صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان شهید نامجو ،کوچه شهدا ،پالک ،58واحد 4

• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.

تلفن 77642873 :نمابر77642897 :
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عترت

به ياد حجت منتظر

آثار انجام اعمال به نیابت
امام عصر(عج)

وقتی عمل را اهداء کردی خداوند متعال آن عمل را برای اهداء به حضرت
مهدی عجل الله تعالی فرجه در سطح آن حضرت(عج) ارتقاء می دهد
تا در شان آن امام(عج) قرار گیرد ،پس اثر اول نیابتی ،ارتقاء سطح کیفی
عمل ما را در پی خواهد داشت . ...

یکی از پرسش های رایج درباره مهدویت ،شیوه تشرف به محضر امام
عصر(عج) و مالقات با آن وجود نازنین است که البته برای همه کس میسر
نیست و بندگان مخلص تحت شرایط خاص به آن نائل می شوند.
یکی از شرایط به نقل از بزرگان انجام اعمال مستحبی به نیابت امام
زمان(عج) است چنان که از محضر یکی از اولیاء خدا (مرحوم حجت
االسالم حاج شیخ حسین فاضلی) سوال شد :کدام اعمال است که
انسان را زودتر به نتیجه می رساند؟ فرمود :اعمالی را که آنها (امامان
مثل نماز اول وقت و  )...دستور دادند ،ترک نکند.
سوال شد :چه وقت دیدار آن حضرت(عج) حاصل می شود؟ فرمود :هر
وقت خودشان بخواهند و فرمودند :دعاهای شب جمعه ترک نشود.
بعد متوجه شدیم که رویه رفتاری این عبد صالح خدا اینگونه بوده که
از سن تکلیف تا حال که حدود  75سال دارند ،این بوده که تمام اعمال
مستحبی خود را به محضر نورانی آن عزیز غائب(عج) هدیه می کرده
اند لذا ّ
سر تشرف های مکرر او فاش شد.
ایشان فرموده بود :هر که عمل مستحبی را به حضرت(عج) اهداء کند
دو اثر دارد اول آنکه این اعمال ناقص ما قابل عرضه به محضر بلند و
بزرگ آن حضرت(عج) را ندارد ،اعمال ما غالبا شائبه های متعدد و
نقص های بزرگ دارد لذا وقتی عمل را اهداء کردی خداوند متعال آن
عمل را برای اهداء به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در سطح آن
حضرت(عج) ارتقاء می دهد تا در شان آن امام(عج) قرار گیرد ،پس اثر
اول نیابتی ،ارتقاء سطح کیفی عمل ما را در پی خواهد داشت و خداوند
آن عمل را آنقدر باال می برد تا در شان و مقام ان امام(عج) قرار بگیرد.
دوم اینکه وقتی عمل را خدمت امام(عج) ارائه می دهند ،حضرت(عج)
عطف نظری می فرمایند تا ببینند چه کسی این عمل را اهداء نموده و
این نظر حضرت(عج) اثر معنوی غیرقابل توصیفی را درپی خواهد
داشت ،ایشان مثال زدند که اگر شما وارد منزل خود شوید و غذایی را به
درب منزل شما آورند شما از خانواده خود می پرسید چه کسی غذا را
آورد ،می گویند فالنی ،این در نظر شما می آید که فالنی غذا داد .وقتی
ما نیز عمل نیابتی برای امام(عج) انجام دهیم حضرت(عج)نظر می
فرمایند که چه کسی این عمل را انجام داده و این نظر حضرت(عج)،
ارتقاء معنوی خاصی را به همراه خواهد داشت.این مرد ملکوتی مکرر
خدمت امام عصر(عج) رسیده اند .چنانچه فرموده بودند روزی به امام
عصر(عج)عرض کردم موالی من شما وقتی به قم وارد می شوید شب ها
درکجااستراحتمیفرمایید؟امام(عج)فرمودهبودند«:منزلمادرعلیبن
جعفر(ع) 1بود من آنجا را بخشیدم به شهدا.ایشان می فرمود :فردای آن روز
دیدم شهدای جبهه را به انتهای خیابان چهارمردان قم می برند ،پرسیدم چرا
اینجا؟گفتند:قرارشدهشهداءرااینجا(علیبنجعفر(ع))دفنکنند.
شاید روی همین اصل بوده که عارف کبیر حضرت آیت الله کشمیری
فرموده بودند :اینجا (علی بن جعفر(ع)) غرق در نور است وقلی مردم
نمی بینند و تاکید فرموده بودند حتی خیابان های اطراف آن نیز غرق
نور هستند .وشبیه همین جمله را نیز عارف بی بدیل حضرت آیت الله
انصاری همدانی در  40سال پیش فرموده بودند.در تکمیل بحث ،بیان
می شود که :از عارف عیز حضرت آیت الله کشمیری سوال کرده بودند
آن مقامات عرفانی بلند برای مرحوم نخودکی چگونه حاصل شده بود؟
ایشان در پاسخ فرموده بودند :مرحوم نخودکی چهار سال از شب تا صبح
در باال سر حرم امام رضا(ع) قرآن خواند و به حضرت رضا(ع) اهداء
نمود تا اینگونه مقامات برای او حاصل شد .فانهم و تامل.و جالب اینکه
آن عبد صالح خدا (مرحوم حاج شیخ حسین فاضلی) فرمود :روزی
سواالتی در ذهنم بود در اربعین امام حسین(ع) وارد حرم حضرت
معصومه(س) شدم ،در موقع برگشت جلوی شیخان قم دیدم کسی
مرا از پشت صدا کرد« :حاج شیخ حسین».برگشتم دیدم حضرت ولی
عصر(عج) هستند ،حضرت(عج) در پاسخ به سواالتی که در ذهنم بود،
فرمودند«:آریاینانقالبرامننگاهداشتمونگذاشتمازبینبرود،دشمنان
در بعضی شب ها با خوشحالی ،دلخوش بودند که فردا صبح ایران در دست
آنها است ولی من نگذاشتم».سپس امام(عج) فرمودند« :اینها (اشاره به
عزاداران حضرت سیدالشهداء(ع)) اکنون مورد توجه من هستند و 2.»...
پی نوشت ها:
-1امامزاده علی بن جعفر(ع) در انتهای خیابان چهارمردان قم است.
-2مرحوم حجت االسالم حاج شیخ حسین فاضلی با علمای معاصر
ارتباط داشتند.
*برگرفته از «زبور نور(هزار و یک نکته از زندگانی امام مهدی (عج)
منبع :خبرگزاری شبستان
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رونمائی ضریح خیمهگاه امام حسین(ع)
و حضرت قاسم(ع) در استان بوشهر
از دو ضریح خیمهگاه امام
حسین(ع) و حضرت قاسم(ع) با
حضور نماینده ولی فقیه در استان
بوشهر ،مسئول خیمهگاه بارگاه امام
حسین(ع) و قشرهای مختلف مردم
بوشهر رونمایی شد.
به گزارش جنوب نیوز ،مسئول
خیمهگاه بارگاه امام حسین(ع) در
آیین رونمایی دو نیمضریح خیمهگاه
امام حسین(ع) و حضرت قاسم(ع)
با قدردانی از مردم استان بوشهر در
ساخت این دو ضریح اظهار داشت:
 5ضریح خیمهگاه امام حسین(ع)
در شهرهای بوشهر ،برازجان ،شیراز
و کرمانشاه ساخته شده که نشان از
عالقه و عشق مردم ایران نسبت به
ائمه اطهار(ع) است.
فاضل عبداالمیر ابودگه ساخت
این ضریحها را سبب ناامیدی
گروههای تکفیری دانست و تأکید
کرد :گروههای تکفیری برنامهریزی
ویژهای برای ایجاد تفرقه و اختالف
میان مسلمانان انجام دادهاند که
تقویت روابط ایران و عراق سبب
ناامیدی و ناکامی ترفندهای
دشمنان است.
ویافزود:ضریححضرتزینب(س)
در فارس ،ضریح حضرت امام
سجاد(ع) در کرمانشاه و سه ضریح
قمر بنیهاشم(ع) ،امام حسین(ع)
و حضرت قاسم(ع) در استان
بوشهر با همکاری مردم دوستدار
اهلبیت(ع) ساخته شده است.
مسئول خیمهگاه بارگاه امام
حسین(ع) با اشاره به شرایط خاص
اقتصادی در ایران گفت :با وجود
مشکالت اقتصادی که دشمنان

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

مسئول کاروان اربعین حسینی دانشگاه خواجه نصیر:

 ۲۲۰دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر
به پیاده روی اربعین اعزام شدند
مسئول کاروان اربعین حسینی دانشگاه خواجه نصیر از اعزام  ۲۲۰دانشجوی
این دانشگاه به سفر پیاده روی اربعین خبر داد.
وحید هاشمی مسئول کاروان اربعین حسینی دانشگاه خواجه نصیر در
گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،با اشاره به اعزام دانشجویان
این دانشگاه به پیاده روی اربعین گفت :به همت جامعه اسالمی دانشجویان
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی توانستیم امسال کاروان اربعین حسینی
را با نام کاروان نور با تعداد قریب به  ۲۲۰نفر شامل دانشجویان دانشگاه
خواجه نصیر و تعدادی از دیگر دانشگاهها به همراه جمعی از خانوادههای
این عزیزان برگزار کنیم.
وی افزود:دانشگاه خواجه نصیر در سنوات گذشته کاروان اربعین نداشت
و از سال  ۱۳۹۶به همت تعدادی اعضای تشکل جامعه اسالمی شروع به
برگزاری و ارائه تسهیالت به زوار اربعین حسینی کرد.

برای ایران فراهم کردهاند ولی مردم
در کمکرسانی در ساخت ضریح
خیمهگاه کوتاهی نکردند.
ابودگه با اشاره به پذیرایی از مردم در
مراسم اربعین حسینی تصریح کرد:
مردم عراق در اربعین حسینی از
مسلمانان بهویژه مردم ایران پذیرایی
کردند که نشان از روابط خوب و
مطلوب ایران و عراق است.
وی بیان کرد :عزت و شرف شیعیان
در اربعین حسینی نشان داده شد
و با حضور میلیونها نفر این مهم
محقق شد.
مسئول خیمهگاه بارگاه امام
حسین(ع) خواستار ادامه همکاری
مردم ایران با برنامههای بازسازی
عتبات عالیات شد و گفت :بازسازی
دیگر ضریحها در دستور کار قرار
دارد که نیاز به ادامه همکاری مردم
ایران است.

* تمام هزینههای این دو
ضریح مردم تأمین کردهاند

تجهیز حرم حضرت زینب (س)
در سوریه بهدست ایرانیها
ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران بازسازی و تجهیز عتبات سوریه را آغاز
کرد .این امکانات در زمان حضور داعشیها تخریب شده بود.
به گزارش ایسنا ،حسن پالرک رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران ـ از
پروژههای در حال اجرا در سوریه بازدید کرد .این ستاد سالهاست بازسازی و
تجهیز زیارتگاههای سوریه از جمله حرم حضرت زینب (س) را همزمان با عراق
آغاز کرده اما در دورههایی حضور عناصر داعشی از ادامه برخی از آن مانع شد.
روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات همزمان با سفر پالرک به سوریه
اعالم کرد :پس از پایان پروژههای مرمت و بازسازی حرم مطهر حضرت
ت عناصر تکفیری و داعش
زینب (س) که در سالهای گذشته به دلیل عملیا 
دچار آسیبهایی شده بود ،عملیات ساخت مضیف (مهمانسرا) این حرم در
دستور کار ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار گرفت .مضیف و مهمانسرای
حرم حضرت زینب (س) ساختمانی سه طبقه با یکهزار و 500مترمربع زیر
بنا است که بازسازی و تجهیز آن به دست ایرانیها درحال انجام است.
سفر زیارتی ایرانیها به سوریه پس از ربوده شدن تعدادی از شهروندان
کشورمان و همچنین با گسترش ناامنی در مناطق زیارتی سوریه به دنبال
حضور داعش ،با مصوبهی شواری امنیت ملی از حدود سال  1391متوقف
شد .ایران شرط اعزام زائران را اجرای یک طرح امنیتی از سوی دولت سوریه
تعیین کرده است .با این حال بازسازی عتبات این کشور از سوی ستاد
بازسازی عتبات عالیات با حضور هنرمندان ،مهندسان و عوامل ایرانی ادامه
داشته است.

استاندار خراسان شمالی خبر داد:

ساخت زائرسرای خراسان شمالی
در مشهدالرضا(ع)

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد گفت :با توجه به تاکیدات مقام
معظم رهبری مبنی بر تسهیل شرایط زیارت زوار امام رضا(ع) به ویژه اقشار
مستضعف ،ساخت زائرسراهای استانی در دستورکار استان های مختلف
قرار گرفته است.
به گزارش تقریب ،نشستی با حضور استاندار خراسان شمالی و معاون
عمرانی وی ،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد و شمار دیگری
از مسئوالن در شهرداری منطقه ثامن برگزار شد که در این نشست ،استاندار
خراسان شمالی ساخت چنین زائرسرایی را برای استفاده زائرانی که تمکن مالی
کمتری دارند و امکان بهره مندی آن ها از هتل فراهم نیست ،امری واجب و
ضروری خواند و آن را یک باقیات الصالحات برای مسئوالن استان نامید.
محمدرضا خباز با تاکید بر این که همه تالش و مساعی خود را برای عملیاتی
شدن این پروژه به کار می گیریم ،از تأمین  20میلیارد ریال اعتبار اولیه از منابع
استانداری برای شروع کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد که  10میلیارد ریال
دیگر نیز به زودی برای این امر تخصیص یابد.
ادامه مطلب در سایت etedaldaily.ir

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
استان بوشهر با قدردانی از همکاری
و مشارکت مردم در ساخت این دو
ضریح اظهار داشت :تمام هزینههای
این دو ضریح مردم تأمین کردهاند و
هزینه دولتی استفاده نشده است.
عبدالرضا مطاف به نقش مهم مردم
استان در بازسازی ضریح خیمهگاه
امام حسین(ع) پرداخت و گفت :از
 5نیمضریح خیمهگاه دشت کربال،
 3نیمضریح آن در استان بوشهر
ساخته و بازسازی کرده است.
وی یادآور شد :دو نیمضریح
خیمهگاه امام حسین(ع) و حضرت
قاسم(ع) در بوشهر و برازجان با
همکاریمردمساختهوتکمیلشد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
استان بوشهر با اعالم اینکه این دو
ضریح پس از چرخش در تمام نقاط
استان به کربال منتقل میشود اضافه
کرد :دو نیمضریح خیمهگاه امام
حسین(ع) و حضرت قاسم(ع) پس
از استقبال مردم شهرهای مختلف

استان بوشهر در قالب کاروان ثارالله
برای نصب راهی کربال میشود.

* بوشهریها یادگار بزرگی در
فضای رشادت ،ایثار و شهادت
در کربال بهودیعه گذاشتند
امام جمعه بوشهر نیز با اشاره به
ساخت سه نیمضریح خیمهگاه
امام حسین(ع) در استان بوشهر
ح قمر
خاطرنشان کرد :نیمضری 
بنیهاشم(ع) ،امام حسین(ع) و
حضرت قاسم(ع) با مشارکت مردم
استان بوشهر ساخته شد که یادگار
بزرگی در فضای رشادت ،ایثار و
شهادتدرکربالبهودیعهگذاشتند.
آیتالله غالمعلی صفایی بوشهری
خاطرنشان کرد :اقدام مردم استان
بوشهر در ساخت ضریح خیمهگاه
امام حسین(ع) نشان از عشق،
محبت به خاندان ائمه اطهار(ع) و
والیتمداری آنان است و برگ زرینی
دیگر بر افتخارات استان افزود.

حرم مطهر حضرت عباس (ع)
غبارروبی شد

حرم مطهر حضرت عباس (ع) غبارروبی شد و پس از آن فرشهای جدید
حرم به همت خادمان آستان مقدس علوی پهن شدند.
به گزارش فارس ،حرم مطهر حضرت عباس (ع) در کربال پس از پایان ماه
صفر و همزمان با ربیعاالول به منظور بازگشایی دربهای حرم بر روی زائران
غبارروبی شد.پس از غبارروبی صحن و شبستانهای حرم مطهر حضرت
عباس (ع) ،فرشهای جدید آستان مقدس عباسی به همت خادمان این
آستان پهن شد.مراسم غبارروبی حرم مطهر در ساعت پایانی شب صورت
گرفت چرا که تعداد زائران حاضر در حرم کمتر از سایر ساعات است.

وی افزود:سال گذشته کاروان شامل دو دستگاه اتوبوس بوده ،اما امسال
تعداد ثبت نامیها به حدود هفت اتوبوس افزایش پیدا کرد ،که به دلیل
محدودیتهای موجود نهایتا امکان خدمات رسانی به پنج اتوبوس فراهم شد.
هاشمی اضافه کرد :این مراسم با شکوه معنوی با همکاری و پشتیبانی تمام
وقت و همه جانبه دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه برگزار شد ،با این
حال که زوار اربعین حسینی برای مراسم پیاده روی اربعین خود را آماده
مشقتهای دلنشین این سفر می کنند ،اما متاسفانه شاهد خدمت رسانی
بسیار ضعیف در مرز مهران بودیم که زوار محترم را به زحمت و رنج انداخت.
خدمات رسانی و هماهنگیهای مسئولین مرز مهران به قدری ضعیف بود که
اتوبوسهای هماهنگ شده دانشگاه ،با فشار نیرویهای مستقر در مرز مسافر
آزاد سوار کرده و زمانی که کاروان به مرز رسید اتوبوسهای هماهنگ شده به
اجبار رفته بودند؛ و منجر به معطلی چندین ساعته زائران شد ،همچنین شاهد
نابسمانیهای دیگر در این مرز بودیم؛ لذا از دولت و نهادهای مربوطه انتظار
میرود نهایت تالش خود برای سر و سامان دادن به وضعیت مرز مهران انجام
دهند تا زئران امام حسین در سالهای آتی با مشکل مواجه نشوند.

