروزی 
انقاب اسامی نیز حضوری فعال در صفوف امت حزب اهلل داشت.

پس از پیروزی انقاب اســامی ابتدا در ســازمان گســترش و 
نوسازی صنایع کشور به خدمت مشغول شد و از آنجا که جوانی 
دارای تجربه و متعهد بود با تشکیل کابینه شهید رجایی به عنوان 
معاون پارلمانی وزارت صنایع به خدمات خود ادامه داد سپس در 

رابطه با بیانیه الجزایر و احقاق حقوق امت شهید پرور ایران نقش مؤثری داشت.
وی نمونــه بارز یک متخصص متعهد بــود که تخصص و آگاهی خود را در خدمت مکتب واالیش به کار گرفته بود از 
همین رو شــهید محمد علی عمدی که از مدتی قبل مورد شناسایی منافقین قرار گرفته بود سرانجام در شامگاه روز 
شانزدهم بهمن سال1360 به همراه برادر خویش شهید دکتر محمد رضا عمدی مورد ترور منافقین کوردل قرار گرفت و 
به مقام رفیع شهادت نائل آمد و پیکر آن شهید واال مقام در صحن و سرای حضرت سّیدالکریم)ع( تشییع و آرام گرفت.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

تاریخچه حرم

 شهدای آرمیده در حرم آستان مقّدس در عصر سلجوقی

آیـت  اهلل میـرزا عبدالکریـم حق شـناس )تهرانی( در 
سـال 1298 شمسـی در تهـران و در خانـواده  ای 

مذهبـی دیـده بـه جهـان گشـود. 
وی تحصیـات مقدماتـی و ادبیـات را در محضـر 
آیـت اهلل حاج شـیخ محمدرضـا تنکابنـی فـرا گرفت 
و عرفـان را نیـز از محضـر آیـت اهلل شـاه  آبادی تلّمذ 
کـرد. ظاهـراً بخشـی از معقـول را نیـز غیـر از درس 
آیـت  اهلل شـاه آبادی از محضـر آیـت  اهلل میـرزا مهدی 
آشـتیانی مدرس بزرگ حکمت و فلسـفه آموختند. 
ایشـان همچنیـن دروس فقه و اصـول را در هجرتی 
کـه به قـم داشـتند از محضر بزرگانی چـون آیت  اهلل 
حّجـت و آیـت  اهلل خوانسـاری و آیـت  اهلل العظمـی 
بروجـردی فـرا گرفتنـد. مدتـی نیـز از محضـر فقه 
و اصـول امـام خمینـی)ره( بهره منـد شـدند و البته 
مراوداتـی در بحـث اخاق با امام راحل نیز داشـتند. 
وی اجـازه اجتهـاد خـود را از بزرگانی چـون آیت  اهلل 
سـّید ابوالقاسـم خویی،  آیت اهلل سـید محمد حجت، 
شـیخ عبدالنبی عراقی و آیت  اهلل شـاه آبادی دریافت 
کـرد. آیـت  اهلل حق  شـناس افـزون بر زبـان عربی به 

زبان  هـای فرانسـه و انگلیسـی هم مسـلّط بود.
حق شـناس در همان کاس هـای درس 
آیـت اهلل شـاه آبادی بـا امـام خمینـی 
آشـنا شـد و در همان اوایـل به دیدار 
وی رفـت و از او اجـازه ورود بـه 

کاس فلسـفه اش را گرفـت. عاقه حق شـناس 
در ایـن دوران بـه امـام خمینـی آن قـدر زیاد 
شـد کـه هـر روز خـودش را زودتـر بـه نماز 
می رسـاند  فیضیـه  مدرسـه  در  جماعـت 
تـا بتوانـد در صـف نمـاز جماعـت کنـار او 
بنشـیند و با او هم کام شـود. گاهی او و امام 
خمینـی بـا هم بـه تهـران می آمدنـد و میرزا 
عبدالکریم در یکی از این سـفرها، او را با شـیخ 

محمدحسـین زاهـد آشـنا کرد.
حق شـناس پـس از وفـات شـیخ محمدحسـین 

بـه  نفت فـروش  زاهـد  بـه  معـروف  تهرانـی  زاهـد 
خـاف میـل باطنـی و بـا تأکیـد و دسـتور آیـت اهلل 
بروجـردی در سـال 1372ق بـه تهران رفـت تا برای 
حـل مشـکات دینـی و امـور شـرعی در مسـجد 
امین الدولـه حضـور یابـد. او تـا پایـان عمـر در ایـن 
شـهر در جهـت تربیـت اخاقـی جوانان، اهـل علم، 
طـاب و کسـبه فعالیـت کـرد. حق شـناس مدتـی 
نیـز ریاسـت مدرسـه فیلسـوف الدوله و سپهسـاالر 
قدیم )مدرسـه عالـی شـهید مطهـری( را بـر عهـده 
داشـت و در آن به تدریس مکاسـب و کفایه در فقه، 
اصـول و منظومـه سـبزواری در حکمـت پرداخـت.

آثـار قلمی ایشـان با وجود تربیت شـاگردان بسـیار، 
کـم نیسـت، کـه از آن جملـه می تـوان به رسـاله  ای 
آیـت  اهلل  مرحـوم  فقـه  تقریـرات  زوجـه،  ارث  در 

ُحجـت،  تقریـرات اصول آیت  اهلل خوانسـاری 
و تقریـرات فقـه و اصـول آیـت  اهلل بروجردی اشـاره 

نمود.
ایـن عالـم ربانـی در نهایـت، در سـن 88 سـالگی        
دار فانـی را وداع گفـت و پیکـر ایـن عالـم بزرگـوار،  
ارگ  مسـجد  از  سـال 1386  مـاه  مـرداد  دوم  در 
تهـران واقع در خیابـان پانزده خرداد به سـوی حرم 
حضـرت عبدالعظیم حسـنی )ع( تشـییع شـده، و در 

ایـن بـارگاه ملکوتـی بـه خاک سـپرده شـد.

دومین بازسازی و مرّمت آســتان در عصر ساجقه 
بوده اســت. ســلجوقیان که از 422ق تا 552ق در 
عــراق، ایران و آســیای صغیر حکومــت می کردند، 
اگرچه مذهب اهل  ســنت داشــتند، گاهی از وزرا و 
کارگزاران شــیعی در دســتگاه حکومتی خود بهره 
می گرفتند.  انوشــیروان خالــد و مجدالملک محمد 
براوســتانی یا باســانی از آن جمله اســت. سلطان 
برکیارق، براوســتانی را که شــیعی مذهب و بسیار 
دینــدار و اهل علــم بود، به وزارت خــود برگزید و 
او مشــاهد و مزارهای اهل  بیت)ع(را در شــهرهای 
مختلف، به ویژه در عراق بازسازی کرد. بنای مجللی 
نیز بــرای حضــرت عبدالعظیم حسنی)ع(ســاخت. 
مجدالملک با حمایت برکیارق در 465ق بر فراز قبر 
عبدالعظیم حسنی )ع(گنبد و قبه ساخت. یکی از آثار 
زمان ســلجوقی، کتیبه ای سراسری در ورودی بقعه 
است که نشــان می دهد سازندۀ بنا مجدالملک بوده 
است. این کتیبه مربوط به سال های480 - 490ق است. پس از دوران سلجوقی، ملوک شیعی 
آل باوند نیز کوشــش هایی برای حفظ و مرّمت این بقعه مبذول داشتند؛ از جمله حسام الدوله 
اردشیرشاه، فرزند عاءالدوله حسن که  سالی دویست  دینار برای نگهداری از این مزار می فرستاد. 

آل باوند، بین سال های567 تا 601 ق، در مازندران حکومت می کردند.

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

فقیه عارف آیت   اهلل
میرزا عبدالکریم حق شناس



در ابتدا امیدوارم همه ما دغدغه توأم با 
عمل صالح و بازخوردهای خوب از این 

بحث داشته باشیم.
در بحث گذشته اشاره داشتیم به سه 
اصل)۱- اجازه گفتگو دادن به فرزندان 
2- شناخت سیســتم ها و ابزارآالت 
زمان  اختصــاص   -3 الکترونیــک 
مناسب برای فرزندان( و در ادامه باید 
بگویم که الزم است والدین بازی های 
باشند  داشته  مجازی  فضای  در  سالم 
عالم  همانند  ندارد  اشــکالی  و هیچ 
واقعی، والدین با فرزندان خودشان در 
فضای مجازی نیز بازی های مخصوص 
و  عقبه  باشــند؛  داشته  را  خودشان 
پشتوانه این رفتار باوِر دوستی و رفاقت 
جدی و واقعی والدین توسط فرزندان 

است.
به طور مثــال: من در زمانــی با یک 
دانشجوی مقطع فوق لیسانس صحبت 
می کردم که ایشان گفتند: تصمیم به 
ازدواج دارند. پرسیدم که مشاور شما 
کیست؟ گفت: یک مشاور خیلی خوب 
دارم! گفتم: ما هم مشاوره می دهیم اگر 
تمایل داشتید به ما هم مراجعه کنید. 
عالی  خیلی  مشــاور  یک  من  گفت: 
دارم. پرسیدم مشــاور شما کیست؟ 
گفت: مــادرم. این موضــوع خیلی 
لذت بخش و نوید بخــش بود که یک 
جوان برومنــد و تحصیل کرده که در 
مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کند 
مادر خودش را به حدی قبول دارد که 
او را مشــاور خودش می داند. من از او 
پرسیدم که مگر مادر شما تحصیالت 
مشاوره ای داشــته. گفت: نه! ولی او 
شناخت خیلی خوبی از من دارد و من 
می توانم به او اعتماد کنم و حرفم را به 
او بزنم . پس این یک نکته بسیار مهمی 

در روابط والدین هست.
و حاال سؤال این است که ما چه کاری 
باید بکنیم که فرزندانمان ما را قبول 

داشته باشند و ما را بپذیرند.
)۱(تا آنجائیکه امــکان دارد امری و با 
حالت بکن! نکن! بــا بچه   ها برخورد 
نکنیم.  باشــیم.)2( سرزنش  نداشته 
دیگران  با  را  خودمــان  )3(بچه های 
مقایســه نکنیم. )4( گوش شنوا برای 
باشیم. آنها داشته  شنیدن حرف های 
ببینیم، در  )5(بچه های خودمــان را 
واقع امروزه به ایــن رفتار می گویند 
الیک شــدن. امروز در فضای مجازی 
منفی  شدن های  الیک  اینستاگرام  و 

بسیار زیاد است . گاهی اوقات اگر 
بپرسیم که چرا این الیک 

وجود  شدن ها 

دارد و مورد توجه هست باید بگوییم 
که فرزندان ما به اندازه مورد نیاز دیده 
نشده اند. نوجوانی که در نزد والدین و 
خانواده دیده نشده حاال دوست دارد به 
هرنحو که شده مورد توّجه و در معرض 
دیده شدن قرار بگیرد که این موضوع 
گاهی به صورت منفی و در نزد دوستان 
و اجتماع جستجو می شود؛ پس برای 
این موضوع حتماً از سوی والدین باید 

وقت و زمان الزم اختصاص یابد.
نکته بســیار مهم بعدی این است که 
توجه  باشیم.  داشته  برنامه ریزی  باید 
داشته باشید که مهمترین کار یک مادر  
خانه داری است که بسیار هم ارزشمند 
اســت و مهم ترین شــغل حضرت 
زهرا)س( نیز خانه داری و همسر داری 

و فرزندداری بود.
حضرت امــام خمینی)ره( یک جمله 
که می فرمایند:  دارند  بســیار خوب 
خانم ها و بانوان مرکز تربیت و پرورش 
و کارخانه تربیت انسان ها هستند و این 
نشان دهنده آن است که یک خانمی 
که در محیط خانواده تالش می کند و 
امور تربیتی را در پیش می گیرد دارای 
مقام بسیار واال و بلندی هست و اصال 
به این معنی نیست که به طور مثال اگر 
یک نفر استاد دانشگاه است حتماً مقام 
باالتری دارد و به هیچ عنوان این گونه 
نیست و ارزش خانواده و ارزش پدر و 
ارزش مادر به این اســت که فرزندان 
صالح داشته باشند و اگر مادر خودش 
در زندگــی خانوادگی مرتب و منظم 
باشد، مطمئناً این انضباط به فرزندان 

نیز منتقل خواهد شد.
عنایت داشته باشــید که با توجه به 
شــرایط موجود االن همــه چیز در 
اختیار خودمان اســت. بنده همیشه 
به دوستان محترم هم این موضوع را 
یادآور می شوم که به طور مثال اتاق مان 
هست،  کنارش  آشپزخانه  و  دانشگاه 
پذیرایی  دانشگاه  بغلی ،  اتاق  مدرسه 
و کل جامعــه ما در یک خانواده جمع 
شده و این تجمیع در عین اینکه بسیار 
خوب اســت، یک امتحان سخت نیز 

محسوب می شود.
و خدا همه ایــن موارد را در اختیار 

ما گذاشــته است که چه 
بخوابیم،  ساعتی 

ساعتی  چه  شویم،  بیدار  ساعتی  چه 
درس بخوانیم، چه ساعتی صبحانه میل 
شود؛ پس مادران عزیز و والدین گرامی 
باید این نظــم و انضباط را در خانواده 
برقرار کنند که این خودش یک عامل 
خواهد  فرزندان مان  برای  برنامه ریزی 

بود.
نکته بعدی این اســت که عادت های 
آنالین فرزندان را اگر ســالم باشــد 
تشویق کنیم. یعنی گاهی اوقات چون 
طریق  از  داریم  کمتری  واقعی  ارتباط 
مادربزرگ ها  احــوال  مجازی  فضای 
پرسیده شود، احوال اقوام  )عمو، عمه، 
خاله، دایی و ... ( پرســیده شود؛ یا در 
کالس های آنالین اخالق و رفتار زیبا و 

مهربانی خودش را انتقال دهد.
نکته بســیار مهم این است که بچه ها 
باشد که  بنا  اگر  نباشند؛  آنالین  دائماً 
گوشی به طور دائم در دست فرزندمان 
باشد، حتماً باید یک رفتار منطقی توأم 
با محبت پدرانه و مادرانه داشته باشیم 
تا این عادت غلــط در همان مراحل 
ابتدایی کنترل و هدایت شود و از آن 

رفتار دور شود.
در مرحله بعد ســعی شود که اوقات 
خوشــی را در محیط خانواده داشته 
باشند  اجازه داشته  باشیم و فرزندان 
ابراز وجود کنند. یعنــی واقعا وقتی 
بچه های دانش آموز مجبور هستند که 
پنج الی شش ســاعت در روز کالس 
آنالین پای لپ تاپ یا گوشــی حضور 
داشته باشند، باید بعد از این ساعات 
برای آنها لحظه هــای خوب و خوش 
فراهم شود که این با نشستن کنار هم 
و مثال با خوردن چای و شیرینی و میوه 
و گفتگو صمیمانه فراهم می شود و به 
این طریق لذت هایی را به روح و روان 

فرزندان تزریق می کنیم.
مادران و پدران عزیز! مراقب باشیم که 
بعد از مدتی یا سال آینده در این مواقع، 
فرزندان مان دچار استرس و افسردگی 
مزمن نشده باشند و ان شاء اهلل بتوانیم 
آن نشــاط زیبای پدرانه و مادرانه را 
فرزندان مان  به  محبت هایمان  ابراز  با 
منتقل کنیم و فرزندان شاد و پر نشاط 
و آینده ساز داشته باشیم.

سلسله مباحث تربیت خانواده

در شبکه های اجتماعی

سرکارخانم دکتر عباسی
فصل اول: خانواده و رسانه

جلسه سوم: مشارکت، برنامه ریزی، انضباط
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منشور سلوک اخالق اجــتماعی در اندیشه امام رضا)ع( 
شــیخ مفید در کتاب خویش، 
و  آموزنــده  جامــع،  پیــام 
راه گشــایی را از امام رضا)ع( 
پیام  این  امام)ع(  است.  آورده 
را به وسیله حضرت عبدالعظیم 
و  شــیعیان  به  حســنی)ع( 
دوســت داران اهــل بیت)ع( 
فرستادند که امام با این بیانات 
نورانــی بایدهــا و نبایدهای 
سلوک فردی شیعیان در روابط 
اجتماعــی و تعامالت فردی را 

تبیین و تشریح کرده است.
در ادامه متن این حدیث نورانی 
و هم چنین تبیین فرازهای مهم 
آن در گفتار ائمه اطهار خواهد 

آمد.
به  مرا  عبد العظیم! ســالم  ای 
دوستانم برسان و به آنان بگو: 
شیطان  برای  خود  دل های  در 
به  را  آنها  و  نگشــایند.  راهی 
ادای  و  گفتار  در  راســتگویی 
جدال  ترک  و  سکوت  و  امانت 
در کارهای بیهوده و به رفت و 
آمد با یکدیگر امر کن؛ چرا که 
نزدیکی  آنها، موجب  این عمل 
به من می شــود. دوستان من 
نباید اوقات خود را به دشمنی 
با یکدیگر مشغول سازند. من با 
خویشتن پیمان بسته ام که هر 
کس مرتکب این کار شود و یا 
یکی از دوستانم را مورد خشم 
قرار دهد. از خداوند بخواهم تا 
وی را در دنیا به ســخت ترین 
عــذاب گرفتار ســازد. و در 
آخــرت، از زیانکاران خواهند 

بود.
که  کن  متوّجه  مرا  دوســتان 
را  آنان  نیکــوکاراِن  خداوند، 
آنان  بـدکاران  از  و  آمرزیـده 
درگذشته است. مگر کسانی که 
به او شرک آورده اند. و یا یکی 
از دوستان مرا رنجانده اند. و یا 
در دل خود نسبت به وی کینه 
و دشــمنی دارند. پروردگار از 
چنین شخصی نخواهد گذشت، 
از نّیت خود باز  مگر این کــه 
زشــت  کار  این  اگر]از  گردد. 
خود[ برگشــت]مورد آمرزش 
خداوند قــرار خواهد گرفت [، 
وگرنه، خداوند، روح ایمان را از 
و  ساخت.  خواهد  خارج  او  دل 
از والیت من نیز بیرون می رود. 
و در دوســتی ما اهل بیت هم 
به  من  داشت.  نخواهد  بهره ای 
خدا از این لغزش، پناه می برم«.
مأخذ: اختصاص، ص 247

۱. تکلیــف دینی هر مســلمان و 
عبادتی بسیار پر فضیلت است.

2.موجب زیاد شــدن عمر و زیادی رزق و 
روزی است.

3.به وسیله صله رحم نعمت ها زیاد و بالها 
دفع می شوند.

اعمال  تزکیه  و  حســاب  آسانی  4.موجب 
است. 

ترک  و  خویشاوندان  نیاز  کردن  5.برآورده 
اذیت آنان از مصادیق مهم صله رحم است.

۶.قطع صله رحم اخالقی بسیار ناپسند و از 
گناهان مبغوض نزد خداست.

۱.جدال و جروبحث های کینه توزانه سبب تفرقه 
بین برادران می شود.

را  2.پرهیزکارترین مردم کسی است که جدل 
ترک کند؛ اگرچه حق با او باشد.

از  با علما موجب محروم شدن  3.ستیزه جویی 
علوم آنهاست. 

4.از آثار منفی جدل ایجاد عداوت بین دوستان، 
فراموشــی یاد خدا و کشیده شــدن به انواع 

دروغ ها ست.
5.خودنمایی و ریــاکاری و دروغ از انگیزه های 

جدل است.

۱.صداقت موجب محبوبیت بنده نزد خداست.
2.دروغ موجب کاهش روزی و عامل فراموشی 

است و نجات انسان در راستگویی است.

3.صداقت اعتماد دیگران را به دنبال دارد.
4.راستگویی پر برکت است و دروغگویی شوم.

5.راســتگویی مایه آرامش است و دروغگویی 
باعث تشویش.

۶.دروغ کلید همه بدیها است.

۱.شیطان دشمن قسم خورده انسان است .
2.برای غلبه بر شیطان باید راه های نفوذ را بست.

3.کبر و غرور، حسادت، خشم، هواپرستی و دنیا طلبی 
از راه های نفوذ شیطان است. 

4.یکی از راه های تصرف دل آدمی توســط شیطان 
غفلت و فراموشی است .

5.شیطان همواره از مومنی که نمازهایش را در اول 
وقت بخواند ترسان است.

۶.اگر انســان از خودش خوشش بیاید و عملش را 
بسیار و گناهش را کم بشمارد، شیطان بر او مسلط 

می شود.

۱.نجات مؤمن در حفظ زبانش است.
2.سکوت موجب جلب محبت است.

باعث سبک شدن حساب  3.سکوت 
انسان در آخرت است.

دیگران  گناه  مقابل  در  4.ســکوت 
خود گناه است.

اندیشه  آن  در  که  ســکوتی  5.هر 
نباشد غفلت است.

و  قلب  ۶.پرگویی موجب قســاوت 
فراموشی یاد خداست.

۱.حفظ امانــت و اداکردن حق آن، یکی از 
واجبات دینی است.

2.برترین ایمان امانتداری است و زشت ترین 
اخالق خیانت ورزی.

3.امانت داری موجب محبوبیت نزد خداوند و 
نزول رحمت الهی است.

4.به جاآوردن نماز و روزه و حج و پرداخت 
زکات از مصادیق ادای امانت است.

5.مطالب خصوصی و محرمانه دیگران در نزد 
انسان امانت است و فاش کردن آن خیانت.

امانت داری تقویت شود، صداقت  ۶.هرگاه 
زیاد می شود.

صله رحم

جدال

صداقت و راستگویی

شیطان

سکوت

امانت داری

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

صاحب امتیاز:
 اداره کل ارتباطات و تبلیغات
سردبیر:  مجتبی محمدبیـگی

مدیر داخلی: رضا مظفـری
دبیر تحریریه: محمدحسین نیکبخت

مدیر هنری: احسان نیـک روان
دبیر عکس: حمیـدرضا رستمی

ســعیده  شــماره:  ایــن  همــکاران 
الهــه حیــدری،                  ســادات مجیــدی، 
عزیــزاهلل محمــدی، جــالل اســدی، 
فضــل اهلل بیژنــی، داریــوش رشــتی 
ــی،  ــر کمال ــژاد، محســن جعفــری، امی ن

مصطفــی صادقــی

عکاس : ابوالقاسم ابن 
محمد تقی نوری

نمایی از ضلع غربی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(، صحن آیت اهلل کاشانی)ره( و صحن ناصری سابق و 
 شبستان امام خمینی)ره( فعلی، حدود سال ۱۲۸۴ه.ش

شعردلگویه 

از اینکه نعمت زیارت شــما نصیبم شــده خدای 
بزرگ را شــاکرم امیدوارم توفیق حفظ این نعمت 

را داشته باشم.
0939***1236

ســام آقا جان با کوله باری از غم سراغت آمده ام، 
بشنو نوای دلم را

0912***4497

صحن تو را قدم قدم جارو کشم با افتخار
من نوکریت را کنم در هر قدم با افتخار

0919***4569

السام علیک یا عبدالعظیم حسنی)ع( و رحمه اهلل 
و برکاته

0912***6623

هرگاه که دلتنگ حرم آقایم و موالیم حسین)ع( 
مي شوم ،تنها جایي که دل غم زده ام آرام مي گیرد 

در جوار حرم توست ای سید الکریم
0936***9628

سام بر موالیمان آقا حضرت عبدالعظیم حسنی 
آقا جان خدا را شــاکرم که همیشه از زائرین شما 
می باشم دعای همیشگی ام فرج آقا امام زمان)عج( 

است
0912***5663

قســمت میدم به علی اکبر امام حسین )ع(مشکل 
منم حل کن یا سیدالکریم.....

0913***1469

ســام التماس می کنــم جان جدتــان ازخداوند 
مهربــان بخواهیــد عاقبتمــان راختم بخیرنماید 
ونعمت امنیت را ازکشورمان وکشورهای مسلمان 
دریغ ننماید و هیچ مردی را شــرمنده خانواده اش 

ننماید...آمین
0919***7025

از بوستـان فاطمه، عطـر و شمیـم داشت
با دوستـان فاطمـه، لطـف عمیـم داشت
خواندنـد اهل معـرفت او را»نگیـن ري«

با آنکه نام و شهرت »عبدالعظیـم« داشت
از شهــر بنـد رنـج و غـم، آزاد مي شـود

هر کس که پاس بندگي آن حریم داشت
این یاس گلشن حسن، این عاشق »حسین« 
با مهر و عشق وعاطفه عهدي قدیم داشت
گـلـواژۀ حـدیـث از آ ن لعـل جــان فــزا
عطـر بهـار وحـي و صفـاي نسیـم داشت

از محضـر سه حّجت معصـوم فیـض بـرد 
یعني که ره به چشمة فوز عظیـم داشـت
مثـل کبـوتــران حـرمـخــانة »رضـــا«
دستي پر از کرامت و طبعي کریم داشت 
شـاگـرد پـاکبـاختـة  مکتــب»جـــواد«
روحـي درآستـان والیـت مقیـم داشـت 
از پـرتـو هـدایـت»هــادي« اهل بیــت 
راهـي به آستـان خـداي رحیـم داشـت 
ایمـان خـویـش را به امامـش ارائـه کـرد
با آنکه جـان روشن و قلب سلیـم داشت 
بـا خـانــدان وحــي پُـل ارتبــاط بــود 
با اهل بیـت رابطـه اي مستقیــم داشـت 
طــور تـجـلّــي ســه امـــام ُهمـــام را
چون درک کرده بود، مقـام کلیـم داشت
شب تا به صبح شعـر»شفق« را مرورکرد 
مرغ سحـر که زمزمـة»یا کریـم« داشت

محمدجواد غفورزاده)شفق(

مخاطبین گرامی می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را 
در خصوص نشریه با تلفن 5۱225540 و شماره واتساپ 

0۹۹۱5۹۱7۱00 با ما در میان بگذارند.

سایت اینستا گرام

پل های ارتباطی با  آستان


