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پیش بهسوی قانون فراگیر وقف
در نشست دوم «نقد سیاستگذاری مدیریت وقف» اندیشکده «مسئله» روزنامه قدس مطرح شد
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حال و هوای حرم مطهر رضوی
در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی

کتیبهها از
«حاج قاسم»
میگویند

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه240

درکنگره بزرگداشتعالمه مصباح عنوان شد

عالِم
آیندهنگر

سیدی که مشهد را
از هجوم مغوالن حفظ کرد

صادق ذباح-عکس رضوی

درباره «بدرالدین نقیب» و خدمات او به زائران و مجاوران حرم
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همزمان با فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت حاج
قاسم سلیمانی و تقارن آن با ایام عزاداری فاطمیه،
صحنهای حرم مطهر رضوی و فضاهای شهری
ســازمــانهــای زیرمجموعه آستان قــدس رضــوی،
با کتیبهها و طــرحهــای مناسبتی ایــن ایــام فضا
آرایی شد .تصاویری از شهید سلیمانی و شهید
ابومهدی المهندس؛ فرماندهان پرافتخار جبهه
مقاومت که بامداد  13دی  1398توسط پهپادهای
آمــریــکــایــی در ف ــرودگ ــاه بغداد
بــه شــهــادت رســیــدنــد ،بــر ایــن
 47کتیب ه به چشم میخورد.
بــا توجه بــه همزمانی سالگرد
شهادت شهید سلیمانی ...
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گفتاری از مصطفی رحماندوست

نقش قصه در تربیت دینی

2

تولیت آستان قدس رضوی:

برادر شهید سلیمانی از سیره تربیتی پدر و برادرش میگوید

حق کسی که برای اسالم
زحمت میکشد ،شهادت است

شهید سلیمانی نماد وحدت امت اسالم است
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مدیر عالی حرم رضوی تأکید کرد

ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای
زیرساختی و عمرانی حرم رضوی 4

خبر خوب

خدمت جهادی با طعم
فرهنگ و سالمت

بــار دیگر به همت مجموعههای مختلف بنیاد کرامت
رضوی ،باب خدمتگزاری و دستگیری از اقشار کمبضاعت
باز شد و خادمان و خادمیاران رضوی برای رفع برخی از
مشکالت اجتماعی وارد میدان شدند.
با بــرگــزاری یک اردوی جهادی در دو روز پایانی هفته،
خادمان و خادمیاران با حضور در روستاهای حسنآباد،
ماشوله ،تیمورآباد و نصرآباد از توابع بخش رضویه خدمات
متعددی در زمینههای سالمت ،فرهنگی ،تبلیغی ،ورزشی
و همچنین کمکهای معیشتی ارائه کردند.
برای ارائه خدمات درمانی در این حرکت جهادی ،جمعی
از نیروهای متخصص رشتههای مختلف پزشکی از جمله
دندانپزشکی ،مامایی ،جراحی ،داروســازی و پرستاری در
خدمت بیماران و مراجعهکنندگان بودند.
همچنین به منظور ایجاد شــادابــی و نشاط بین اهالی
این روستاها و استعدادیابی در بین جوانان این منطقه،
با حضور چند تن از مربیان مؤسسه تربیتبدنی بنیاد
کرامت رضوی مسابقات سرگرمی و ورزشی فردی و همگانی
برگزار شد .همچنین مشاوران مرکز جامع مشاوره آستان
قدس رضــوی و مرکز امــور بانوان و خانواده بنیاد کرامت
رضوی برای ارائه خدمات مشاوره به جوانان و خانوادهها در
این اردو حضور داشتند.
در کنار این خدمات ،با توجه به همزمانی برگزاری این اردوی
جهادی با ایام سوگواری دهه فاطمیه و سالگرد شهادت
حاجقاسم سلیمانی ،جمعی از مبلغان دینی سازمان علمی
و فرهنگی آستان قدس رضوی با برپایی هیئت و برنامههای
متنوع فرهنگی و تبلیغی در خدمت اهالی این روستاها
بودند .در مراسم عــزاداری پنجشنبه 700 ،نفر از اهالی
چهار روستای زیر پوشش این اردوی جهادی با غذای گرم
اطعام شدند.
روز جمعه ،دهم دیماه نیز خادمان کشیک ششم دربانان
بارگاه منور ثامنالحجج(ع) با حضور در این منطقه و بازدید
از منازل چند خانواده روستایی ،با آنها دیدار و گفتوگو
کــردنــد .ایــن خــادمــان بــا اجـ ـرای مـراســم معنوی و توزیع
بستههای معیشتی و متبرکات رضوی ،عطر و بوی صحن
و سـرای حضرت رضــا(ع) را به روستاهای بخش رضویه
مشهد بردند.

به گزارش آستاننیوز ،حجتاالسالم
وال ـم ـس ـل ـم ـیــن احـ ـم ــد مـ ـ ــروی در
گ ــردهــم ــای ــی ت ـقــریــب م ــذاه ــب و
روحانیون که به مناسبت دومین
سالگرد شهادت حاجقاسم سلیمانی
با حضور علمای شیعه و اهل سنت
در مصالی کرمان برگزار شد ،با بیان اینکه هر شهر
و دیــاری به جهاتی قداست و ارزش پیدا میکند،
گفت :مدینهالنبی به سبب وجــود مبارک پیامبر
گرامی اسالم(ص) قبله دلهای تمام مسلمانان عالم
است ،کربال به دلیل خونهای پاکی که در روز عاشورا
در آن سرزمین ریخته شد قداست پیدا کرد و ملجأ
عاشقان و عارفان شد ،مشهد به خاطر وجود مبارک
پاره تن پیغمبر(ص) حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
مشهد مقدس و ارض اقدس نام گرفت و کرمان به
سبب وجود مدفن سرباز سرافراز اسالم ،یک عارف،
مجاهد ،عاشق و خدمتگزار قداست یافتو بر ارزش
و معنویتش اف ــزوده شــد .امــروز نه تنها از سراسر
ایران اسالمی بلکه از سراسر دنیا برای زیارت مرقد
شریف سردار سلیمانی ،این انسان پاکباخته و عاشق
خداوند به کرمان میآیند و از مرقد شریف این سردار
سرافراز اسالم الهام میگیرند.

حضور مییافت و خود را جدا از مردم نمیدانست.
در برخورد با مردم و ضعیفان از جهات احساسی و
عاطفی بسیار باالیی برخوردار بود ،با تمام عظمتی که
داشت هی چ گاه شأنی برای خود قائل نبود و ذرهای
ف نظر
تکبر در وجودش نداشت و تمام ملت را صر 
از گرایشها و سالیق حقیقتا ًدوست میداشت ،لذا
خداوند نیز محبت او را در دل همه مردم قرار داد.
اخــاص در رأس ویژگیهای ممتاز شهید گرانقدر
سلیمانی بود ،اخالص است که موجب رشد و تعالی
معنوی انسان میشود و دلها را تسخیر میکند که
این ویژگی در این شهید واالمقام بارز بود.
شهید سلیمانی رسانه نداشت و کمتر در تلویزیون
مشاهده میشد و هیچ گــاه به دنبال نشان دادن
خود نبود ،اما جمعیتی که از اقشار گوناگون برای
تشییع پیکر شهید سلیمانی گرد آمدند ،نشان داد
که خداوند چگونه یک مؤمن را در د لهــای مردم

ملی باید حفظ شود و نباید اجازه مصادره شهید
سلیمانی را داد.
شهید سلیمانی سیاسی بــود امــا جناحی نبود،
هیچ کس نمیتواند سندی ارائــه دهد که شهید
سلیمانی وابسته به جریانی بوده است ،او تنها
وابسته به انقالب و اسالم بود و نماد انقالب را نیز
ولی فقیه میدانست او تنها رنگ خدایی داشت و
وامدار هیچ کس نبود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه شهید
سلیمانی در تواضع ،اخــاص ،م ــردمداری و ادب
سرآمد بود؛ مردمداری را از دیگر ویژگیهای شهید
سلیمانی دانــســت و گــفــت :ایــن شهید بــزرگــوار
جذب حداکثری داشــت و مــورد اقبال مــردم بود،
هر کجا مردم به کمک نیاز داشتند به کمک آنها
میشتافت که نمونه آنهــا در سیل خوزستان و
سیستان و بلوچستان مشهود است.

◾

◾الهامبخش آزادگان

وی در ادامــه به جنبههای مختلف زندگی شهید
سلیمانی اشـ ــاره و زنــدگــی ای ــن شهیدب ــزرگ ــوار را
الهامبخش آزادگـ ــان دانـســت و ابــراز کــرد :تشییع
باشکوه پیکر شهید سلیمانی سند عطف جریان
مقاومت و بیداری امت اسالم بود؛ با وجود تبلیغات
سوء دشمنان در خصوص عدم همراهی مردم با خط
مقاومت و جریان بیداری و جهاد ،تشییع کمنظیر
پیکر پاک این شهید سرافراز خط بطالنی بر سالها
تبلیغات مسموم دشمنان کشید.
شهید سلیمانی نماد یک جریان خــاص نبود ،او
نماد ملت و امت اسالم بود و این حقیقت را تشییع
پیکر پاکش به اثبات رساند .ایشان درون یک مرز
گنجانده نمیشود ،او متعلق به هیچ مذهب ،جریان
و جناح خــاص نـبــود .شهید سلیمانی متعلق به
جهان مظلومین بــود .او در شرایطی در فلسطین
مبارزه و به مبارزان فلسطینی کمکهایی تأثیرگذار،
سرنوشتساز و تعیینکننده کــرد که تقریبا ً تمام
جامعه فلسطینیان ،مسلمانان اهل سنت هستند.
یه ــای
شـهـیــد سـلـیـمــانــی ب ــه مـسـیـحـیــان و ای ــزد 
ع ـراق ،ترکمنها و کردها کمک میکرد و از سقوط
سرزمینهای آنها در برابر داعش جلوگیری کرد و
جانهای بسیاری را نجات داد.
وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقالب در خصوص
«مکتب سلیمانی» عنوان کرد :اگر کسی فقط دارای
یک بعد از ابعاد و فضیلتهای انسانی و بشری باشد
آن را صاحب مکتب نمیخوانند ،صاحب مکتب
کسی است که دارای ابعاد گوناگون باشد و شهید
سلیمانی این گونه بود.

◾

◾تجلیفضیلتها
تولیت آستان قــدس رضــوی ابعاد گوناگون زندگی
تها و خوبیها
شهید سلیمانی را تجلی فضیل 
خواند و ابراز کرد :شهید سلیمانی با همه عظمت
و جایگاه نظامی که داشــت ،همواره در میان مردم

گزيده

تشییع باشکوه پیکر شهید سلیمانی سند عطف جریان مقاومت و بیداری امت اسالم
بود؛ با وجود تبلیغات سوء دشمنان در خصوص عدم همراهی مردم با خط مقاومت
و جریان بیداری و جهاد ،تشییع کمنظیر پیکر پاک این شهید سرافراز خط بطالنی
بر سالها تبلیغات مسموم دشمنان کشید.

محبوب میگرداند .شهید سلیمانی فــردی نظامی
است ،اما هنگام سخنرانی از موضع کرامت انسانی
و رأفت سخن میگوید ،به جوانان و نسل جدید و
آنهایی که به ظاهر هنجارهای اجتماعی و دینی
را رعایت نمیکنند از کالم و زبان احسن استفاده
میکند و نگاهی توأم با مهربانی و رأفت پدرانه دارد،
نوع ادبیاتی که در خصوص این افراد به کار میبرد
قابلتوجه است ،تعابیری همچون «اینها فرزندان
ما هستند» و «برادران و خواهران ما هستند» که این
شهید واالمقام به کار میبرد ،درسآموز است.

◾

◾سرباز والیت
وی «والیـتمــداری» را از دیگر ویژگیهای شهید
سلیمانی معرفی و اظهار کــرد :شهید سلیمانی
با وجــود بــرخــورداری از نبوغ در مسائل نظامی
و ســیــاســی و بـ ــرخـ ــورداری از قـ ــدرت تــحــلــیــل و
نظریهپردازی ،در برابر رهبر معظم انقالب کامال ً
مطیع و تسلیم بود و رمز موفقیت این شهید عزیز
سربازی والیــت و حرکت با اعتقاد در چارچوب
اوامر رهبری بود.
شخصیت حاجقاسم بسیار بــزرگتــر و فـراتــر از
جناحها و احزاب بود ،او تنها در جریان انقالب بود
و شخصیتی ملی داشت ،این سرمایه و شخصیت

◾

◾گرهگشایی از کار مردم
تولیت آس ـتــان ق ــدس رض ــوی همچنین در آیین
گردهمایی خادمیاران استان کرمان شرکت کرد.
وی در این گردهمایی با بیان اینکه حضرت رضا(ع)
واسطه رضایت خداوند از مخلوقاتش است ،گفت:
جلب رضایت و خشنودی خداوند که بزرگترین
سـعــادت انـســان اســت از طــریــق حـضــرت رض ــا(ع)
حاصل میشود .خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت
ما در گرو همین جلب محبت است و یکی از راهها،
کاری است که شما خادمیاران در رأس برنامههای
خود قرار دادهایــد و آن هم رسیدگی به نیازمندان و
احسانجویان با عنوان کانونهای خادمیاری به نام
مبارک حضرت رضا(ع) است.
یکی از کارهایی که معصومین(ع) در دوران زندگی
بابرکتشان لحظهای از آن غفلت نمیکردند رسیدگی
بــه مشکالت و گرهگشایی از کــار مــردم بــود ،ائمه
اط ـهــار(ع) ایــن مهم را بر هر کــار مستحب دیگری
ترجیح میدادند و سیره آنان باید برای همه ما الگو
باشد .هر کس در حد تــوان و قــدرت از مــال ،آبرو،
اعتبار ،عقل ،تــوان جسمی و فکری و ...خود برای
رفع مشکالت مردم صرف کند ،این کار موجب جلب
رضایت حضرت رضا(ع) میشود و چه بهتر که با نام
و پرچم این امام انجام شود.

منبرمجازی

صداقت و امانتداری

حجتاالسالم رفیعی حضرت زهرا(س)
ســه نکته بــه حــضــرت ام ــی ــر(ع) گفتند:
پسرعمو! سه چیز در زندگی من با تو نبود:
اول من در زندگی به تو خیانت نکردم و
امانتدار بــودم .دوم دروغ نگفتم و سوم
از زمان ازدواج با شما مخالفت نکردم و
اطاعت کردم .خدا میداند اگر این حدیث
در کشور ما پیاده شود خیلی از مشکالت
ح ــل مـ ـ ـیش ـ ــود ...ب ـ ــاالی 70-80درصـ ـ ـ ــد
مشکالت جامعه همین سه مسئله است.
در حدیث آمــده اگر میخواهی به کسی
نمره بدهی ،به طول رکوع و سجودش نگاه
نکن ،به دو چیز در زنــدگـیاش نگاه کن:
راستگویی و امانتداریاش.
در حــدیــث دیــگــری آم ــده اســت خــدا هر
پیغمبری را مبعوث کــرد ،دو چیز را از او
تعهد گرفت :صداقت و ادای امانت ...االن
مشکل بازار و بعضی از کاسبهایمان –
نه همه آنها – دروغ گفتن به مردم است.
از ویژگیهای حضرت زهرا(س) ،معاشرت
زیبا در خانه بود ،شما گفتوگوی خانهها
را ببینید؛ چقدر بعضی از خانمها و آقایان
همسرشان را بــد صــدا میکنند .زهــرای
مرضیه(س) همسرش را «یــا ابــن عــم» و
« یا اباالحسن» صــدا میزند و حضرت
امیر(ع) هم او را «یا بنت رسول هللا» صدا
میزند ...اصل معاشرت مهم است.
اصــل دوم «اص ــل هــمــکــاری بــا یکدیگر»
اســت .پیامبر اک ــرم(ص) آمــدنــد خانه به
دختر و داماد عزیزشان سر بزنند دیدند
امیرالمؤمنین(ع) در حال کمک به حضرت
زهرا(س) هستند.
حضرت امیر(ع) هیزم م ـیآورد ،در خانه
روش ــن مــیک ــرد ،خــانــه را ج ــارو م ـیکــرد،
حضرت زه ــرا(س) جو یا گندم را آسیاب
م ـیکــرد؛ حــضــرت ام ــی ــر(ع) ،حــســن(ع) و
حــســیــن(ع) را بــه دوش میکشید و راه
میبرد .حضرت عدس پاک میکردند که
حضرت زه ــرا(س) آش بپزد .آقــایــان! این
حدیث را خوب گوش کنید باالخره قوام
خانه هم مرد اســت ...الرجال قوامون که
فقط به زورگویی نیست ...رســول گرامی
اسالم فرمودند مردی که در خانه خدمت
عیالش را میکند؛ یا صدیق است ،یا ثواب
شهید دارد یا خیر دنیا و آخــرت دارد...
فــرمــود خانمی کــه در منزل فــرزنــد بــزرگ
میکند به منزله روزهدار نماز شب خوان
در حال جهاد است ...حس تشکر داشته
باشید از یکدیگر. ...

