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 ی اد حجت منتظر

به بهانه آغاز سال  2019میالدی

شباهتهای امام زمان(عج)
و حضرت عیسی(ع)
قسمت ششم و پایانی :

* شباهتهای اندام مهدی(عج) به مردان قبیله مسیح(ع)
حذیفه فرزند یمان از پیامبر اكرم (ص) روایت كرده است :المهدی
ولدی ،وجهه كالقمر ،واللون منه لون عربی ،والجسم جسم اسرائیلی،
میال االرض عدال كما ملئت جورا ،یرضی بخالفته اهل السماوات و
االرض والطیر فی الجو پیامبر اكرم (ع) فرمود :مهدی از نسل من است.
سیمایش چون ماه تابان ،رنگش عربی (گندم گون) و جسمش اسرائیلی
است(یعنی قامت رشید ،راست و قوی دارد) زمین را از عدل و داد پر
میكند همان گونه كه از جور و ستم پر شده است .به خالفت او ،اهل
آسمانها و زمین و حتی پرنده هوا رضایت میدهند .ابو امامه باهلی
گوید :رسول خدا (ع) فرمودند :میان شما مسلمانان و روم ،چهار بار
صلح نامه منعقد می شود چهارمین آن به دست مردی از نژاد هرقل است
كه تا هفت سال دوام خواهد داشت .مستور بن غیالن ،از تیره عبدالقیس،
پرسید :یا رسولالله ،امام و رهبر مردم در آن روز چه كسی است؟ فرمود:
مهدی كه از نسل من است (از نظر قوت و قدرت) چهل ساله است ،گویا
صورتش چون ستاره درخشان و در گونه راستش خایل سیاه و بر دوش
او دو عبای قطوانی و مانند مردان بنیاسرائیل (قوی ،پر قدرت و رشید)
است همه گنجها را بیرون میآورد و دروازههای شركت به رویش گشاده
میشود .توضیح :اسرائیل در لغت به معنای قوت و قدرت آمده است،
بعضی گفتهاند :اسرائیل ،نام دوم یعقوب است.
مرد شامی از امیرالمومنین پرسید :شش نفر از پیامبران دارای دو اسم
هستند ،آنان كداماند؟ آن حضرت در جواب فرمود :یوشع بن نون (وصی
حضرت موسی (ع)) كه همان ذوالكفل است؛ یعقوب كه همان اسرائیل
است؛ حضر كه نام دیگرش حلقیا (در نسخه بحاراالنوار «تالیا») است ؛
یونس كه اسم دومش ذوالفنون است؛ عیسی كه نام دومش مسیح بوده
و محمد ،كه احمد نیز نامیده شده است .و بعضی دیگر آن را لقب
میدانند .در مجمع البیان ،و به پیروی از ایشان ،در تفسیر نمونه ،آمده
است :اسرائیل نام دیگر یعقوب پدر یوسف ،فرزند اسحاق ،فرزند ابراهیم
خلیل است .در بیان علت نام و اسم دوم یعقوب ،قاموس كتاب مقدس
میگوید :اسرائیل به معنای كسی است كه بر خدا پیروز گشت .چون
یعقوب هنگام كشتی گرفتن با فرشته خدا و پیروز شدن بر او ،به این نام
ملقب گردید .نیز مینویسد :چون ثبات و استقامت و ایمان خود را ظاهر
ساخت ،خدا اسم او را به اسرائیل تغییر داد.
در «سفر پیدایش» آمده :یعقوب ،راحیل و لیه با فرزندانشان به
سرزمینهای ابراهیم و اسحاق در كنعان باز میگشت .یعقوب در راه با آن
موجود الهی ،دوباره برخورد كرد و شبانگاه دو زوجه ،دو كنیز و یازده پسر
خود را برداشته ،آنان را از معبر یبوق عبور داد .ایشان را برداشت و از آن نهر
ی خود را نیز عبور داد ،و یعقوب تنها ماند و مردی با
عبور داد و همه دارای 
وی تا طلوع كشتی میگرفت و چون او دید كه بر وی غلبه نیمیابد ،كف
ران یعقوب را لمس كرد و كف ران یعقوب در كشتی گرفتن با افشرده
شد .پس یعقوب گفت« :مرا رها كن ،زیرا فجر میشكاف» .گفت« :تا
مرا بركت ندهی ،تو را رها نكنم ».به وی گفت« :نام تو چیست؟» گفت:
«یعقوب» گفت« :از این پس ،نام تو یعقوب خوانده نشود ،بلكه اسرائیل
زیرا با خدا و با انسان مجاهده كردی و نصرت یافتی» .یعقوب گفت« :مرا
از نام خود آگاه ساز؟» گفت« :چرا اسم مرا میپرسی؟
و او را در آن جا بركت داد و یعقوب آن مكان را «فنوئیل» نامیده ،گفت:
«زیرا خدا را روبهرو دیدم و جانم رستگار شد» .بدیهی است كه داستان
كشتی گرفتن اسرائیل با فرشته خداوند و یا با خود خدا ،كه در تورات
كنونی آمده واقعیت ندارد ،و بیش از داستانی ساختگی نیست .چنین
داستانی خود یكی از دلیلهای تحریف تورات است .برخی دیگر بر این
باورند كه رای دوم (لقب بودن اسرائیل) درست است.
همان گونه كه از «دعای سمات» میتوان استفاده نمود ،در آن جا كه آمده
است« :ولیعقوب اسرائیلك» و برای یعقوب اسرائیل تو و چون اسرائیل به
معنای بنده و برگزیده خداست (چرا كه «ایل» در لغت عبرانی به معنای
خدا و «اسری» یعنی بنده ،پس در مجموع به معنای «عبدالله» در زبان
عربی است.
فرید وجدی در دائرهالمعارف و امین االسالم طبرسی در مجمع البیان
این گونه تفسیر و ترجمه كردهاند ،ولی صاحب تفسیر المنار میگوید:
اسرائیلیعنی:امیر مجاهد معالله .پسازتوضیحهای مزبور،اینكمعنای
هر دو حدیث به خوبی روشن میشود یعنی مهدی ،فرزند من ،صورتش
مثل ماه تابان ،رنگ رخسارهاش رنگ مردم عرب (گندم گون متمایل به
سفیدی) ،دارای بدن و اندامی قوی ،درشت استخوان و صاحب قدرت
و زور و بازوست .جد بزرگوارش ،امام صادق (ع) قدرت او را چنین
توصیف كند :یكون قویا فی بدنه حتی لو مد یده الی اعظم شجره علی
وجه االرض لقلعها ،و لو صاح بین الجبال لتدكدكت صخورها بدنش
به اندازهای قوی است كه اگر دستش را به سوی بزرگترین درخت روی
زمین دراز كند ،آن را از ریشه میكند و اگر در میان كوهها نهیب بزند و
فریاد بكشد ،صخرههایش فرو میریزد .شیخ سلیمان بلخی قندوزی ،در
ینابیع المودة ،اسرائیلی را به «قد بلند» و برخی دیگر به «تنومند» تفسیر
كردهاند ،ولی به نظر میآید كه این دو معنا دقیق نباشند ،زیرا روایتهای
فراوانی فروانی وجود دارند كه میگویند :مهدی موعود ،نه كوتاه قد و نه
بلند قد است ،بلكه متوسط و قوی پنجه و پر نیروست ،همان گونه كه
امام صادق (ع) فرمود و در روایت آمده است :لیس بالطویل الشامخ و
ال بالقصیر االرزق ،بل مربوع القامه مدور الهامه ،واسع الصدر ،راست
قامت ،ولی نه دراز قد ،چهار شانه ،ولی نه كوتوله به زمین چسبیده ،سیما
و صورتی گرد و سینهای فراخ دارد.
منبع  :فارس نیوز
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تشریح برنامههای والدت حضرت زینب (س) در سوریه

رهبر انقالب در سوریه و اجرای گروه
تواشیح و مدیحه سرایی مداحان
اهل بیت(ع) در مصلی حرم مطهر،
و همچنین مراسم گلباران ضریح
مطهر حضرت زینب (س) توسط
زائران در روز والدت آن حضرت
برگزار خواهد شد.
حجتاالسالم ربانی در ادامه
از انجام دو برنامه ویژه در حرم
حضرت زینب(س) خبر داد و
گفت :دفتر نمایندگی امام خامنه ای
در سوریه در ایام والدت حضرت
زینب (س) اقدام به گلآرایی حرم
مطهر آن حضرت میکند که امسال
به صورت ویژه یک تیم از کشور
ایران و حرم امام رضا(ع) با بیش از
 ۳۰هزار شاخه گل طبیعی (اهدایی
بانیان ایرانی) اقدام به گل آرایی حرم

حضرت زینب (س) خواهند کرد
و همچنین تعدادی از قنادان استان
خراسان رضوی در روز میالد و در
صحن حرم مطهر آن حضرت اقدام
به پخت کیک ۲۰هزار نفری با طول
 ۷۰متر منقش به تصویر  ۱۰۰نفر
از شهدای ایرانی و وزن بیش از یک
تن خواهند کرد و در پایان مراسم
گلباران ضریح مطهر حضرت
زینب(س) از زائران پذیرایی خواهد
شد که همزمان تعداد  ۲۰۰عدد
بادبادک که اسماء شهدای مدافع
حرم برروی آنها نوشته شده است
از پشت بام حرم مطهر به پرواز در
خواهد آمد.
وی در ادامه افزود :برنامههای اجرای
مسابقات کتابخوانی مجازی،
چاپ و توزیع ویژه نامه حضرت

زینب(س) ،برگزاری مسابقات
فرهنگی و تفریحی برای کودکان
و اهداء جوایز به برندگان ،زیارت
دسته جمعی زائران از قبور شهدای
مدافع حرم در مقبره الشهدا مجاور
حرم مطهر و پذیرایی از زائران در
تمامی ورودی و خروجیهای
حرم مطهر حضرت زینب (س) در
ایام والدت آن حضرت به صورت
شبانه روزی نیز از جمله برنامههای
والدت آن حضرت است.
به گزارش فارس،معاون فرهنگی و
تبلیغ نماینده ولی فقیه در سوریه در
پایان از پخش زنده و یا ضبط شده
ویژه برنامههای تلویزیونی مختلف
از شبکههای گوناگون صدا و سیما
ایران و شبکههای تلویزیونی عرب
زبان در ایام والدت خبر داد.

آغاز آینهکاری گنبد اولیه حرم امام حسین (ع) برای نصب گنبد جدید

حرم امام حسین (ع) هماکنون دو
گنبد دارد که گنبد اولیه آن از بتن
ساخته شده است .به منظور نصب
گنبد جدید حرم حسینی ،گنبد اولیه
مقاوم سازی و عملیات آینه کاری آن
آغاز شده است.
به گزارش فارس ،گنبد جدید حرم
امام حسین (ع) قرار است تا پایان
سال جاری بر روی گنبد قدیمی
نصب شود.
بر همین اساس با توجه به وزن باالی
گنبدها و قدیمی بودن ستونهای
اطراف ضریح حرم امام حسین (ع)،
ابتدا عملیات الغرسازی و مقاوم
سازی چهار ستون اطراف گنبد حرم
مطهر حسینی به همت مهندسان
ایرانی صورت گرفت.
با اتمام روند مقاوم سازی و
الغرسازی ستون های اطراف حرم،
عملیات برای نصب گنبد جدید
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از سوی دفتر نمایندگی امام خامنه ای صورت گرفت:

معاون فرهنگی و تبلیغ نماینده ولی
فقیه در سوریه با اشاره به تثبیت
امنیت در این کشور و پیشبینی
حضور زائران در دمشق ،از برگزاری
ویژه برنامههای والدت حضرت
زینب (س) در حرم مطهر آن
حضرت خبر داد.
حجتاالسالم ربانی معاون
فرهنگی و تبلیغ نماینده ولی فقیه در
سوریه از ویژه برنامههای متنوع در
ایام والدت حضرت زینب (س)
در حرم مطهر آن حضرت خبر داد
و گفت :با توجه به تثبیت امنیت در
مناطق و پیشبینی حضور پرشور
هزاران زائر در ایام والدت و اهتمام
آیتالله طباطبایی تولیت مصلی
حرم حضرت زینب (س) به این
موضوع ،بر آن شدیم تا با ایجاد
هفته زینبی تحت شعار زینب اراده،
صمود ،انتصار و برنامهریزی و
تدارک برنامههای فرهنگی مختلف
طی این هفته به این امر مهم اهتمام
الزم را بورزیم.
وی در رابطه با جزئیات و چگونگی
این برنامهها با بیان این که ویژه
برنامههایوالدتحضرتزینب(س)
از دی روز آغاز و با مراسمهای و
جشنهای شب و روز والدت به
اوج خود خواهد رسید ،افزود:
مراسم جشن شب میالد حضرت
زینب(س) در روز جمعه ( ۲۱دی
ماه) بعد از نماز مغرب و عشاء با
سخنرانی آیت الله طباطبایی نماینده

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

سرعت گرفت و برای این منظور
سقف حرم مطهر در زیر قبه امام
حسین (ع) که از چندین ماه گذشته
بسته شده بود ،به همت هنرمندان
در حال تعمیر و آینه کاری است تا
پس از اتمام زیباسازی این بخش،
از آن رونمایی شود.به همین منظور
گنبد قدیمی یا همان گنبد نخستین
با بتن و اقدامات دیگر مقاوم سازی
شده است تا آینه کاری بر روی آن
آغاز شود.
حرم امام حسین (ع) اکنون دارای
دو گنبد است که گنبد اولیه از
بتن ساخته شده و برای زائران
قابل مشاهده نیست و زائران تنها
گنبد طالی حرم ساالر شهیدان را
مشاهده میکنند .با توجه به اهمیت
زیباسازی بخشهای مختلف حرم
امام حسین (ع) عتبه حسینیه و ستاد
بازسازی عتبات چندی پیش تصمیم

به آینه کاری گنبد داخلی حرم امام
حسین (ع) کردند تا اقدامات برای
نصب گنبد جدید حرم سیدالشهدا
(ع) سرعت گرفته و زودتر بر روی
گنبدهای قدیمی نصب شود و به این
ترتیب حرم امام حسین (ع) دارای
سه گنبد شود.
گنبد جدید حرم امام حسین (ع)
به همت ستاد بازسازی عتبات و با
مشارکت مردم کرمان ساخته شده
است که هماکنون این گنبد در حال
مونتاژ و رفع نواقص است که پس از
اتمام قطعات آن باز شده و به کربال
منتقل خواهد شد تا مجدد در این

شهر مونتاژ و نصب شود.
گنبد جدید حرم سیدالشهدا (ع)
 ۲۱و نیم متر و قطر آن حدود ۱۷
متر است؛ به این ترتیب ارتفاع گنبد
جدید نسبت به گنبد کنونی ،حدود
هفت متر و قطر آن نیز یک و نیم
برابر بیشتر میشود تا نمای بهتری
از گنبد از فواصل مختلف قابل
رویت باشد .همچنین وزن گنبد
قدیمی و جدید یک هزار و  ۲۰۰تن
پیشبینی شده است ،به همین دلیل
عملیات مقاوم سازی ستونها در
مرحله نخست به همت مهندسان
کشورمان انجام شد.

توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس در حال انجام است:

نصب ضریح خیمهگاه
حضرت امام سجاد(ع) در کربال
نصب ضریح خیمهگاه حضرت امام سجاد(ع) در کربالی معلی توسط ستاد
بازسازی عتبات عالیات فارس در حال انجام است.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس،
اجرای عملیات نصب ضریح مطهرخیمهگاه حضرت امام سجاد(ع) طی
روزهای گذشته با حضور تیم نصاب ستاد بازسازی عتبات عالیات استان
فارس در محل خیمهگاه حسینی آغاز شده است.
نصب این ضریح مطهر حدود  ۱۰روز به طول خواهد کشید و هماکنون
مراحل پایانی آن در حال انجام است .این سازه متبرک در طول سه سال در
کارگاه ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس و به همت مردم والیتمدار
و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت فارسی و شیرازی ساخته شده و تقدیم
آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربالی معلی شد.
طول این سازه  ۴متر و  ۶۰سانتیمتر ،عرض آن یک متر و  ۱۰سانتیمتر و
ارتفاع آن  ۴متر و  ۳۰سانت بوده و جنس آن از چوب ساج و صفحات قلمزنی
شده نقره و مس بهمراه آب کاری طالست.

این ضریح مطهر روز  ۱۳مهرماه سال جاری توسط آیتالله لطفالله دژکام،
نماینده ولی فقیه دراستان فارس و امام جمعه شیراز و با حضور خیل مشتاقان
و ارادتمندان حضرت امام زینالعابدین(ع) در آستان مقدس حضرت علی
ابن حمزه (ع) رونمایی شد.

مراسم معارفه و تکریم
معاون فرهنگی آستان مقدس
حضرت معصومه(س) برگزار شد

طی مراسمی با حضور تولیت ،معاونان ،مدیران و خادمان حرم حضرت
فاطمه معصومه سالمالله علیها ،از تالشهای حجتاالسال م فالحی تقدیر
شد و حجتاالسال م مهدی احمدی بهعنوان معاون فرهنگی و معارف قرآن
و عترت حرم کریمه اهلبیت(س) معرفی شد.
به گزارش «حوزه» ،حجتاالسال م والمسلمین سید محمد سعیدی در
مراسم معارفه معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س)که در
سالن امام خامنهای حرم مطهر برگزار شد ،گفت :در اماکن مقدسه ،کارکنان
عالوه بر انگیزههای قانونی و کسب درآمد ،انگیزه دارند تا در هر گوشهای از
این مکان مقدس گرهای از مشکالت باز شود و گامی بهسوی هدفهای بلند
برداشته شود؛ آنها این خدمت را فرصت میدانند و به آن افتخار میکنند.
ادامه مطلب در سای ت etedaldaily.ir

