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 یاد حجت منتظر

حجت االسالم پناهیان:

مراقب قلب امام(عج) باشیم
استاد اخالق با تاکید بر جدی گرفتن مسئله فرج ،گفت :در روایات است
که اگر فرج را نزدیک نبینی ،قساوت قلب پیدا می کنی .محبت امام
زمان(عج) به خودمان را جدی بگیریم و مراقب قلب ایشان باشیم.
خبرگزاری شبستان :متن ذیل گزیده ای از یکی از سخنرانی های حجت
االسالم «علیرضا پناهیان» ،استاد اخالق با موضوع «فرج را جدی
بگیریم» است که تقدیم حضورتان می شود:
حجت االسالم پناهیان با طرح این پرسش که «چه کسی می داند چند
نیمه شعبان دیگر امام زمان(عج) ما پشت پرده غیبت است؟» ،گفت:
دعای ندبه و ذکر امام زمان(عج) ما با قدیم ها فرق می کند؛ اگر امید
داشته باشی و فرج را نزدیک بدانی ،آن را جدی می گیری.
استاد اخالق تاکید کرد :در روایات است که اگر فرج را نزدیک نبینی،
قساوت قلب پیدا می کنی .حال برخی می گویند معلوم نیست ایشان
کی می آید چه کسی می تواند بگوید فرج چه زمان است؟  ...اینطور که
برخی می گویند قلب شان قلوه سنگ است.
حجت االسالم پناهیان در ادامه بیان کرد :از شرایط و در و دیوار می بارد
که خدا برای فرج شتاب دارد؛ مسئله فرج را جدی بگیرید و حواس تان
باشد آقایی در راه است و می آید.
استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر لزوم توجه به حال و قلب مقدس امام
عصر(عج) ،ابراز کرد :االن نمی توان روی دل کسی که اهل جبهه و دفاع
مقدس بوده و رفقایش شهید شده اند ،گذاشت اما  ...امام زمان(عج)
قرن ها است که رفقا و دوستان اش را یک به یک از دست می دهد و
کسی از آنها را فراموش نمی کند و به هر یک از آنها نوعی دلبستگی
دارد و در فراق هر یک گریسته است شما را به خدا مراقب قلب امام
زمان(عج) باشید.
وی در ادامه بیان کرد :محبت امام زمان(عج) به خودمان را جدی بگیریم؛
آنهایی که برای آنکه پدر و مادرشان ناراحت نشوند خیلی کارها را نمی
کنند ،محبت امام مهدی(عج) را به خودتان جدی بگیرید و مراقب قلب
ایشان باشید ،با گناه و خطای ما به خدا ضرری نمی رسد اما قلب مبارک
امام عصر(عج) ناراحت می شود .یعنی اینجا پای کس دیگری در میان
است از خدا می توان طلب استغفار کرد اما وقتی حضرت(عج) مکدر
شد اگرچه می بخشد اما این ماییم که باید از سر ناراحتی دق کنیم.
این استاد اخالق با تاکید دوباره بر جدی گرفتن مسئله فرج ،گفت:
مقدمات در حال مهیا شدن است باید برای آن چشم انداز موعود کار
کرد؛ فرج را جدی بگیرید ان شاءالله آن حکومت را درک خواهیم کرد.
چه کسی است که بوی پیراهن یوسف به مشامش نرسیده باشد اگر
معشوق چیزی را ببیند که بوی معشوق می دهد ،متحول می شود.

اوقات شرعی:

نوروز  ۹۸سرداب «بابالرأس» حرم امام حسین(ع) افتتاح ميشود
سرداب «بابالرأس» حرم مطهر
امام حسین (ع) تاکنون بیش از
 ۷۰درصد پیشرفت داشته است و
تا پایان سال جاری تکمیل و نوروز
 ۹۸افتتاح میشود.
به گزارش فارس ،سرداب «باب
الرأس»درحرممطهرامامحسین(ع)پس
از آماده شدن دو سرداب «الحجه»
و «شهدا» در حال احداث است.
این سرداب که در بخش جنوبی
حرم مطهر سیدالشهدا (ع) در حال
ساخت است ،برای زیارت آقایان
تدارک دیده شده است تا عالوه
بر پراکندگی جمعیت در اطراف
ضریح ،فضای زیارتی حرم امام
حسین (ع) را توسعه دهد.
سرداب «بابالرأس» حرم
اباعبدالله (ع) به عمق هفت
مترمربع و به مساحتی بالغ بر
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 ۸۰۰مترمربع است که با توجه به
نزدیک بودن این سرداب به مرقد
مطهر امام حسین (ع) ،تربتهای
اصل استخراج شده در این بخش به
انبار تربت حضرت سیدالشهدا (ع)
منتقل میشود.

بازسازی مهمترین دیوار حرم
امامین جوادین(ع) آغاز شد

بازسازی مهمترین دیوار حرم امامین جوادین (ع) که در بخش جنوبی این
حرم مطهر قرار دارد ،آغاز شد.
به گزارش فارس ،بخش جنوبی حرم مطهر امامین جوادین (ع) در کاظمین با
مرور زمان و تغییرات آب و هوایی در حال تخریب بود که عتبه کاظمیه (ع) به
منظور جلوگیری از تخریب این بخش ،اقدام به بازسازی آن کرد.

آزمایش ها و ابتالئات شیعه پیش از ظهور
ابوبصیر گوید :شنیدم که امام باقر(ع) فرمود« :به خدا سوگند مورد
پاکسازیواقعخواهیدشد،بهخداسوگندخالصخواهیدشد،بهخداسوگند
غربال گیری خواهید شد همچنان که ُزوان از گندم غربال می شود».
در کتاب «غیبت نعمانی» باب دوازدهم با عنوان «آنچه از آزمایش و
گرفتاری و پراکندگی و چنددستگی در زمان غیبت به شیعه دست می
دهد به طوری که کسی بر حقیقت امر باقی نمی ماند ،مگر آن عده کمی
که ائمه علیهم السالم توصیف شان کرده اند» ،آمده است:
علی بن رثاب از امام صادق(ع) روایت می کند که فرمود« :هنگامی
که بعد از کشته شدن عثمان با امیرالمومنین علی(ع) بیعت کردند،
حضرت(ع) به منبر رفتند و خطبه ای خواندن که در آن فرمودند« :آگاه
باشید که گرفتاری شما مانند روزی که خداوند پیامبرش را مبعوث
کرد ،برمی گردد؛ سوگند به آن کسی که او را به حق مبعوث کرد باید
به گرفتاری مبتال گردید و کامال غربال شوید تا اینکه پایین دستان تان
به باالدست شما بروند و باالدستان شما به پایین دست تان سقوط کند
و پیشی گرفتگان در مسابقه کوتاه آیند و عقب بمانند و عقب ماندگان از
مسابقه پیش گیرند و جلو بیفتند ،به خدا سوگند هیچ نشانه و عالمتی را
پنهان نکرده ام و هیچ دروغی را به زبان جاری نکرده ام که از این مقام و
روز آگاهی داده شده بود».
اّ
معمر بن خلد گوید :شنیدم که ابوالحسن(ع) می فرمود« :آیا مردم می
پندارند همین که گفتند ایمان آورده ایم به خودشان رها می شوند و مورد
آزامایش واقع نمی شوند؟» سپس به من فرمود« :آزمایش چیست؟»
عرض کردن :فدایت گردم یعنی گرفتاری در دین .فرمود« :مورد آزمایش
واقع می شوند همچنان که طال مورد آزمایش واقع می شود» آنگاه فرمود:
«خالص می شوند ،همچنان که طال خالص می شود».
ابوبصیر گوید :شنیدم که امام باقر(ع) فرمود« :به خدا سوگند مورد
پاکسازیواقعخواهیدشد،بهخداسوگندخالصخواهیدشد،بهخداسوگند
غربال گیری خواهید شد همچنان که ُزوان از گندم غربال می شود».
ابراهیم بم عمر یمانی از مردی از امام باقر(ع) روایت می کند که فرمود:
«ای شیعه آل محمد(ص) خالص می شوید مانند سرمه در چشم،
چراکه صاحب چشم می داند چه وقت سرمه در چشمش واقع شده
است و نمی داند که چه وقت از آن خارج می شود و اینچنین مردی بر
شریعت ما صبح می کند و در حالی که شب هنگام از آن خارج می شود
(بی دین می گردد) و نیز بر شریعت ما شب می کند در حالی که صبح
هنگام از شریعت بیرون رفته باشد».
*غیبت نعمانی ،صص  352و .353
منبع :خبرگزاری شبستان
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بر همین اساس ،دیوار بخش جنوبی حرم مطهر امامین جوادین (ع) که پیش
از ورودی به شبستان اصلی است ،هماکنون در حال تعمیر و بازسازی قرار
دارد و قرار است با آجرهای بتنی و نازککاری بازسازی شود.
این بخش یکی از مهم ترین دیوارهای حرم مطهر امامین جوادین (ع) به شمار
میرود که در طراحی آن به نکات مدرنیته نیز توجه شده است .بازسازی این
بخش آغاز شده و تا پایان سال جاری به اتمام میرسد.

سرداب «بابالرأس» حرم مطهر
امام حسین (ع) تاکنون بیش از
 ۷۰درصد پیشرفت داشته است
و به گفته متولیان و خادمان حرم
امام حسین (ع) تا پایان سال
جاری تکمیل شده و نوروز  ۹۸به

بهرهبرداری میرسد .این امر در
حالی است که قرار بود این سرداب
تا اربعین به بهره برداری برسد اما
با توجه به حساسیت های موجود
در ساخت این سرداب ،تکمیل آن
به پایان سال موکول شد.

رییس ستاد عمره و عتبات دانشجویان آذربایجان غربی:

ثبت نام برای اعزام
دانشجویان به عتبات
تا  18آذر ادامه دارد

رییس ستاد عمره و عتبات دانشجویان آذربایجان غربی گفت :ثبت نام برای
اعزام دانشجویان به عتبات عالیات که از ششم آذرماه جاری آغاز شده،
تا  18آذر یکشنبه هفته آینده ادامه دارد.
حجت االسالم غالمرضا اسم حسینی در گفت و گو با ایرنا افزود :مراحل
ثبت نام در این طرح ویژه زیارتی از طریق سایت اینترنتی  labbayk.irقابل
انجام است.
وی با اشاره به اینکه مرحله اعزام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان بین
اول بهمن سال جاری تا  10اردیهشت سال آینده انجام می شود ،بیان
کرد :نتایج قرعه کشی از تاریخ  21آذرماه جاری در سایت لبیک قابل
رویت است.
وی اضافه کرد :هر فرد می تواند در هنگام ثبت نام 2 ،اولویت متفاوت برای
تاریخ سفر خود انتخاب کند که تاریخ های قابل انتخاب براساس نوع تشرف
/دختر و پسر دانشجو /و استان محدود بوده و برای هر تاریخ اعزام ،قرعه کشی
مجزا صورت می گیرد.
رییس ستاد عمره و عتبات دانشجویان آذربایجان غربی ادامه داد :هزینه
کاروان های عتبات دانشگاهیان برای کاروان های هوایی ،سه میلیون و
 450هزار تا سه میلیون و  650هزار تومان و سفرهای زمینی بین یک میلیون
و  800هزار تا  2میلیون تومان پیش بینی می شود.
وی گفت :با مساعدت بانک ملت به همه زائران ،تسهیالت قرض الحسنه به
مبلغ  30میلیون ریال /سه میلیون تومان /برای کاروان های هوایی و
 20میلیون ریال  2/میلیون تومان /برای کاروان های زمینی با بازپرداخت
 18ماهه اعطا می شود.
حجت االسالم اسم حسینی افزود :این تسهیالت به یک نفر همراه /فقط
همسر /نیز تعلق خواهد گرفت.
وی اضافه کرد :متقاضیان می توانند به صورت فردی یا در صورت تمایل تا سه
نفر همراه شامل همسر و  2فرزند نیز به همراه خود ثبت نام کنند ولی امکان
ثبت نام برای والدین دانشجویان وجود ندارد.
وی بیان کرد :دراین دوره نیز امکان ثبت نام فردی و مجردی برای دختران و
بانوان دانشگاهی وجود دارد/
سفر عتبات دانشجویی همه ساله با همراهی دانشگاه های سراسر کشور
برگزار می شود.

پژوهش اعتاب مقدس
در نشست کارگروه توسعه آموزش و
ِ
ایران مطرح شد:

اعتاب مقدس نسبت به تحقق الگوی
پیشرفت مسئول هستند
دومین نشست کارگروه توسعه آموزش و پژوهش اعتاب مقدس ایران با حضور
ِ
نمایندگانیازآستانهایمقدسدرقمبرگزارودرآنبهضرورتهایآموزشکارکنان
این اعتاب و نقش این اماکن مقدس در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اشاره شد.
به نقل از مسجد مقدس جمکران ،دومین نشست کارگروه توسعه آموزش و
پژوهش اعتاب مقدس ایران با حضور نمایندگانی از آستانهای مقدس در قم
برگزار شد.بنابر این گزارش ،در این نشست که در بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی در قم برگزار شد ،نمایندگانی از آستانهای مقدس امام
رضا ،حضرت فاطمه معصومه و احمد بن موسی علیهمالسالم ،مسجد مقدس
جمکران و بعثه مقام معظم رهبری حضور داشتند.
در این نشست طرح پیشنهادی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)
دورههای آموزشی و دانشافزایی مدیران و کارکنان آستانهای مقدس معصومین
علیهمالسالم موردنقد و بررسی قرار گرفت.در این نشست حججاسالم علی
راد ،مدیر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی در قم ،علیاشرف
عبدی ،مدیر پژوهشکده عالمه طباطبایی(ره) آستان مقدس حضرت معصومه
(س) و علیاکبر صمدی ،مدیر پژوهش و امور محتوای انتشارات مسجد مقدس
جمکران و آقایان علیرضا شرقی از آستان مقدس احمد بن موسی (ع)  ،قاسم
صبری ،مدیر آموزش و تبلیغ مسجد جمکران و حمید مروجی به نمایندگی از
بعثه مقام معظم رهبری در این نشست نظرات خود را پیرامون طرح آموزشی
مدیران و کارکنان آستانهای مقدس معصومین علیهمالسالم ابراز کردند.
بعد از بررسی طرح پیشنهادی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)
در این نشست ،تصمیم به بررسی آستانهای مقدس درباره این طرح و اعالم
انتقادات و پیشنهادها تا پایان ماه صفر شد.خاطرنشان میشود پس از تصویب
این طرح پیشنهادی در کمیته توسعه آموزش و پژوهش ،مصوبات آن در کارگروه
نمایندگان اعتاب مقدس تبیین و بررسی می شود.

* آسیب ها در اعتاب معصومین(علیهم السالم) با کارهای
پژوهشی شناسایی شود

حجتاالسالم «علی راد» ،در دومین نشست کارگروه توسعه آموزش و پژوهش
اعتاب مقدس ایران گفت :اعتاب مقدس معصومین علیهمالسالم در حوزه
ترویج معارف ناب شیعی نسبت به دستگاهها و نهادهای فعال در این عرصه
پیشتازند.مدیر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی در قم شناخت
جایگاه و نقش اعتاب مقدس را الزمه مدیران و کارکنان فعال در این اماکن مطهر
دانست و گفت :مدیران و خادمان حرمهای شریف معصومین علیهمالسالم
جایگاه و نقش حقیقی خود را بهخوبی بشناسند تا بر اساس این نقشها ،عهدهدار
وظایفی که بر دوش آنها قرار دادهشده است ،باشند و با نتایج مطلوبی در این
عرصه نائل شوند.
وی افزود :هر ذهنیتی که از عتبه و جایگاه آن در میان خادمان این اعتاب مقدس
وجود داشته باشد ،رویکرد آنها را در نقشآفرینی و تأثیرگذار بودن تعیین میکند.
وی با ابراز تأسف از اینکه تصورها درباره جایگاه اعتاب مقدس در همه مباحث
آموزشی و پژوهشی بهعنوان اصل بنیادین اثرگذاری نیست ،گفت :اعتاب مقدس
معصومین(ع) نسبت به مساجد ،نهادها و دولتها ،ویژگی فراهویتی دارند که
میتوانند عهدهدار نقشهای مهمی در ترویج تعالیم ناب اسالمی داشته باشند.
حجتاالسالم راد انحصار خادمی در حرمهای معصومین علیهمالسالم بهعنوان
خدمت به زائر را تفکری نادرست دانست و تاکید کرد :ادب خدمت به زائران،
اهمیت زیادی دارد که تمامی اعتاب مقدس باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته
باشند و از شرایط الزم در خدمترسانی است ،ولی شرط کافی نیست.
وی ادامه داد :خدمتی که در آستانهای مقدس معصومین (ع) انتظار میرود،
خدمت تأثیرگذار است .خدمت تأثیرگذار ،خدمتی است که بتواند عتبه را به
اهداف واال که در میان اعتاب مقدس مشترک است ،برساند .اعتاب مقدس باید
به قدرتهای بزرگ نرم در منطقه شیعیان باشد؛ خدمت مؤثر باید فاصله عتبه را
به اهداف خود نزدیکتر کند.مدیر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان رضوی در
قم خدمت مؤثر را نیازمند ویژگیهایی دانست و گفت :نخستین ویژگی در حوزه
نگرش خادمان است؛ داشتن فنون و مهارتهای الزم نیز از دیگر ویژگیها برای
خدمت مؤثر است که مدیران و کارکنان باید نسبت به آنها اهتمام داشته باشند.
وی ادامه داد :خدمت مؤثر باید متناسب با نیازها ،اهداف عتبه مربوطه و متناسب
با گروههای مختلف زائران باشد؛ خدمتی مؤثر است که ارائه آن هدفمند باشد.
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