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.
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عترت

به یاد حجت منتظر

مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) تشریح کرد:

نقش مهدویت در بقای نظام و انقالب

حجت االسالم متوسل با اشاره به نقش مهدویت در پیروزی و بقای
انقالب اسالمی و نظام ،گفت :دشمن به این نتیجه رسیده که برای
تضعیف جایگاه والیت فقیه باید مبانی دینی بخصوص مهدویت را
تضعیف کند لذا حمایت از این عرصه باید اولویت مسئوالن باشد.
خبرگزاری شبستان :تقدیم الیحه پیشنهادی بودجه توسط دولت به
مجلس و بحث هایی که برای اخذ بودجه در بخش های مختلف مطرح
است ،بار دیگر این فرصت را فراهم آورد تا به بایدها و الزامات حمایت
ِ
روشن نه فقط نظام و
بودجه ای از فعالیت های مهدوی به عنوان افق
ایران ،بلکه جهان بپردازیم.
از این رو ،به منظور بررسی آنچه که باید در تخصیص بودجه به فعالیت های
مهدوی مدنظر مسئوالن قرار بگیرد با حجت االسالم «محمود متوسل»،
مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) کشور به گفت وگو
پرداخته ایم که مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:
* تخصیص بودجه و حمایت مالی از فعالیت های مهدوی در کشور
از چه اهمیتی برخوردار است و چرا باید نسبت به تامین بودجه در این
حوزه حساس بود؟
باید توجه داشت مهدویت از یک سو آموزه ای دینی است که در قله
افکار و عقاید شیعی قرار دارد و آینده را به نحوی روشن مشخص می
کند و از دیگر سو ،انقالب اسالمی هم که در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی آن قرار داریم مدیون تفکر مهدوی است ،چراکه تبعیت مردم از
امام خمینی(ره) چه پیش از انقالب اسالمی و با حضور در راهپیمایی ها
و چه پس از آن و با در حضور در جنگ و دیگر عرصه ها ،برای آن بود که
مردم امام راحل را نایب امام زمان(عج) می دانستند و به تبع اطاعت از
ایشان ،تبعیت از امام و ولی فقیه را بر خود واجب می دیدند.
* این نگاه چه وجهی به رهبری انقالب ایران در مقایسه با دیگر انقالب های
جهان می بخشد؟
امام خمینی(ره) رهبری بود که مردم در کسوت مرجع تقلید ،از ایشان
تبعیت می کردند نه مانند رهبران سیاسی دیگر انقالب ها؛ لذا مسلم
است پیروزی در انقالب و دفاع مقدس و پس از آن استمرار حرکت در
طول  40سال علی رغم همه سختی ها و مشکالت ،ناشی از آن است
رهبری آیت الله العظمی خامنه
که در دوران امام راحل و امروز در زمان
ِ
ای ،این تفکر و باور که ولی فقیه نایب امام زمان(عج) است در تبعیت
مردم از امام و رهبری نقش داشته و دارد.
* باز گردیم به سوال نخست این تبعیت و این نگاه از چه بعد به حمایت
بودجه ای فعالیت های مهدوی مربوط می شود؟
بنابر آنچه بیان شد بقای انقالب اسالمی در طول این  40سال مدیون
تفکر مهدویت بوده است لذا باید مسئوالن در هر رده و جایگاه برای
تقویت این تفکر و ترویج انتظار در جامعه تالش بیشتری داشته باشند،
چون دشمن هم به این نتیجه رسیده که برای تضعیف جایگاه والیت فقیه
باید مبانی دینی بخصوص مهدویت را تضعیف کند.
از این رو ،برای بقای نظام و تقویت آن ،مسئوالن باید بدانند هرچه
مهدویت بیشتر تقویت شود نظام و انقالب هم بتبع آن تقویت می شوند.
* نقشدولتدرتقویتوحمایتازبرنامههاوفعالیتهایمهدویچیست؟
نقش مردم در تولیت امور دینی چه قبل از پیروزی انقالب اسالمی و
چه پس از آن نقشی بی بدیل است و امروز هم غالب برنامه های دینی
فرهنگی با حمایت و همکاری مردم در مساجد ،هیئات ،حسینیه ها و ...
اجرا می شود.
اما طبیعی است دولت اسالمی وظیفه دارد در این باره مردم را یاری کند؛
البته این بدان معنا نیست که امور دینی به دولت وابسته باشد بلکه انتظار
است که دولت به عنوان بخشی از مردم به میدان آمده و در تامین هزینه
فعالیت های مهدوی مردم را همراهی کند.
سال گذشته جدول  17مربوط به موسسات و نهادهای دینی فرهنگی از
الیحه بودجه حدف و مقرر شد بودجه آن به صورت متمرکز تخصیص یابد،
چه تحوالتی در این راستا در حوزه فعالیت های مهدوی رقم خورده است؟
در پی کاهش بودجه های فرهنگی در سال های اخیر ،نهادها و موسسات
مهدوی تحت فشار قرار گرفته اند.
اما درباره حذف جدول  17باید گفت پیش از آن نیز بین  30تا  40درصد
بودجه مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یافت.
ادامه مطلب در سایت etedaldaily.ir
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به مناسبت روز پرستار صورت گرفت:

تكریم پرستاران قمی توسط خادمان حرم حضرت معصومه(س)
خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه سالمالله علیها به مناسبت
سالروز میالد حضرت زینب
سالمالله علیها و روز پرستار ،با
حضور در مراکز درمانی ،پرستاران
قمی را تکریم کردند.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس
حضرت فاطمه معصومه سالمالله
علیها ،جمعی از مسئوالن و خادمان
حرم مطهر کریمه اهلبیت(س)
ظهر دیروز به مناسبت والدت
حضرت زینب سالمالله علیها و
روز پرستار با حضور در برخی
مراکز درمانی استان قم به تکریم
پرستاران پرداختند.
این افراد از درمانگاه حرم
مطهر کریمه اهلبیت(س)،
بیمارستان فرقانی در خیابان
شهید د لآذر ،درمانكاه خیریه
حضرت ابوالفضل علیهالسالم
واقع در خیابان شا هابراهیم
و مركز توانبخشی رضوی در
میدان ولی عصر(عج) بازدید
کردند و در جمع پرستاران این
مراکز حضور یافتند.
توزیع متبرکات آستان مقدس و

تبرک جستن پرستاران و کادر
درمانی بیمارستا نها و مراکز
درمانی از پرچم متبرک حرم
مطهر حضرت فاطمه معصومه
سال مالله علیها از حواشی این
برنامه بوده است.
گفتنی است ،حجتاالسالم
مهدی احمدی معاون فرهنگی
و ابراهیم اسالمپناه معاون
پشتیبانی و منابع انسانی آستان
مقدس کریمه اهلبیت(س) در
این مراسم خادمان حرم مطهر را
همراهی کردند.

شرائط اعزام زائر به سوریه بررسی میشود
نماینده ولی فقیه در امور حج و
زیارت گفت :هیأتی ازسوی سازمان
حج وزیارت و بعثه مقام معظم
رهبری درآینده نزدیک برای بررسی
شرایط به سوریه خواهند رفت و در
صورت احراز شرایط و صدور مجوز
این اقدام انجام خواهد شد.
به گزارش فارس ،جلسه هماندیشی
مسئوالن مناطق  ۱۹گانه بعثه مقام
معظم رهبری درسراسر کشور ،با
حضورحجتاالسالموالمسلمینسید
علی قاضیعسکر نماینده ولی فقیه
در امور حج و زیارت و سرپرست
حجاج ایرانی در محل ساختمان
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور
حج و زیارت در قم برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین سید
علی قاضیعسکر در این نشست
ضمن تقدیر از زحمات و تالش
های مسئوالن مناطق و امور استان
های بعثه رهبری ،آخرین اقدامات
صورت گرفته درخصوص حج ۹۸
را مثبت ارزیابی و تاکید کرد :امسال
با دقت و نظارت بیشتری کارها
دنبال خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و
زیارت همچنین ویژگی های حج
سال گذشته و شرایط حج امسال را
بیان کرد و بر استفاده بهینه از توان
عوامل و کارگزاران و روحانیون حج
 ۹۸تاکید و خاطرنشان کرد :اسامی
روحانیان حج آینده آماده شده و پس
از نهایی شدن قیمت ارز حجاج و
معرفی کاروان ها اعالم خواهد شد.
وی همچنین لزوم سطح بندی زائران
در کاروان ها را یادآور شد و تصریح
کرد :روحانی و مدیر کاروان باید

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

زائران را از شرایط جدید آگاه و تالش
کنند تا مشکالت کمتر شود.
سرپرست حجاج ایرانی با مهم
خواندن تشکیل سریعتر کاروانها
و معرفی روحانی ،معین و معینهها
در برنامهریزیهای آینده ،اظهار
داشت :در حج گذشته مدت زمان
حضور زائران در عربستان بین ۲۹
تا  ۴۲روز بود و این مسأله به دلیل
اسلتهای طوالنی پرواز بود که
توسط هواپیمایی سعودی اعالم و
نارضایتی هایی را در بر داشت ،با
توجه به مذاکراتی که ریاست محترم
سازمان حج و زیارت با وزیر حج
عربستان داشته اند امیدواریم این
مسأله امسال حل شود و این فاصله
به حداقل ممکن برسد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و
زیارت همچنین تعامل جدیتر بین
تهران و دفاتر استانها را ضروری
خواند و خواستار همکاری بموقع
کاروانها در معرفی شورای
فرهنگی ،یاوران حجاج و بازرس
افتخاری شد.
وی با بیان اینکه کمیته فضای
مجازی با تأکید رهبر معظم انقالب

هم اکنون تشکیل و فعالیت خود را
آغاز کرده است ،گفت :سال گذشته
دوهزار مطلب محتوایی تهیه و در
فضای مجازی به مخاطبان ارائه شد
که مورد استقبال قرار گرفت.
وی افزود :امسال همزمان با ثبت
نام زائران باید بستههای فرهنگی،
جزوات و اطالعات تهیه شده در
همان روزهای اول تحویل زائران
شود.حجت االسالم والمسلمین
قاضیعسکر سیاست کلی در
انتخاب روحانی ،معین و معینهها را
بومیگرایی عنوان کرد و از حاضران
خواست در برنامه ریزیهای
آموزشی به گونهای عمل شود که
زائران به حضور در جلسات رغبت
نشان دهند و روحانیون پیش از سفر
در حوزه مناسک حج تنها کلیاتی را
که زائر باید بداند ،بیان کنند و بقیه
زمان را برای اطالع رسانی و افزایش
معلومات حجاج اختصاص دهند.
حجت االسالم والمسلمین
قاضیعسکر در ادامه برخی مسائل
حوزه عتبات عالیات و تاثیر افزایش
قیمت ارز در این حوزه را برشمرد
و تصریح کرد :باید سازمان حج
و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری
با حضور آقای رشیدیان پیوندشان
قویتری شده و موجبات رضایت
بیشتر زائران را فراهم کنند.
نماینده ولی فقیه درامور حج و
زیارت با بیان اینکه تالشهای
اینجانب برای راه اندازی سفر عمره
امسال امکان پذیر نشد ،افزود :شش
میلیون نفر برای عمره ثبت نام کردهاند
و امیدواریم با پیگیری های بعدی و
طرح موضوع در شورای عالی حج ،
سال آینده عمره راه اندازی شود.
حجت االسالم والمسلمین
قاضیعسکر تصریح کرد :موضوع
شهدای مسجدالحرام و منا را نیز
مرتبپیگیریوتالشمیکنیمآنرابه
نتیجه نهایی برسانیم ،متاسفانه طرف
مقابل علیرغم قولهایی که در این
زمینه داده است هنوز به وعده خود وفا

نکردهاست.
ویدرادامهبهظرفیتهایپژوهشکده
حج و زیارت اشاره کرد و خواستار
استفادهازظرفیتروحانیونفاضلدر
استان ها در زمینه پژوهش شد.
نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت
اضافه کرد :موسوعه حج خونین در
ارتباط با حج  ۶۶در  ۹جلد آماده
چاپ شده است .همچنین در مورد
حادثه مسجدالحرام و فاجعه منا نیز
موسوعه ای درحال تهیه است که
اطالعاتتکمیلیآنمتعاقبامنعکس
خواهد شد.وی با تاکید بر استفاده از
تجربیات پیشکسوتان حج و زیارت
 ،مصاحبه  ،گفتگو و تدوین تجارب
آنانرااقدامیمثبتدرراستاینگارش
تاریخشفاهیحجدانست.
برپایه این گزارش ،این نشست با
سواالت حاضران درحوزه های حج
و عتبات عالیات ادامه یافت و حجت
االسالم والمسلمین قاضیعسکر
درخصوص سوال مطرح شده درباره
احتمال اعزام زائر به سوریه گفت:
درآیندهنزدیک هیأتیازسویسازمان
حجوزیارتوبعثهمقاممعظمرهبری
برای بررسی شرایط به سوریه خواهند
رفت و در صورتی که شرایط اعزام
فراهم باشد و مراجع رسمی مجوز
الزم را صادر کنند این اقدام انجام
خواهدشد.
وی در پایان بر لزوم گسترش ارتباط
روحانیت شیعه و علمای اهل سنت
تاکید کرد و با اشاره به راه اندازی
رشته تخصصی حج در حوزه از
مسئوالن مربوطه خواست تا همین
کار برای اهل سنت نیز صورت
بگیرد.نشست هماندیشی مسئوالن
مناطق  ۱۹گانه بعثه مقام معظم
رهبری در سراسر کشوربه مدت دو
روز در قم برگزار شد.در روز نخست
این هماندیشی شرکت کنندگان با
حضور معاون فرهنگی بعثه مقام
معظمرهبریومدیریتهایآموزش،
جذب و گزینش ،اهل سنت و تولید
محصوالت فرهنگی موضوع های
مرتبط با هر بخش را بررسی کردند و
آییننامهها،دستورالعملهاوبرنامههای
معاونتفرهنگیبیانشد.
برپایه این گزارش ،در این نشست
درخصوص جذب و گزینش مداحان
و روحانیان جدیدالورود ،روحانیان
کاروانهای حج  ۹۸و شرح وظایف
آنها و شرایط اعزام روحانی ،معین و
معینههای کاروانها نیز بحث و تبادل
نظرصورتگرفت.

چرا حضرت زینب (س)
را عقیله بنی هاشم مینامند
ّ
عقیله بنی هاشم مسلط بر عقل است و عقل در اختیار آنها است.
ُ
ایشان آن قدر قویاند که علم و عقل به معنای «ما عبد به الرحمن» ،مقهور
آنها است.
َ
بنابراین اگر کسی به جایی رسید که اول عاقل باشد ،بعد عقیل شود و بعد
ََُ ََ ُ
ور ِمن َر ِّب ِه» میشود.
عقیله شود ،مصداق «فهو علی ن ٍ
پنجم ماه جمادى االولى سال پنجم هجرى ،مصادف با سالروز والدت
حضرت زینب کبری(س) است ،تربیت و پرورش این مروارید گرانبها و
بىمانند در کنار پیغمبر اکرم (ص) و در خانه رسالت بوده است.
زینب کبرى (س) ُد ّر زهراى مرضیه (س) از دست امیرالمؤمنین(ع) غذا و
خوراک خورده و رشد کرده است؛ ّ
نموی قدسى و پاکیزه داشته و پنج تن اهل
کساء نسبت به تربیت ،پرورش ،تعلیم او کوشش کردهاند ،مربى و مؤدب و
معلم این بانوی بزرگوار بودهاند.
به مناسبت این میالد فرخنده به بازخوانی سخنان آیتالله جوادی آملی از
مراجع عظام تقلید درباره مقام و منزلت این بانوی بزرگوار میپردازیم:

* ّ
سر اشتهار زینب کبری (س) به عقیله بنی هاشم
در باب ّ
سر اشتهار آن بانو به عقیله بنی هاشم باید گفت .برخی عاقل نیستند
و به دنبال تحصیل عقلند؛ برخی عاقلند و عقل برای آن ها به صورت حال
است ،یعنی وصف دیرپا نیست ،بلکه گاهی هست و گاهی نیست؛ برخی
عاقلند و عقل برای آنها به منزله یک وصف ملکه است و برخی عاقلند و
عقل برای آنها به منزله فصل ّ
مقوم است.
کسانی که عقل برای آنها به منزله فصل ّ
مقوم است ،به تمام معنای کلمه،
عقیلهاند .حسین بن علی (ع) «عقیلة بنی هاشم» است و زینب کبرا (س) نیز
«عقیلة بنی هاشم»؛ این «تاء» ،تای مبالغه است ،نه تای تأنیث.
وقتی می گویند انسان خلیفة الله است به همین صورت است.
آدم خلیفة الله است نه خلیف الله ،چرا؟ برای اینکه این «تاء» ،تای
مبالغه است.
همان طور که میگوییم فالن شخص عالمه است .بنابراین هم وجود مبارک
حسین بن علی (ع) عقیله بنی هاشم است و هم وجود مبارک زینب کبرا؛
عقل برای اینها به منزله فصل ّ
مقوم بود.
اگر عقل برای کسی ،فصل ّ
مقوم باشد ،کماالت از او نشأت میگیرد؛ مقهور
ّ
اوست و نه مسلط بر او.
کسانی هستند که کمال ،آنها را حفظ می کند.
امابرخیازافراد،حافظکمالند؛ذاتاقدسالهیدربارهوجودمبارکپیغمبر(ص)
ّ
ُ
َّ
نفرمود تو دارای خلق عظیمی یا متخلق به خلق عظیمی؛ بلکه فرمود«ِ :إنک
ّ
َ َ ُُ َ
ل َعلی خل ٍق ع ِظ ٍیم»؛ برای اینکه آن حضرت مسلط بر عدل و فضیلت بود.
کسانی می کوشند که فضیلت ،آنها را رها نکند و برخی از افراد می کوشند
که فضیلت را حفظ کنند.
ُ
اگر ذات ،باال بیاید و خلیفه خدا شود و نورانی شود ،از ذات نورانی وی ،خلق
ُ
َّ َ َ ُ ُ َ
عظیم نشأت می گیرد .فرمود«ِ :إنک ل َعلی خل ٍق ع ِظ ٍیم» یعنی تو بر خلق،
ّ
ُ
مسلطی و خلق در اختیار تو است؛ نه آنکه تو بخواهی با اخالق ،کامل شوی.
کمال اخالق در این است که از تو نشأت می گیرد.
ِ
درباره بعضی کسان قرآن کریم فرموده است:
ََُ ََ ُ
ور ِمن َر ِّب ِه»؛ منظور این آیه کسانی است که با نور حرکت می کنند
«فهو علی ن ٍ
مثل افراد عادی که با چراغ حرکت می کنند؛ اما برخی از افراد ،نورانیاند و
هر جا آنها باشند ،نور هست.
ََُ ََ ُ
ور ِمن َر ِّب ِه»
ن
ی
ل
ع
و
ه
«ف
که
است
این
کریم
قرآن
درباره آن گونه افراد ،تعبیر
ٍ
که نور زیر پای اینها است؛ نور مرکب و مرکوب اینها است و اینها
سوار بر نورند.
ّ
آفتاب ،مسلط و راکب بر نور است؛ نه آنکه نور ،راکب بر آفتاب باشد .شمس
«علی نور» خلق شده است؛ چون نور از شمس است ولی فضای روز و این
زمان ،با نور روشن است.
خود این زمان نور ندارد ،بلکه نور را از شمس می گیرد اما خود شمس« ،علی
نور من ّربه» خلق شده است.
ّ
عقیله بنی هاشم مسلط بر عقل است و عقل در اختیار آنها است .ایشان آن
ُ
قدر قویاند که علم و عقل به معنای «ما عبد به الرحمن» ،مقهور آنها است.
َ
بنابراین اگر کسی به جایی رسید که اول عاقل باشد ،بعد عقیل شود و بعد
ََُ ََ ُ
ور ِمن َر ِّب ِه» میشود.
عقیله شود ،مصداق «فهو علی ن ٍ
اول باید کوشید عاقل شد؛ عاقل اسم فاعل است .بعد باید عقیل شد که این
صفت مشبهه است و داللت بر ثبات دارد .بعد از این ،نوبت عقیله شدن
است« .تا» در عقیله ،تای مبالغه است.
زینب کبرا (س) و حسین بن علی (ع) عقیله بنی هاشم بودند .ما اگر بخواهیم
از عقل سخن بگوییم باید سیره و ّ
سنت و سریرت این ذوات قدسی را ارزیابی
کنیم ،آنها را بشناسیم و بپذیریم؛ به گفتههایشان عمل کنیم و به دیگران
منتقل کنیم.

* مقام عرفانی حضرت زینب (س)
«ما رایت اال جمیال»؛ چیزی جز زیبایی ندیدم.
این جمله حضرت زینب (س) در کوفه و در مقابل طعنههای گزنده ابن زیاد؛
بر اساس توحید افعالی است .زیرا آن حضرت در برابر جسارتهای ابن زیاد
نفرمود :صبر می کنم ،یا اینکه بفرماید« رأیت جمیال» یعنی خوبی دیدم،
بلکه آن حضرت پاسخش را منحصر نمود و فرمود؛ «ما رأیت» یعنی ما جز
خوبی چیز دیگری ندیدیم.
این جمله از کسی است که امام سجاد (ع) به عنوان امام زمانش و حجت
ّ
َّ َ ٌ َ
ٌَ
َ
عال َمة غ ُیر ُم َعل َم ٍة ،ف ِه َمة غ ُیر
مد الل ِه ِ
«أنت ِبح ِ
خدا روی زمین درباره او فرمودِ ّ :
ُم َّفه َم ٍة»؛ اى زینب! تو ،بحمدالله ،عالمى هستى که نزد کسى تعلیم ندیدى و
دانایى هستى که نزد کسى نیاموختی.
که این فرمایش امام سجاد (ع) را باید به نوعی شهادت عصمت و والیت
ان حضرت دانست.
به گزارش فارس  :بارگاه حضرت زینب کبری (س) در دمشق با بیش
از  ۳۰هزار شاخه گل اهدایی بانیان ایرانی توسط تیمگلآرایی اعزامی از
ایران به مناسبت والدت سراسر مبارک و خجسته حضرت زنیب کبری (س)
گلآرایی شد.

