مقام معظم رهبري (مدظله):
از جنبهی دینی  -که من باز هم روی این مســئله تأکید خواهم کرد  -مرقد جناب
احمدبنموســی(ع) و بــرادران بزرگوارش و دیگر امامزادههــای خاندان پیغمبر(ص)،
یک نشــانهی بسیار مهمی اســت .این که پیغمبرزادگان محترم و معتبر ،مردم فارس
را مخاطــب خود و منطقه و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند ،بســیار چیز پرمعنا و
مضمونداری اســت؛ بخصوص شخصیت برجستهی جناب احمدبنموسی(ع) که در
میان امامزادگان شناختهشدهی خاندان پیغمبر (ص)،جزو برجستگان محسوب میشود.
دربارهی او اینجور نوشــتهاند که« :و کان احمد بن موســی کریما جلیال ورعا و کان
یحبه و یق ّدمه»؛ مردی بخشــنده و کریم و باورع و دارای
ابوالحســن( ...علیه ّ
السالم) ّ
جاللت مقام و منزلت بود و پدرش  -حضرت موســیبنجعفر(ع)  -این بزرگوار را بر
فرزندان و خویشاوندان دیگر خود مقدم میداشت و به او محبت ویژهای داشت.
سال سوم
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 8صفحه
سخن روز

اعياد سعيد قربان و غدري مبارك باد

مجید توسط قاری ممتاز قرآن رحمدار آغاز شد.
در این ویژه برنامه که هزاران نفر در آن شــرکت
داشتند حجت االســالم والمسلمین چوگانی به بیان
فضایــل روز عرفــه اعمال وارده و شــرح برخی از
فرازهای دعای سید الشهدا در روز عرفه پرداخت .در
ادامه این مراســم مداح اهل بیت حاج مهدی حیدر
زاده از قم به قرائت دعای پرفیض عرفه پرداخت که
با استقبال حاضرین در این مراسم قرار گرفت.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

نمایی از عيد غدیر
ماه ذی حجه سال دهم هجرت بود ،پیامبر(ص) همراه مسلمانان
در مراســم حج شــرکت کردند ،و چون آخرین حج ایشان بود ،آن
را حجت الــوداع نامیدند و تقریبا اکثر قریب به اتفاق مســلمانان
شرکت کرده بودند .پس از پایان مراسم ،مسلمانان به سوی محل
سکونتشــان حرکت کردند .حضرت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)
همراه مردم مدینه به سوی آن شــهر رهسپار شدند ،بیابان غدیر،
چهار راهی بود که مســلمانان از آن جا از همدیگر جدا شــده و به
سوی مراکز خود می رفتند.
پیامبر(ص) به همراه مسلمانان بســیار ،که از  90هزار تا 124
هــزار نفر گفته شــده ،به این ســرزمین رســیدند ،پیک وحی بر
پیامبر(ص) نازل شــد ،و این آیه را از ســوی خدا نازل نمود و به
پیامبر(ص) ابالغ کرد:
ای پیامبر! آنچــه از طرف پروردگارت بر تو فرود آمده اســت
به مردم برسان ،و اگر نرســانی رسالت خدا را به جا نیاورده ای ،و
خداوند تو را از گزند مردم حفظ می کند.
به راستی این موضوع ،چه اندازه مهم است که اگر پیامبر(ص)
آن را مطرح نکند و مســلمانان را به پذیرش آن فرا نخواند ،سالت
خدا را انجام نداده اســت ،و رســالت بدون آن ،ناقص و ناموزون
خواهد بود؟!
آن روز پنج شــنبه  18ذی حجه بود ،پیامبر(ص) با دریافت این
آیه ،فرمان توقف داد ،مســلمانان با صــدای بلند آنان را که جلوتر
رفته بودند ،به بازگشــت فراخواندند ،و مهلت دادند تا عقب ماندگان
رســیدند ،نماز ظهر با جماعت خوانده شــد ،پس از نماز به دستور
پیامبر(ص) منبری از جهاز شــتران درست شد ،پیامبر(ص) بر فراز
آن قرار گرفت ،و خطبه ای غرا خواند تا این که فرمود ای مردم! چه
کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است؟
حاضران گفتند :خدا و پیامبرش داناترند.
پیامبر(ص) فرمود :خدا مولی و رهبر من اســت ،و من مولی و
رهبر مؤمنانم ،و بر مؤمنان از خودشان سزاوارترم.
ســپس دست حضرت علی(ع) را گرفت و بلند کرد ،به گونه ای
که همه حاضران او را شناختند ،آن گاه فرمود«:اال من کنت مواله
فهذا علی مواله» آگاه باشــید! هر کس من مولی و رهبر او هستم،
این علی(ع) مولی و رهبر اوست.
آن گاه چنین دعا کرد:
خدایا دوستان او را دوســت بدار ،و دشمنانش را دشمن بدار،
محبــوب بدار آن کس را که او را محبوب دارد ،و مغبوض بدار آن
کــس را که او را مغبوض دارد ،یاری کن آن کس را که او را یاری
کنــد ،و واگذار آن را که او را یاری نکند ،و حق را با او همراه کن،
و هیچ گاه او را از حق جدا نکن.
ســپس فرمود :آگاه باشــید ،همه حاضران موظفند که خبر این
ماجرا را به غایبان برسانند.
جمعیت هنوز متفرق نشده بودند که پیک وحی نازل شد و این
آیه را بر پیامبر(ص) خواند:
امروز دین شــما را تکمیل کردم ،و نعمت خود را بر شما کامل
نمودم ،و اسالم را به عنوان آیین (جاویدان) شما برگزیدم.
پیامبر(ص) تکبیر گفت ،و مســلمانان به دستور پیامبر(ص) به
محضر حضرت علی(ع) آمده ،مقام رهبری را به آن حضرت تبریک
گفتند ،از جمله افراد سرشناســی همچــون ابوبکر و عمر هر کدام
جداگانه به محضر حضرت علی(ع) آمدند و چنین گفتند:
آفریــن ،آفرین بر تو باد ای فرزند ابوطالب که صبح و شــام
کردی در حالی که رهبر من و تمام مردان و زنان با ایمان شدی .
گرچه خالفت و امامت حضرت علــی(ع) بعد از پیامبر(ص) به
طور مکرر در فرصتهای گوناگون ،از طرف پیامبر(ص) بیان شــده
بود ،ولی رســمیت آن در یک همایش بی نظیر مسلمانان ،در روز
 18ذی حجه سال دهم هجرت ،در سرزمین غدیر ،اعالم گردید.

برگزاری با شکوه ویژه برنامه دعای عرفه و نماز عيد قربان در حرم مطهر
با حضورگسترده زائران ســومین حرم اهل بیت،
شهروندان ،مجاوران،دوستداران خاندان نبوت (ص)
مراســم قرائت دعای عرفه حضرت سید الشهدا در
حرم مطهر حضرت شــاهچراغ(ع) با شــکوه بسیار
برگزار شد.
به گــزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی
این مراســم از ساعت  14روز سه شنبه  23مهرماه
مصادف با نهم ذیقعده با تــالوت آیاتی از کالم ا...

ميالد دهمين پيشواي جهان تشيع حضرت
امام هادي(ع) را تبریك مي گویيم

گفتنی اســت مراســم با شــکوه دعای عرفه
با قرائــت زیارت ائمــه معصومیــن (ع) و حضرت
شــاهچراغ(ع) همــراه بود .این برنامــه به صورت
مستقیم توسط صدا و ســیمای مرکز فارس پخش
گردید .همین گزارش حاکي اســت نماز عید سعید
قربان توسط حجت االســالم والمسلمین ابوفاضل
رضوي اردکاني در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
اقامه شد.

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از موزه
حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در راس هیاتی چهل نفره
به آســتان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) مشرف شدند و پس از زیارت مضجع
شــریف این امامزاده واجب التکریم از موزه حرم مطهــر بازدید و از نزدیک با
قســمت های مختلف موزه و همچنین اشیاء و آثار تاریخی ،نسخ خطی و اسناد
و مدارک قدیمی آستان مقدس آشنا شدند .نمایندگان آستان مقدس که در این
زیارت و بازدید ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی را همراهی کردند توضیحاتی
درباره فعالیت های مذهبی  -فرهنگی آستان مقدس ارائه کردند و مقرر گردید
مکاتبات الزم برای نتیجه بخشی مذاکرات صورت پذیرد.

قابل توجه محبين حضرت شاهچراغ (ع)

آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) جهت احداث دارالقرآن ،مرکز مشاوره ،کتابخانه ،موزه و ...نياز به زمين و یا ساختمان مناسب دارد .لذا

از افرادي که تمایل دارند زمين یا ملك خود را جهت گسترش فعاليت هاي فرهنگي به این آستان مقدس وقف نمایند دعوت مي نماید به
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درهنگام تشرف به
بارگاه حضرت شاهچراغ (ع):

باید فرهنگ زیارت را بين مردم تقویت کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در آستان مقدس احمدی و
محمدی(ع) و زیارت مضجع شریف و مطهر حضرت سید میراحمدبن
موسی شــاهچراغ(ع) برای حمایت از طرح توسعه این آستان مقدس
تاکید کرد.
به گزارش واحداطالع رســانی روابط عمومی دکتر علی جنتی به
هنگام بازدید از موزه آســتان مقدس و طرح های در دســت اجرا به
خبرنگار ما گفت :آســتان های مقدس عموم ًا توســط مردم آباد شده
است اما دولت نیز باید در این زمینه نقش داشته باشد .وی اضافه کرد
کارهای بسیار خوبی در این آســتان مقدس انجام شده مانند احداث
رواقها ،حرم و صحن مطهر و به خوبی ســیر پیشــرفت داشته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت ما نیز از جهات فرهنگی
در قبال حرم مطهرمسئول هستیم و امیدواریم بتوانیم فرهنگ زیارت
را بیــن مردم تقویت کنیــم هم چنین به ســمت فرهنگ تقرب به
امامزادگان حرکت نماییم.
دکتر جنتی در رابطه با ســفر مقام معظم رهبری در ســال  87به
شیراز و تاکید ایشان بر امر توسعه حرم های مطهر گفت شیراز مهد
تمدن و فرهنگ اســالمی اســت و با وجود بارگاه پر برکت حضرت
احمدبن موســی (ع) و سایر امامزادگان ،این شهر به صورت شهری
مقدس درآمده و تمام دستگاه های فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی که یک دستگاه حاکمیتی است وظیفه دارند که به امر
توسعه فرهنگ دینی و تبلیغ معارف اسالمی و ترویج ارزشهای دینی
بخصوص در شهر شــیراز که مرقد مطهر این امامزادگان قراردارد به
سهم خودشان تالش کنندکه این حرکت در جهت توسعه ادامه یابد.
وی هم چنین در خصوص موزه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
اظهار داشت موزه آستان مقدس موزه بسیار خوبی است و آثار آن بعض ًا
مربوط به چند هزار سال قبل و دوره معاصر تا دوره قاجاریه ،پهلوی و
بخشی هم صنایع دستی است و باید مورد حمایت قرار گیرد.

حضور جمعی از قاریان و حافظان قرآنی نيروهای
مسلح در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

جمعی از قاریان و حافظان قرآن از تیپ  ۵۵هوابرد شیراز و همچنین
از نیروهای مســلح ارتش جمهوری اســالمی ایران از اســتان های
اصفهان،کرمان ،فارس و سیســتان و بلوچســتان به آستان مقدس
حضرت شــاهچراغ (ع) مشرف و مضاجع شــریف حضرات سید میر
احمد بن موسی (ع) و ســید میر محمد بن موسی (ع) را زیارت و به
ساحت مقدس حضرت آیت ا ...شهید سید عبدالحسین دستغیب ادای
احترام کردند.حافظان و قاریان همچنین ضمن شرکت در نماز جماعت
مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت اهلل سید محمدمهدی دستغیب
تولیت آستان مقدس ،از موزه حرم مطهر بازدید کردند.
قاریان و حافظان که بیش از  1۵0نفر بودند در مدت اقامت خود در
شیراز و شرکت در مسابقات قرآنی در کالس حرم شناسی شرکت و با
فضایل و مناقب حضرت شاهچراغ (ع) آشنا گردیدند.

برگزاری مراسم هفته کودک در بخش کودکان
کتابخانه حضرت شاهچراغ (ع)
به مناســبت هفته کودک ،بخش کودک کتابخانه آستان مقدس
احمدی و محمدی (ع) پذیرای دانش آموزان و کودکان بسیاری بود.
این عزیزان ضمن آشــنایی با امکانــات و خدمات این بخش ،در
برنامه های تدارک دیده شــده همچون قصه گویی ،نقاشی ،ساخت
کاردستی و تماشای فیلم شرکت کردند.
بخش کودکان کتابخانه آستان مقدس ،همه روزه از ساعت  8الی
 14:30بــه روی عالقه مندان باز و آماده پذیرش و ثبت نام کودکان
می باشد.

حوزه معاونت موقوفات و نذورات مراجعه و یا به شماره تلفن  2233154روابط عمومي تماس حاصل نمایند.

از همراهي و یاریتان سپاسگزاري مي نمایيم.

روابط عمومي آستان مقدس شاهچراغ(ع)

قهرمان تيم ملی فوتبال نابينایان ایران مدالهای قهرمانی اش را به موزه آستان قدس
حضرت شاهچراغ (ع) اهدا نمود
احمد رضا شاه حسینی ،بازیکن تیم ملی فوتبال نابینایان ایران که در مسابقات پارا آسیایی 2010
گوانجو چین ،مسابقات جام ملتهای آسیا  2011ژاپن و مسابقات بین المللی تایلند شرکت و دو مدال
نقره و یک مدال طال کسب کرده بود به همراه معاونین اداره کل ورزش و جوانان فارس و تعدادی
دیگر از ورزشکاران ملی مسووالن موسســه خیریه نرجس خاتون وخانواده این ورزشکار روشندل
ضمن تشــرف به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و زیارت مضجع شــریف این امامزاده واجب
التکریم با حضور در دفتر تولیت محترم آستان مقدس ،حضرت آیت اهلل سید محمد مهدی دستغیب،
مدالهای قهرمانی اش را به تولیت محترم آستان مقدس تقدیم نمود تا در موزه حرم مطهر نگهداری
و در معرض دید زائران و ارادتمندان به ائمه اطهار (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قرار گیرد.
تولیت محترم آستان مقدس در این دیدار ضمن دعا برای این جوان روشن دل ،فرمودند :یکی از
خصوصیات ورزشکاران واقعی این است که فقط در مقابل خدای تعالی سر تعظیم فرود می آورند.
ایشان در ادامه فرمودند :بنده همیشه برای ورزش اهمیت خاصی قائل می شوم و آن را راهی برای
مبارزه با هوای نفس می دانم و این اقدام شما را حاصل اخالص و ارادت واالیتان به حضرت احمد
بن موسی شاهچراغ (ع) می دانم.
احمد رضا شــاه حســینی در این دیدار اظهار داشت :امروز بهترین روز زندگی من است ،زیرا به
چیزی که می خواستم و همیشه در رویاهایم به دنبال آن بوده ام ،رسیدم .در مسافرتی که سال ها
پیش به حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) داشــتم هنگامی که شنیدم توپ طالی بهترین بازیکن
آســیا را در موزه رضوی نگهداري مي کنند ،این موضوع باعث گردید تا یکی از آرزوهایم این باشد
تا خودم با تالش شبانه روزی بتوانم مدالی ناقابل را کسب و به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی
شاهچراغ(ع) اهدا نمایم.
حضرت آیت اهلل دستغیب در پایان این دیدار با اهدای هدایایی متبرک ،از این جوان شیرازی که
باعث افتخار آفرینی برای کشور شده است ،تقدیر نمودند.

ارسال نسخی از تاليفات حضرت آیت اهلل سيد محمد مهدی
دستغيب به حوزه های علميه سراسر استان فارس
به همــت معاونت پژوهش و فناوري آســتان
مقدس شــمارگانی از تالیفات حضرت آیت ا...سید
محمد مهدی دستغیب تولیت آستان مقدس احمدی
و محمدی (ع) بــا عناوین نغمه های عارفانه ،علم
النفس و معراج الخاشــعین به کتابخانه های حوزه
های علمیه سراسر استان فارس اهدا شد .به گفته
یکی از کارشناسان این حوزه معاونت یکصد و بیست

جلد کتاب از کتابهای تولیت آســتان مقدس به
سی و هشت حوزه علمیه ارسال گردید .
حوزه معاونــت اعالم نمــود :عالقمندان به
دریافت این آثار می توانند به دفتر حفظ و نشــر
آثار حضرت آیت اهلل سید محمد مهدی دستغیب
واقع در آســتان مقدس احمــدی و محمدی (ع)
مراجعه نمایند.

عيد « ملکوت» در دارالقرآن و عترت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
در آستانه اعیاد بزرگ قربان و غدیر نمایشگاه « عید ملکوت » در دارالقرآن و عترت آستان
مقدس حضرت شاهچراغ(ع) بر پا شد.
به گفته بزرگ نژاد مســئول واحد دارالقرآن آســتان شــریف حضرت شاهچراغ (ع) این
نمایشگاه از تاریخ  17مهرماه تا پایان روز سه شنبه  14ابان ماه در این واحد بر پا می باشد.
وی اضافه کرد در حاشــیه این نمایشــگاه که شامل تابلو نوشــته ها،حدیث ها و روایات و
ســخنان بزرگان دین در مورد حضرت علی(ع) اســت مســابقه ای از متن آن تهیه شده که به
صورت سوال و جواب بین بازدید کنندگان توزیع و به کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید
قرعه جوایزی اهدا می گردد.
بزرگ نژاد گفت نمایشــگاه مذکور همه روزه صبح و عصر پذیرای زائران،شــهروندان و
مجاوران حضرت شاهچراغ(ع) می باشد.

اعزام خادمان بر تر حضرت شاهچراغ (ع) به مشهد مقدس
هشــتاد نفــر از خادمان خواهر آســتان مقــدس حضرت
شاهچراغ(ع) که در طول سال جاری به خصوص در نوروز92
فعالیت های مســتمری در جهت خدمت به خواهران زائر در
این آستان مقدس داشته اند مورد تشویق قرار گرفته وبه پاس
قدر دانی از خدمات آنها با دودستگاه اتوبوس برای تشرف به
بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت امام رضا (ع) به مشهد
اعزام شدند.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابــط عمومی این گروه
پس از زیارت حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) با مشایعت
خادمان آستان مقدس ومسووالن این امامزاده واجب التکریم
به مشهد اعزام شدند.
خادمان مذکور پس از حضور در مشهد مقدس وزیارت مرقد
مطهر هشتمین پیشوای جهان تشیع در طی مدت اقامت در
این شهر مقدس در یک کارگاه آموزشی که به منظور آموزش
ویاد آوری مســائل عفاف وحجاب وحسن برخورد با زائران
تدوین گردیده استن شرکت نمودند.

يكی از انصار نزد پيامبر (ص) آمد و گفت اگر بنا باشــد جنازه ای را تشييع كنم يا در مجلس مرد دانشمندی حاضر شوم حضور مرا در كداميك از اين
دو ،دوست تر می داريد .حضرت فرمودند  :اگر كسانی باشند كه در پی جنازه روان شوند و آن را به خاک سپارند ،حاضر شدن در مجلس عالمی كه علوم
و احاديث و آيات الهی را بيان می نمايد از حضور در تشييع هزار جنازه و عيادت نمودن از هزار بيمار و برپا ايستادن برای عبادت خدا در هزار شب و روزه
داشتن در هزار روز و صدقه دادن هزار دينار به فقير و گذراندن هزار حج و حضور در هزار جنگ در راه خدا فضيلت بيشتری دارد و اينها كجا به پای حضور
در مجلس علم الهی ميرسد آيا ندانسته ای كه حيات و زنده بودن قلب به آموختن علم الهی است و مرگ و نابودی قلب آدمی به جهل و نادانی است.
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با مشارکت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) و آموزش و پرورش فارس

جشن های عبادت دانش آموزان مکلف در آستان حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می شود
شــورای هم اندیشــی برگزاری جشــن
عبــادت دانش آموزان مکلف با حضور ســیده
معصومه دستغیب مشــاور عالی تولیت آستان
مقدس احمدی و محمدی روســا ،معاونین و
کارشناسان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش
فارس و مســئولین ذیربط در آســتان مقدس
برگزار شد.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومــی در این نشســت راه کارهای اجرایی
جهت ارتقای کمــی و کیفی این برنامه ها در
طول سال تحصیلی بررسی گردید.

گفتنی اســت مراسم جشــن های عبادت
بــا مشــارکت آســتان مقــدس احمــدی و
محمــدی(ع) ،نواحــی چهارگانــه ،اداره کل
آمــوزش و پــرورش ،مدیریــت کــودک و
نوجوان در ســالن های شــهید آیت ا ...ســید
عبدالحسین دســتغیب و شهید مطهری برگزار
می گردد.
در سال تحصیلی  91-92بیش از  24هزار
دانش آموز دختر و پســر جشــن عبادت را در
آســتان مقدس حضرت شــاهچراغ(ع) برگزار
نمودند.

در هفته بزرگداشت کودک ونوجوان صورت گرفت

مراسم نيایش کودکان ونوجوانان با حضور سه هزار دانش آموز در صحن و حرم حضرت شاهچراغ (ع)
با حضورکم نظیر ســه هزاز دانش دختر وپسر دانش آموز
از نواحی چهارگانه آموزش وپرورش شــیراز مراسم با شکوه
نیایش به مناســبت هفته جهانی کــودک ونوجوان در حرم
وصحن مطهر حضرت احمدبن موســی شاهچراغ (ع) برگزار
شد .

به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی در این مراسم
که جمعی از مربیان ،معلمان ومســووالن مدارس نیز حضور
داشــتند پس از اجرای نیایش پــروردگار ،کودکان ونوجوانان
از سخنان کارشناســان مرکز کودک ونوجوان آستان مقدس
پیرامون شــخصیت حضــرت امام محمد باقــر (ع) پنجمین

پیشوای جهان تشــیع و همچنین زندگی ،فضایل وشخصیت
حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) بهرمند گشتند .
در ادامه برنامه های متعددی از ســوی شرکت کنندگان
اجرا گردید ودر پایان بسته های تبرکی به دانش آموزان اهدا
شد.

در همایش ساليانه اعالم شد

اعالم آمادگی اتحادیه کاال ها ی پزشکی استان فارس برای همياری با آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)
اعضای اتحادیه کاالهای پزشکی استان
فارس در نشســت ساالنه خود که در تاالر
مطهری آستان مقدس احمدی و محمدی
(ع) بر گزار شد آمادگی خود را برای کمک
و همکاری با این آســتان شــریف اعالم
کردند .
به گزارش خبرنگارما،در این همایش که
همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع)
و حضرت فاطمه الزهرا (س) با مشــارکت
مجمع محبین حضرت احمدبن موسی (ع)
و با حضور ســید محمد حســن دستغیب
مدیــر و معاونین آســتان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) ترابــی و فروغان معاونین
مجمع امور صنفی برگزار گردید دکتر مظفر
استاد دانشگاه شیراز و خادم آستان حضرت
شاهچراغ (ع) در سخنانی بارگاه مقدس این
امامزاده واجب التکریم را حلقه اتصال مردم
با خداوند متعال اعالم کرد و گفت مردم برای پیدا کردن گمشــده های خود روبه سوی این
آستان شریف می آورند .
دکتر مظفر تاکید کرد حضرت احمدبن موسی (ع) از جمله چهار امامزاده بزرگوار مدفون در
کشور اسالمی ما هستند که مورد احترام و عالقه شدید مردم می باشد.
وی با اشــاره به اقدامات عمرانی،فرهنگی و مذهبی در طی  30سال گذشته در حرم سوم

خواستار همراهی و همکاری این اتحادیه با
مسئولین آستان مقدس گردید
اکبری مســئول اماکن نیــروی انتظامی
فارس نیز در سخنانی اعالم کرد که صنوف
از جمله خدمتگزاران شــریف هستند که در
تمام مســائل اجتماعــی از جمله حمایت و
کمک به طر ح توســعه امامزادگان از جمله
حضــرت احمدبن موســی (ع) دریغ ندارند.
فروغــان معاون مجمع امــور صنفی نیز در
ســخنان از آمادگی این مجمــع و صنوف
وابسته برای حمایت از آستان مطهر حضرت
شاهچراغ (ع) خبر داد.
امیر عبدا ...ترکش ریس اتحادیه کاالهای
پزشــکی فارس نیز در جمع اعضای اتحادیه
گفت اعضای این اتحادیه و دیگر صنوف خود
را از محبان حضرت شاهچراغ (ع) می دانند
و تمایل دارند که در بحث تجهیز دارالشفای
آستان مقدس و موارد مرتبط کمک های الزم را معمول نمایند.
وی اظهــار امیدواری کرد که در گردهمایی این اعضا که خود را خادمان اهل بیت(ع) به
خصوص حضرت شاهچراغ (ع) می دانند حمایت های الزم به عمل آید
گفتنی اســت در پایان این گردهمایی ،شرکت کنندگان از خوان کرم حضرت بهره مند و
بسته های تبرکی به آنان اهدا شد .
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

تجدید عهد فرماندهان و پرسنل نيروی
انتظامی با حضرت شاهچراغ (ع)

جمعی از پرســنل و نیروهای فرماندهی انتظامی شــیراز ضمن
حضور در بارگاه مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برای خدمت به مردم
با این امامزاده واجب التکریم تجدید بیعت کردند.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی پرسنل و نیروهای
مذکور به مناســبت بزرگداشــت هفته نیروی انتظامی در این بارگاه
مقدس حضور یافتند و ضمن زیارت مضاجع مطهر حضرات سید میر
احمد بن موســی (ع) و سید میر محمد (ع) به ساحت شریف حضرت
آیت ا...شهید سید عبدالحسین دستغیب ادای احترام کردند .
گفتنــی اســت در همین هفته جمعــی از فرماندهان و پرســنل
نیروهای انتظامی در راســتای طرح بصیرت ضمن شــرکت در نماز
جماعت مغرب و عشــا و زیارت حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع)،
با حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدی دستغیب تولیت آستان مقدس
دیدار واز رهنمودهای ایشان بهره جستند

برگزاری کارگاه آموزشی
«درمان اختالالت خاص»

مرکز روان شناسی و مشــاوره آستان مقدس احمدی و محمدی
(ع) در ادامه برگزاری کارگاه های آموزشــی روانشناســی ،روز شنبه
مــورخ  1392/ 7/ 27کارگاه آموزشــی یــک روزه ای تحت عنوان
«درمان اختالالت خاص»ویژه روانشناسان و مشاوران برگزار نمود.
بــه گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی آســتان مقدس،
آخوندزاده رئیس این مرکز گفت :در این کارگاه آموزشی که از ساعت
 14:30الی  17در تاالر نور صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار
شد دکتر نقش واریان از اساتید دانشگاه سخنرانی کرد.
مرکز روانشناســی و مشاوره آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در زمینه مشکالت خانوادگی ،ازدواج،
تحصیلی ،کودک و نوجوان ،بالینی ،حقوقی و  ...می باشد.

برگزاری دومين مجمع ادبی کودکان و
نوجوانان

دومیــن مجمع ادبی کودکان و نوجوانــان با حضور جمعی از این
عزیزان در تاالر شهید آیت اهلل دستغیب آستان مقدس تشکیل شد.
در ایــن مجمع که در موضوع داســتان برگزار شــد ،کودکان و
نوجوانان پس از حمد و ثنای پروردگار ،مقاله و داســتان های خود را
در حضور استاد مدعو قرائت کردند که مورد نقد و بررسی قرار گرفت
و توســط کارشناس مسوول به سواالت شرکت کنندگان ،پاسخ داده
شد و راهنمایی های الزم ارائه گردید.
مجمــع ادبی کودکان و نوجوانان هر پانزده روز یکبار در آســتان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می شود.

مراسم شب شهادت پنجمين پيشوای جهان
تشيع در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

نذورات و مشارکت هاي شما زائرین محترم صرف چه مواردي مي گردد؟
وجوهات و نذورات جمع آوري شده زير نظر مقام محترم توليت حرمين شريفين احمدي و محمدي(ع) در موارد ذيل هزينه مي گردد.
امور فرهنگي -رفاهي زائرين محترم ،تبليغات ،انتشارات ،مراسم هاي مختلف مذهبي و ملي ،تامين هزينه هاي روشنايي ،تاسيسات ( آ ب و برق و گاز) ،امور بهداشتي
و تنظيف َ ،خريد فرش تعميرات و نگهداري و بازسازي آستان مقدس
از عزيزان عالقه مند ،زائران گرامي ،شهروندان ،دوستداران اهل بيت(ع) و تمامي كساني كه تمايل دارند در تامين قسمتي از هزينه هاي مذكور مشاركت نمايند دعوت
مي گردد نذورات نقدي خود را به يكي از دفاتر واقع در صحن و يا ورودي آســتان مقدس و يا از طريق واريز به حســاب نذورات آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) به
يكي از شماره حساب هاي زير اقدام نمايند.
 -1نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 0105591671000 :بانك ملي
 -2نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 4737473748:بانك ملت شعبه لطفعلي خان زند
 -3نذورات (حضرت شاهچراغ(ع))11111111:بانك مهر
 -4نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)):شماره حساب 3334444،1و  348و  348،3334444،2بانك رسالت
 -5نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 0105660391003:بانك ملي
به منظور رفاه حال متقاضيان عزيز ،امكان دريافت نذورات شما از طريق كارت به كارت به شماره كارت  6037691756742748بانك صادرات ،فراهم گرديده است.
ضمناً دفتر نذورات در ورودي آستان مقدس ،آماده دريافت تمامي نذورات غير نقدي( فرش ،لوستر ،لوازم تنظيفي و تزييني ،گوسفند و )...شما عزيزان مي باشد.
زائران و شهروندان گرامي مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر از فعاليت هاتي فرهنگي  -مذهبي و خدماتي به سايت آستان مقدس و يا روابط عمومي تماس حاصل
وب سايتwww.shahecheragh.ir :
فرمايند.

همزمان با شــب شــهادت حضرت امام محمد باقر (ع) پنجمین
پیشــوای جهان تشیع ،مراسم ویژه سوگواری در صحن و حرم مطهر
حضرت سید میراحمد بن موسی (ع) با حضور انبوه زائران ،شهروندان
و عالقه مندان به خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار شد.
مراسم مذکور ،پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت
آیت اهلل سید محمدمهدی دســتغیب تولیت محترم آستان مقدس با
سخنرانی حضرت حجت االسالم شریفانی و مرثیه خوانی مداح اهل
بیت (ع) حاج عباس حیدر زاده از قم همراه بود.
در مراســم مذکورســیره اهــل بیــت (ع) ،شــرح فرازهایی از
نهج البالغه و موضوع عفاف و حجاب توســط سخنران این مراسم
بیان شد.

حوزه اماكن متبركه در خدمت زائران

رد حرم يار

حوزه اماکن متبرکه ازجمله شــش معاونت آســتان مقدس احمدي ومحمدي (ع) است که تحت اشراف عالیه تولیت حرم های
مطهــر قرار دارد ،این معاونت در مجموع تشــکیالت آســتان مقدس یکــی از معاونت های تحت نظــارت مدیریت حرم مطهر
محسوب می شود.
در زیر گروه این معاونت ،سه مدیریت با عناوین زیر تعریف شده است :
*مدیریت امور خدام و رفاه زائرین
مدیریت اماکن متبرکه
مدیریت انتظامات و تشریفات

مدیریت امور خدام و رفاه زائرین
این مدیریــت هماهنگی و نظارت بــر فعالیتهای گوناگون
خــدام آســتان مقدس احمــدی و محمــدی(ع) از قبیل دفتر
امور خدام رســمی ،دفتــر خدام افتخاری بــرادران و خواهران،
حــرم بانان ،دربانــان ،نگهبانان،کفشــداری هــا ،امور فرش،
امانتداری ها ،دفتر راهنمای زائر ،دفتر نگهداری اشیاء پیداشده و
تحویل اشیاء گرانبها ،دفتر نگهداری افراد گمشده ،دفتر تحویل
صندلی چرخدار را بر عهده دارد .همچنین این مدیریت با نهایت
توان تالش می نماید رفاه زائرین تا حد مطلوب حاصل شــود و
تمامــی فعالیت ها و برنامه های خــرد و کالن این مدیریت بر
همین اصل استوار است.

کفشداران

امور خدام رسمی

 90نفر کفشدار در هر روز در  7کفشداری با دیده منت کفش های
زائریــن و میهمانان حضرت را تحویل و نگهداری می نمایند و
پس از زیارت با احترام به آنها بر می گردانند.
دفتر نگهداری اشــیاء پیداشده و تحویل اشیاء گرانبها در این
دفتر در خدمت به زائرین محترم ارائه می گردد :
تمامی اشیاء و وسایل بجامانده از زائرین در این دفتر نگهداری
می گردد و خادمین اقدامات الزم را برای بازگرداندن این اشیاء به
صاحبانشان به کار می بندند.
زائرین و مسافرین گرامی می توانند اشیاء با ارزش خود شامل
وجه نقد ،طال و  ...را به صورت امانی به خادمین این دفتر تحویل
داده تا با خاطری آســوده اعمال خویش را به جای آورند و پس
از زیارت پس بگیرند.

دفتر امور خدام رســمی که در ضلــع جنوبی صحن مطهر
واقع شده ،وظیفه رسیدگي به مسائل و مشکالت خدام رسمی،
تنظیم نوبت کاري ،نظارت محسوس بر عملکرد خدام رسمی و
افتخاری ،اتخاذ تدابیر الزم در مواقع و مکانهای حساس و فراهم
نمودن تمهیدات در جهت رفاه حال زائرین ،پاکیزگی و طهارت
حرمین شریفین شامل :ضریح هاي منور ،لوسترها ،فرش ها،آینه
ها ،دیوارهای نقره ،نظارت بر برگزاری مراسم اعیاد و سوگواری
ها و نحوه پذیرایی خدام از زائرین محترم ،و نظارت بر برگزاری
نمازهای جماعت را عهده دار بوده و هرگونه انتقاد و پیشنهاد از
طرف زائرین گرامی را به سرعت مورد بررسی قرار می دهد.

امانتداری ها

امور خدام افتخاری برادران و خواهران
در این دفاتــر تعداد کثیری از بــرادران و خواهران مؤمن و
معتقــد به اهل بیــت(ع) و متعهد به نظام جمهوری اســالمی
که از حســن شــهرت برخوردار بوده ؛ با در نظر گرفتن شرایط
الزم(ســن،تحصیالت و  )...و برخورداری از ســعه صدر پس از
گزینش و مصاحبه و شــرکت در کالس های آموزشــی به این
افتخار نائل می گردند که بــه عنوان خادم افتخاری در خدمت
حضرت احمد بن موسی(ع) و حضرت سیدمیرمحمدبن موسی(ع)
باشند.
دفاتر خدام افتخاری خواهران و بــرادران زیر نظر اداره امور
خدام ،با یاری بی دریغ خدام افتخاری و با هماهنگی دفتر خدام
رسمی ،بازوهای توانمند اداره امور خدام هستند .بخشی از فعالیات این دفاتر به قرار زیر است:
تنظیم نوبت خدمت خدام افتخاری ،هماهنگی جهت اجرای مراســم فرهنگی خدام ،اعزام خدام به شهرستانها جهت تبلیغ ،اعزام
به بیمارســتان ها ،مدارس ،مراکز ســالمندان ،زندان ها جهت عیادت از بیماران ،دیدار با دانش آموزان ،تفقد و دلجویی از سالمندان و
زندانیان ،برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت جهت خدام افتخاری و مواردی از این قبیل.
حرم بانان گروهی از خدام هســتند که مســئولیت برقراری انتظامات و روان ســازی برنامه ها و نظارت بــر برگزاری نمازهای
جماعت،منظم نمودن کتب ادعیه و قرآن ها و ُمهر ها ،تمیز نمودن ضرایح منور،فرش ها،آینه ها،لوسترها و دیوارهای نقره و تعویض
ُگلهای ضرایح منور را برعهده دارند .

دربانان
مأمورین بازرسی در محل ورودي هاي آستان مقدس همواره
با رعایت کامــل احترام به زائرین و رعایت حــال آنان ،از ورود
وسایل و اشیاء حجیم مانند دوربین عکاسی و لپ تاپ جلوگیری
به عمل می آورند .همچنین در محل خروج زوار ،بر حسن خروج
آنان و تسهیل این امر نظارت دقیق دارند.

در راســتاي تکریم و رفاه حال زوار عزیــز ،امانتداری های
آســتان مقدس که در ورودی های باب الرضا(ع)،باب موســی
بن جعفر(ع)،باب السجاد(ع) و باب المهدی(عج) قرار دارند بسته
های حجیم و اشــیاء ممنوعه زائرین را تحویل گرفته تا زائرین
گرامی بتوانند با فراغ بال به آستان مقدس وارد گردند.

دفتر نگهداری افراد گمشده

خادمان این دفتــر ،نگهداری ،پذیرایی و دلجویی از اطفال و
افراد گمشده تا رساندن ایشان به آغوش خانواده هایشان ،ایجاد
ارتباط تلفنی بین افراد گمشــده و بستگان آنها و همچنین ثبت
پیام مراجعان برای ابالغ به بستگان و نزدیکانشان را با جان و دل
انجام می دهند .این دفتر در نزدیکی باب االئمه (ع) قرار دارد.

دفتر تحویل صندلی چرخدار
ایــن بخش در ورودی های باب موســی بن جعفر(ع) و باب
الرضا(ع)به صورت شــبانه روزی فعال و در خدمت زائران عزیز
اســت.همچنین تعدادی از خدام با صندلی چرخدار یاری رســان
افراد بیمار ،مسن و ناتوان می باشند .

ن آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
افراد متقاضي ثبت نام جهت حضور
در ميان خدام افتخاري مي توانند به
دبيرخانه خدام افتخاري واقع در صحن
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مطهر ظلع شرقي مراجعه و فرم هاي
مربوطه را تكميل نمايند

مدیریت انتظامات و تشریفات
ایــن مدیریت برقــراری نظــم و انضبــاط در ورودی ها و
خروجــی هــا ،نگهبانی ها و صحــن مطهر ،برقــراری نظم و
روانســازی امور تشــریفات و ارتبــاط تنگاتنگ بــا کالنتری
ویــژه حرم مطهــر و اتاق کنترل و حفظ امنیــت حرم مطهر را
بر عهده دارد.

سایر فعالیت ها و اقدامات انجام شده در معاونت اماکن متبرکه
مدیریت اماکن متبرکه
برقــراری محیطی آرام و بدون دغدغه ی خاطر بــرای زائرین مهمترین وظیفه این مدیریت می باشــد.این مدیریت دارای پنج
زیرمجموعه به شرح زیر می باشد که روند فعالیت آنها را نظارت و کنترل می نماید:
اداره دارالشفاء
اداره دارااالیتام
اداره دارالضیافه
اداره زائرسرا

دارالشفاء

ساختمان دارالشفاء در ضلع جنوب شرقی آستان مقدس واقع
شــده اســت که به بیماران و زائرین گرامی از ساعت 8صبح تا
8شب خدمات پزشکی ارائه می کند .ضمن ًا دفتر امداد پزشکی
مســتقر در صحن مطهر جنب باب المهدی (عج)امدادرســانی
فوری به بیماران را بر عهده دارد.

اداره داراالیتام
دست گیری و کمک به افراد نیازمند یکی از اهداف این واحد می باشد که در حال حاضر تعداد زیادي از خانوارهاي ایتام و در راه
ماندگان و همچنین افراد بی بضاعت و بي سرپرست را تحت پوشش دارد.

اداره دارالضیافه
با توجه به اینکه هنوز ســاختمان اصلی دارالضیافه آســتان
مقدس به بهره برداري نرســیده اســت اما به صورت موقت در
یکی از ساختمان های واقع در صحن مطهر ،روزانه غذاي تبرکي
طبخ و در بین زائرین توزیع مي نماید که این امر از سوي زوار با
استقبال قابل توجهي روبرو شده است.
الزم به ذکر است که فیش دریافت غذای تبرکی در هتل ها،
مسافرخانه ها و بیمارســتان ها از سوي خدام افتخاري هستند
توزیع می گردد.

اداره زائرسرا
احداث این زائر سرا در شمال شهر شیراز در دروازه قرآن در
دست اجرا مي باشد که با یاري خداوند متعال ،در صورت تامین
اعتبــار الزم وکمک مالي خیران ونیکوکاران وزائران گرامي در
آینده ی نزدیک شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.
درضمن خیریــن محترم می توانند جهت همکاری در ســاخت
دارالضیافه و زائرسرا و سایر پروژه های عمرانی حرم مطهر ،کمک های
خداپسندانه خود را به شماره حساب ( )010۵۵91671000بانک ملی
ایران به نام آســتان مقدس احمدی و محمدی(ع) واریز و یا به دفاتر
نذورات واقع در صحن و ورودی های حرم مطهر تحویل نمایند .

* برگزاری «همایش افتخار خدمت» به صورت مســتمر
برای خدام افتخــاری و توجیه و تکریم آنان در جهت خدمات
رسانی هرچه بیشتر و بهتربه زائرین عزیز و گرامی .
* برگزاری مســابقات کتابخوانی کــه با همیاری دبیرخانه
خــدام افتخاری به منظور ارتقاي اطالعات فرهنگي مذهبي و
دینــي خدام به طور متناوب صورت مــی پذیرد و اهداء جوایز
نفیس به برندگان.
* برگزاری کالس های آموزش ضمن خدمت برای خدام
افتخاری به منظور بهبود در برخورد با زائرین و تکریم آنان .
اعزام جمع زیادی از خدام خواهر و برادر به صورت ساالنه به مشهد مقدس و تقدیر از زحمات این عزیزان.

سفیران نور
آن دسته از خدام افتخاري که نسبت به خدام دیگر با آستان مقدس
بیشــتر در تعامل هستند ،به عنوان «گروه سفیران نور» انتخاب می
شوند که در اعیاد و جشن ها و دیگر مناسبت هاي فرهنگي از جمله
برگزاری مراســم ســفره صلوات ،الله گردانی ،گلباران قبور شهداء،
بازدید از زندان ها و تقویت روحیه زندانیان ،حضور در شهرســتانها
و دیــدار با خانواده معظم شــهدا ،غبارروبی ،عطرافشــانی ،گلباران
ضرایح و حرم های مطهر ،مراســم تعویض پرچم گنبدها ،نقاره زنی
ش تعتعیییییین
ن
یش
ین
همچنیی
و  ...حضور مؤثر دارند .همچن
تعیین شده ،به منظور اشاعه اخالق
ن این گروه با هماهنگي هاي از پپییپیش
همچنین
ت و مقام واالي حضرت شاهچراغ (ع)،
یت
شخصیی
همچنین معرفي شخص
همچنییین
ن
ترویج فرهنگ اسالمي و همچن
حســنه و ج
شخصیت
شگاه ها رفته و نیز از
یشگاه
مارســتان ها و آسا
یمارســتان
یماران
یادت
یک روز در هفته به ععیی
آسایشگاه
ماران بســتري در ببییبیمارســتان
ادت ببییبیماران
عیادت
یکنند
نند
دیدار ممیک
یک
ي دییدار
دار
میکنند و ضمن عیادت و آرزوی سالمتی برای آنان ،به توزیع
مدارس اســتثنایي
غذای متبرک آستان در بین آنها می پردازند که با شور و شوق دلدادگان حضرت احمد
بن موسی (ع) همراه است .
مسئولییین
ن
این اقدامات مورد استقبال مسئول
قابل ذکر است ککهه ایین
ن
مسئولین و طیف گسترده مردم قرار
گرفته و همواره خواستار استمرار این برنامه ها هستند .
اکنون ببیییش
ش
گفتني است هم اککنون
نون
بیش ازسه هزار وپانصدخادم
افتخاري در آستان مقدس مشغول خدمت به زائران
مي باشد ..

ویژه برنامه های دهه والیت در حرم مطهر حضرت شاه چراغ(ع)
با فرا رسیدن ایام خجسته دهه والیت  ،مدیر آستان مقدس احمدی
و محمدی(ع) برنامه های فرهنگی  -مذهبی حرم مطهر حضرت شاه
چراغ(ع) ویژه این دهه پرفضیلت را اعالم کرد.
سید محمد حسن دستغیب گفت :سخنرانی مذهبی به وسیله اساتید
حوزه های علوم دینی با موضوعات پیام جهانی غدیر  ،اهلبیت(ع) در
قرآن ،ویژگی های منحصر به فرد امیرالمومنین از نگاه تاریخ نگاران و
دانشمندان اهل سنت ،مسابقات قرآنی ،برنامه های فرهنگی برای کودکان
و نوجوانان و زائران آستان مقدس از جمله برنامه های فرهنگی مذهبی
در دهه والیت است.
وی افزود :برگزاری ویژه برنامه میالد حضرت امام هادی(ع) با مدیحه
ســرایی و منقبت خوانی در شب و روز والدت پیشوای دهم (پانزدهم
ذی حجه ،مصادف بابیســت و نهم سي ام مهر ماه ماه سال جاری) و
جشــن بزرگ غدیر (هجدهم ذی حجه  ،مصــادف بادوم آبان ماه) -
عیــد والیت و امامت و همچنین برنامه هــای متنوع مولودی خوانی،
اجرای تواشیح ،ســخنرانی و کارشناســی مذهبی ،توزیع نشریه و ...
از جملــه برنامه هایــی خواهد بود که برای زائران حرم ســوم اجرا و
برگزار می گردد.
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جوانان بدانند:
گاهی انسان در تصاحب دنيا به نفس نفس می افتد.
امام کاظم (علیه الســالم) :دنیا مانند آب دریاست هر چه بیشتر نوشند
بیشتر تشنه شوند تا آن گاه که جان بر سر آن می نهند.
گاهی يك لحظه همدلی يك عمر همراهی به دنبال دارد.
امام صادق(علیه الســالم):گام برداشتن فرد در راه حاجت برادر مومنش
بهتر از اعتکاف یک ماه در مسجدالحرام است.
گاهی يك نگاه انسان را از چشم خدا می اندازد.
امام علی (علیه السالم):چشم پیک دل است.
گاهی دو ركعت نماز تمام نياز انسان را برآورده می كند.
پیامبر السالم (صلی اهلل علیه و آله):چنان نمازی بخوان که گویی آخرین
نماز عمر توست .زیرا چنین نمازی موجب رسیدن و نزدیک شدن به خداست.
گاهی يك لحظه غفلت يك عمر پشيمانی به همراه دارد.
امام علی(علیه السالم)  :وای بر کسی که غفلت بر او چیره آید و در نتیجه
سفر (آخرت) را فراموش کند و خود را آماده نسازد.

شاه منی
شاه منی که مونس هر سال و هر دمی
شاهی ولی غریبترین شاه عالمی
باران اشک اذن ورود حریم توست
در هر کویر علت باران نمی نمی
حیرت نکن از این که خرابم مقابلت
آخر همان که از ته دل دوست دارمی
بر شانههای تو حرم حضرت رضاست عباس وار
عباس وار حامل راز محرمی
هر چند گنبد تو طال نیست شاه من
در چشمهای خیس طالی مجسمی
ای معدن محبت شهر گل و غزل
هر قدر کشف میکنمت باز هم مبهمی
هر لحظه بی تو ماندن دنیا جهنم است
کاری کن ای بهشت نماند جهنمی
میالد عرفانپور

با امضاي طوماری در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)

کودکان شيرازی با کودکان جهان پيمان دوستي و مهر بستند
همزمان با روز جهانی کودک ،جمعی از نوباوگان مهد های کودک ودانش آموزان مدارس با اجتماع
در صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) فریاد شادی ونشاط سر داده وبا امضای طوماری به طول ده متر
با قرار دادن مهربانی در شعار های خود ،پاکی و شادابی برای تمام کودکان جهان ،راستی وراستگوئی
مردم دنیا را خواستار شدند.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی ،این کودکان ضمن حضور در مقابل ایوان آســتان
مقدس حضرت شــاهچراغ (ع) وقرائت زیارت خاصه حضرت طومارده متری را که پیام کودکان حرم
مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) به کودکان جهان به مناســبت روز کودک بر روی آن نقش بسته بود
امضا نمودند.
در این پیام آمده اســت :ما به همه کودکان جهان پیمان دوستی ومهر می بندیم وآرزو می کنیم
دنیای کنونی از همه بدی ها پاک شود.
این کودکان با دعوت همه مردم جهان به راستی وراستگوئی اظهار امیدواری کردند همه کودکان
جهان قاصدک های کوچک پاکی وراستگوئی باشند.
گفتنی است پس از اجرای مراسم خاص روز جهانی کودک ،این نوباوگان ونونهاالن با بهره گرفتن
از بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) و روزکودک تصاویری را برکاغذ نقش نمودند.
همچنین تعدادی از دانش آموزان خاطرات خود را از حضور در این آستان مقدس به رشته تحریر
در آوردند.
زیارت حرم های شــریف حضرات سید میر احمد بن موسی (ع) وسید میر محمدبن موسی (ع) از
برنامه های دیگر این کودکان بود.

تمديد مسابقه طراحي جدول دهه كرامت
بدنبال استقبال خوانندگان گرامي از مسابقه طراحي جدول آستان مقدس احمدي ومحمدي (ع) وتقاضاي مكرر
آنها جهت فرصت بيشتر براي طراحي جدول وحضور در اين مسابقه ،اين مسابقه تا تاريخ پانزدهم آذر ماه تمديد
مي گردد براي شركت ،موارد ذيل به اطالع مي رسد:

عيد قربان

عید ُقربان یا گوسپند ُکشــان روز دهم ماه قمری ذی الحجه،
مصادف با عید قربان از گرامیترین عیدهای مسلمانان است که
به یاد ابراهیم و فرزندش اسماعیل ،توسط بسیاری از مسلمانان
جشن گرفته میشود.
عید قربان که از جمله تعطیالت رســمی مسلمانان است ،از
یک تا چهار روز جشــن گرفته میشــود و در طی آن مردم با
پوشیدن بهترین پوشــاک خود ،پس از انجام عبادات ،به دید و
بازدید و جشن و سرور میپردازند.

مراسم عيد

برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه واجب نیست
و تنها بر زائران کعبه در مراســم حج واجب است ،اما بسیاری از
مسلمانان در سراسر جهان در این روز ،گوسفند ،گاو یا شتری را
قربانی کرده و گوشــت آنرا بین همسایگان و مستمندان تقسیم
میکنند.
حاجیان در این روز پس از به پایان رســاندن مناســک حج،
حیوانــی را ذبح میکنند و پــس از قربانی آنچه بر آنان در حال
احرام ،حرام شده بود  -مانند نگاه کردن در آینه ،گرفتن ناخن و
شانه زدن مو  ،-حالل میگردد و با توجه به اینکه حج ،یکی از
عبادتهای بســیار مهم در اسالم است ،توانایی به انجام رساندن
آن نیز برای هر مســلمانی بسیار شــادی آور است ،در نتیجه،
روزی که پس از انجام وظایف ســنگین حــج ،به عنوان جایزه

الهی و اتمام احرام پیش میآید را عید میدانند.
همچنیــن در روایتهای مکرری نقل شــده که در روز عید
قربان ،قربانی کنید تا گرســنگان و بیچــارگان نیز به خوراک
برسند.
در روایات مختلف دین اســالم آمدهاست که ابراهیم در سن
باال دارای فرزندی شــد که او را اســماعیل نــام نهاد و برایش
بسیار عزیز و گرامی بود .اما مدتها بعد ،هنگامی که اسماعیل به
ســنین نوجوانی رسیده بود ،فرمان الهی چندین بار در خواب به
ابراهیم نازل شد و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دستور داده شد تا
اسماعیل را قربانی کند.
او پس از کشمکشــهای فراوان درونی ،در نهایت با موافقت
خالصانه فرزندش ،به محل مــورد نظر میروند و ابراهیم آماده
سر بریدن فرزند محبوب خود میشود .اما به هنگام انجام قربانی
اسماعیل خداوند که او را سربلند در امتحان مییابد ،گوسفندی
را برای انجام ذبح به نزد ابراهیم میفرستد.
این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان خدا ،فریضهای برای
حجــاج میگردد تا در این روز قربانی کنند و از این طریق برای
یتیمان و تهیدســتان خوراکی فراهم سازند .دراین روز همچنین
مســتحب اســت که نماز عید قربان برپا گردد .نماز عید قربان
باید در فاصله زمانی طلوع آفتاب روز عید تا ظهر خوانده شود و
شامل دو رکعت است.

کرپنها ،همــان روحانیان دین «مهــر» بودهاند و به دلیل
قربانــی کردن «گاو» از ســوی ایشــان ،واژه «قربانی» نیز از
همینان برگرفته شده البته برخی معتقدند بدلیل اینکه این عمل
برای رضای خدا و نزدیکی به خدا «قربتا الی اهلل» انجام میشود
این عید را عید قربان مینامند.
در ايران
این در کلیه شــهرهای ایران وبا برگزاری نماز عید قربان در
محل مصالهای نماز جمعه برگزار میگردد.
در هند
جشــنوارههای مختلف در تقویم اسالم وجود دارد .اما بکرید
(بکــری عید) یا عیدالضحی یکی از عیدهای مشــهور در میان
مسلمانان سراسر جهان است.
اینروز ،روز قربانی ،برای مســلمانان است .مسلمانان در هند
معمو ًال بز را قربانی میکنند ،به همین دلیل اســت که در اردو
(زبان مســلمانان هند و پاکســتان) به عنوان بخر  Bakhrیا
بکری  bakriعید شــناخته میشود .این عید در اسالم برای
جشن گرفتن ایمان محکم برای جانسپاری است.
این عید همزمان با انجام مناســک حج در مکه هســتند و
مردم دیگر در مســاجد نماز میخوانند .گوشــت قربانی پس از
مراســم در میان دوســتان و اعضای خانــواده توزیع میگردد.
خوراکهای مخصوص و شیرینی به مناسبت عید آماده میشود.
این مراسم از عید قربان شروع میشود ،از دهم تا روز دوازدهم
مــاه ذیالحجه .مردم در روز عید لباسهای جدید میپوشــند،
نماز میخوانند ،و به دیدار یکدیگر برای تبادل ســالم و تبریک
میروند .دعاهای ویژهای برای این ســه روز وجود دارد که نماز
عید بخشی از این مراسم هست.
بر اســاس باورهای دینی ،مبادله و توزیع گوشــت حیوانات
قربانی شده به عنوان برکت در نظر گرفته شدهاست .و بنابراین
مردم بعد از نماز ،به دوســتان ،همسایگان ،بستگان و افراد فقیر
گوشــت قربانی میدهند .با این حال ،خانواده بخش کوچکی از
گوشت را برای خود به عنوان تبرک نگه میدارد.
تبریک بــه یک دیگر بــا گرمترین آرزوهــا و آماده کردن
غذاهای ویژه ســنتی به عنوان بخشــی از این جشن بزرگ در
نظر گرفته شدهاست.

اشاره قرآن به هفت الیه بودن جو زمين

اوســت خدایی که همه موجودات زمین را برای شــما خلق
کرد.و پس از آن به آفرینش آســمان پرداخت و هفت آسمان را

بر فراز یک دیگر بر افراشت و او به هر چیز وهمه نظام آفرینش
داناست .بقره 29
«آنگاه هفت آســمان را در دو روز آفرید و در هر آسمانی کار
مربوط به آن را وحی فرمود».
زمین همــه ویژگی هایی را که بــرای ادامه حیات روی آن
ضروری اســت را داراســت یکی از این ویژگی ها اتمسفر زمین
اســت که مانند ســپری از موجودات زنده حفاظت می کند واژه
ســماوات که در قرآن به آن اشاره شــده برای اشاره به آسمان
بــاالی زمین بــه کار رفته و دقیقا برای هفــت الیه جو به کار
می رود.
دانشــمندان در یافته اند که اتمسفر زمین الیه های متعددی
دارد که خاصیت فیزیکی فشــار و گازهای تشــکیل دهنده الیه
هــا با هم فــرق دارد .نزدیــک ترین الیه به زمین تروپوســفر

اســت کــه  90در صد حجم اتمســفر در آن قــرار دارد باالی
تروپوســفر استراتوسفر است که در آن الیه ازون که جذب اشعه
های مــاورا بنفش در آن رخ می دهد الیه باالی استراتوســفر
مزوســفر اســت و باالی آن ترموســفر وجــود دارد و در داخل
الیه ترموســفر نیز الیه یونســفر وجود دارد آخرین الیه اتمسفر
زمین  480تــا  960کیلومتر از زمین فاصله دارد که اگزوســفر
نام دارد.
در  1400ســال قبل زمانی که مردم فکر می کردند که فقط
یک آسمان در باالی سرشــان قرار دارد قرآن به موضوع هفت
الیه ای بودن جو زمین اشاره کرد و حتی در آیه ی دوم که ذکر
شــده است که در هر آســمانی کار مربوط به آن را وحی فرمود
یعنی هر آســمان خاصیت مخصوص به خودش را دارد.و وظیقه
خاص خودش را انجام می دهد.

غدیر؛ برترین عيد
روز غدیر در واقع عید آل محمد علیهم الســالم و
روز جشن اهل بیت اســت ،و به همین جهت تأکید
خاصی از ســوی ائمه علیهم السالم بر جشن گرفتن
و اظهار سرور و شادی در این روز وارد شده است.
امام صادق علیه الســالم می فرمایــد :انبیاء بنی
جانشین بعد از خود را تعیین می
اسرائیل روزی را که
ِ
کردند عید قرار می دادنــد« .عید غدیر» هم روزی
اســت که پیامبر صلی َّ
اهلل علیــه و آله ،حضرت علی
علیه السالم را برای مردم منصوب فرمود.
بدون شــک عید گرفتن غدیر به معنای زنده نگه
داشتن آن روز تاریخی در دل های شیعیان و احیای
محتوای آن در مقابل دشــمنان اســت ،و به عنوان
عالمتی بزرگ بر صفحه ی تاریخ تشیع نقش بسته و
نشان دائمی والیت است.
عيد غدير در لسان پيامبر و امامان:
ذی ً
ال احادیثــی که در فضیلت عید غدیر و اهمیت
خاص آن در مقایسه با سایر اعیاد از لسان معصومین
علیهم السالم وارد شده ذکر می شود:
پيامبر:
 روز غدیر خــم افضل و باالترین عیدهای امتمن است .پیامبر صلی َّ
اهلل علیه و آله به امیرالمؤمنین
علیه السالم وصیت فرمود که این روز را عید بگیرد،
و فرمود :انبیاء هم چنین می کردند و به جانشــینان
خود وصیت می کردند که این روز را عید بگیرند.
اميرالمؤمنين:
 این روز روز عظیم الشــأنی اســت .در سالیکه عید غدیر با روز جمعه مقارن شــده بود حضرت
خطابه ای ایراد نمودند.
و ضمن آن مطالــب زیادی درباره ی عید گرفتن
غدیر فرمودند .از جمله فرمودند:
 -خداونــد در این روز دو عیــد عظیم و بزرگ را

که رئیس شــان جبرئیل است ،و انبیاء مرسلین را که
برای شما جمع نموده است.
7
حضرت محمد صلی َّ
اهلل علیه و آله است،
رئیس شان
امام صادق:
شماره 64
منتجبین را که رئیس شــان امیرالمؤمنین
 خداونــد هیچ پیامبری را نفرســتاده مگر آنکه و اوصیاءنيمه دوم تير ماه 1392
اســت ،و اولیاء خود را که رئیس شان
ایــن روز را عیــد گرفته و حرمت آن را نگه داشــته علیه الســالم
اســت - .عید غدیر «عید َّ
اهلل اکبر» است ،یعنی عید سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستند .اینان «غدیر»
بزرگ خداوند اســت - .عید غدیر خم از عید فطر و را همراهی می کنند تا آن را وارد بهشت نمایند.
امام رضا:
قربــان و روز جمعه و روز عرفه افضل اســت ،و نزد
 این روز ،روز عی ِد اهل بیت محمد علیهم السالمخداوند منزلت واالتری دارد  -روز غدیر ،روز شریف
و عظیمی اســت ...این روز ،رو ِز عید و شادی و سرور است.
 هر کس این روز را عیــد بگیرد خداوند مالشاســت  -روز غدیر خم روزی است که خداوند آن را
محبان ما عید قرار داده است - .شاید را زیاد می کند.
برای شیعیان و ّ
در روز عید غدیری ،حضــرت عده ای از خواص
گمان کنی که خداوند روزی با حرمت تر از روز غدیر
خلق کرده اســت! نه به خدا قسم ،نه به خدا قسم ،نه اصحاب خود را برای افطار دعوت فرمود ،و به منازل
به خدا قســم!  -روز قیامت چهار روز را مانند عروس آنان هدایا و عیدی فرســتاد ،و درباره ی فضائل این
به پیشــگاه الهی می برند :عید فطر ،عید قربان ،روز روز سخنانی فرمود.
امام هادی:
جمعه ،عیــد غدیر« .روز غدیر خــم» در مقابل عید
 رو ِز غدیر روز عید است ،و افضل اعیاد نزد اهلقربان و فطر مانند ماه بین ســتارگان است .خداوند
محبان ایشان به شمار می آید.
و
بیت
تعالی بر غدیر مالئکــه ی مقربین را موکل می کند
ّ
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

حرکت خورشيد در قرآن

انسان با نگاه به آسمان متوجه بود که خورشید به دور زمین می
چرخد .بطلمیوس نیز نظریه زمین مرکزی را بر این پایه نهاد اما
در بیشتر عقاید دانشمندان یا زمین ثابت است و یا خورشید و در
بخشهایی از تاریخ نظریه زمین مرکزی حاکم بود ودر بخش هایی
از تاریــخ نظریه ی خورشــید مرکزی بر جهــان حاکم بود و
اعتقاد داشــتند زمین و سایر اجسام به دور خورشید می چرخد
نظریه زمین مرکزی توسط کپلر و کوپرنیک نقض شدو نظریه
خورشــد مرکزی حاکم شد ولی عقیده این دو نفر توسط گالیله
ایتالیایی مدلل گردید در قرن اخیر نیز دانشمندان به این مساله
رســیدندکه زمین و سایر اجسام منظومه شمسی دور مدارهای
معین می چرخند و خورشید نیز خود باسرعت  72000کیلومتر
بر ســاعت به دور ســیاره وگا می چرخد و چندین نوع حرکت
را از جمله حرکت انتقالی و چرخشــی را داراست ولی در قرآن
کریم برخالف نظریات علمی گذشــته هم به حرکت خورشید
اشاره شده اســت و هم به حرکت زمین مثال در آیه  88سوره
نمل نوشته شده است:
«کوه ها را بینی و گمان می کنی ســاکن هستند حال آنکه
مانند ابرها حرکت دارند»
که دقیقا به حرکت زمین مربوط اســت زیــرا کوهها که بر
روی زمین ساکن هستند و این مطلب از حرکت زمین حکایت
می کند یا در آیه  ۵3سوره طه نوشته شده است آن خدایی که
زمین را برای شما مانند گهواره قرار داد.
کسانی که گهواره را دیده اند می دانند که گهواره در جایش
ثابت نیست اما در مورد خورشــید قرآن بدون پرده وبا روشنی
سخن گفته است مثال در سوره یاسین آیه  38نوشته شده است:
«و خورشید به ســوی قرار گاه ویژه خود روان است تقدیر آن
عزیز دانا این است».

گذري کوتاه بر زندگي پر بارآیت ا ...شهيد سيد عبدالحسين دستغيب
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شــهيد آيت ا ...سيد عبدالحسين دســتغيب در شب عاشورای 1292
شمسی در شــيراز ،در يك خانواده روحانی پای به عرصه وجود گذاشتند.
اين تولد مبارک در خانه ای محقر در يكی از كوچه های قديمی شيراز ،كنار
بازار مرغ كه امروز ((خيابان احمدی)) ناميده می شود ،صورت گرفت .والدت
ايشان در شب عاشــورا سبب گرديد كه به ((عبدالحسين)) مسمی شود و
حياتش مصداق بارزی از نام شــريفش گردد .پدرش آيت ا ...سيد محمد
تقــی ،فرزند آيت ا ...ميرزا هدايت اهلل ،مرجع بزرگ فارس بود كه به هنگام
تولد فرزندش در كربال به سر می برد .شــهيد آيت ا ...سيد عبد الحسين
دستغيب در سن  12سالگی از نعمت داشتن پدر محروم گرديد و از همان
تاريخ سرپرســتی مادر ،ســه خواهر و دو برادر خويش را به عهده گرفت.
خاندان دستغيب از خاندان های اصيل و شريف استان فارس و شيراز است
كه ســابقه ای  700-800ســاله دارد و از اين سلسله ،رجال ،دانشمندان
بزرگ ،ادبا و خطبای شايســته ای برخاسته اند .اين خاندان با  33واسط به

حضرت امام سجاد(عليه السالم) می رسد.
تحصيل علم و معرفت
آيت ا ...ســيد عبد الحسين دستغيب در ســال های كودكی ،از بركت
هوش سرشار و استعداد شــكوفايی كه خداوند در ذاتش به وديعه نهاده
بود ،دروس مقدماتی را خواند و پس از اتمام دروس سطح ،امامت جماعت
مسجد باقر خان را عهده دار گرديد و پس از گذراندن سال ها رنج و مشقت،
در سال  1314به منظور ادامه تحصيل راهی نجف اشرف شد.
در آنجا از محضر اســتادانی چون مرحوم آيت اهلل حاج شــيخ كاظم
شيرازی ،آيت اهلل سيد ابوالحسن موسوی اصفهانی ،آيت اهلل العظمی حاج
سيد ميرزا آقا اصطهباناتی و آيت اهلل حاج ميرزا علی آقا قاضی طباطبايی كه
يكی از اعاظم اهل معرفت بود ،كسب فيض نمود .در سن  24سالگی موفق
به كســب درجه اجتهاد از مراجعی چون آيات عظام آقا ضياء عراقی ،شيخ
كاظم شيرازی و سيد ابوالحسن اصفهانی گرديد .شهيد دستغيب صاحب 8

اجازه اجتهاد بود.
پس از مراجعت از نجف اشرف ،ضمن اقامه
نماز جماعت در مسجد جامع عتيق و تنوير افكار
عمومي ،تحصيل و فراگيری علم و دانش را ادامه
داد و خدمت فقيه و عارف نامی مرحوم آيت اهلل
حاج شــيخ محمد جواد انصاری همدانی رسيد و
با بهره گيری از مراحم آن بزرگوار ،مدارج عاليه
ای را در عرفان طی كرد و باالخره همنشــينی و
رفاقت با حضرت آيت اهلل نجابــت جملگی موجب آزادی از قيود عالم طبع
گرديد و آرزويی جز تقرب به ذات مقدس پروردگار و وصال او برايش باقی
نگذاشت .ايشان اولين امام جمعه شيراز بودند ودر بيستم آذرماه  1360به
دســت منافقين كوردل به هنگام عزيمت به محل نماز جمعه به درجه رفيع
شهادت نائل آمدند.

مردان علم در ميدان عمل

پير مرد بی سوادی که یك شبه تمام آیات
قرآن بر قلبش نازل شد

ضریح و حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) غبارروبی شد
مراســم معنوی غبارروبی مضاجع مطهر حضرت سید میراحمد بن موسی شاهچراغ (ع) و
حضرت ســیدمیرمحمدبن موســی (ع) با حضور حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب
تولیت آســتان مقدس ،خانواده معزز شــهدا ،ایثارگران ،جانبازان ،جمعی از فرماندهان نیروی
انتظامی ،نمایندگانی از صنوف مختلف اســتان فارس ،نمایندگانی از آســتان قدس رضوی،
جمعی از مدیران ادارات و همچنین مدیر ،معاونین ،خادمان و کارکنان آستان مقدس و عالقه
مندان به ذراری رسول مکرم اسالم (ص) با شکوه بسیار برگزار شد.
شــرکت کنندگان در این مراســم با تجمع در ایوان حرم مطهر حضرت احمدبن موســی
شــاهچراغ (ع) مراســم را با تالوت قرآن آغاز نموده و پس از قرائت اذن دخول و زیارت نامه
به حرم مطهر وارد شــدند ســپس درب ضریح مطهر حضرت شــاه چراغ (ع) توسط حضرت

حدود یک صدســال پیش در روستایی به نام ساروق که آن روزها
از دهات بزرگ حومه اراک محســوب میشــد ،واقعــهای در اعماق
خاموشــی روی داد کــه طی آن جوان پاک نهاد 27ســالهای به نام
محمدکاظم کریمی که هنوز به مکتب نرفته بود و به قول خودش مال
ندیده بود ،به یک باره حافظ کل قرآن شــد .واقعهای که محمدکاظم
بعدها ســعی در مخفی نگه داشتن آن داشت اما به ضرورتی که پیش
آمد آن راز از پرده بیرون افتاد و برای سالها بزرگترین علمای دینی
ایران ،عراق ،کویت و مصر پیرامون آن به بررسی و مطالعه پرداختند
و اغلب قریب به اتفاق ایشــان بر این معجزه قرآنی مهر تأیید نهادند.
آیت اهلل ســیداحمد زنجانی ،آیت اهلل ســیدعبداهلل شیرازی ،آیت اهلل
مرعشی نجفی و آیت اهلل مکارم شیرازی از جمله این بزرگانند.
کربالیی کاظم میگوید که :من ســه چیز را رعایت میکردم که
شاید به خاطر همین سه چیز مورد لطف خداوند قرار گرفتم:
 -1این که هرگز لقمه حرام نخوردم.
 -2هرگز نماز شبم ترک نشد.
 -3پرداخت خمس و زکاتم را هرگز قطع نکردم.
مرحوم حاج محمدکاظم در سال  1300هجری قمری در روستای
ساروق و در خانوادهای فقیر به دنیا آمد و پس از گذراندن ایام کودکی
به کار کشاورزی مشغول شد و او نیز همانند سایر مردم ده از خواندن
و نوشــتن محروم شد و بهرهای از دانش و علم نداشت .اما نسبت به
انجام فرایض دینی و خواندن نماز شب جدیت میکرد.
منبع :اینترنت

آیت ا ...ســید محمد مهدی دستغیب گشوده شد و جمعی از شرکت کنندگان در این مراسم با
ورود بــه ضریح مطهر نذورات مردمی را جمــع آوری و مضجع مطهر را غبارروبی و با گالب
ناب شستشو نمودند.
همزمان با غبارروبی ،مداحان اهل بیت (ع) به ذکر فضائل و مناقب حضرت احمدبن موسی (ع)
پرداختند .ضریح و حرم مطهر حضرت سید میر محمدبن موسی (ع) و مرقد شهید آیت اهلل سید
عبدالحسین دستغیب نیز در مراسمی مشابه غبارروبی و با گالب شستشو گردید.
گفتنی است در پایان این مراسم وجوه جمع آوری شده پس از شمارش به نمایندگان بانک
عامل سپرده شد تا به حساب مخصوص آستان مقدس واریز و به مصرف هزینه های جاری،
خدماتی ،عمرانی و رفاه زائران برسد.

بازدید رایگان دانش آموزان مدارس ابتدایی از
موزه حرم مطهر

از سوی سازمان بسيج هنرمندان و آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می گردد

نمایشگاه آثار خوشنویسی به مناسبت دهه والیت

حسين جان(ع)

زمزمه ام را تا لبان زیباي نیایش تو مي رسانم  ...نفس زنان ،زخم
حنجره زاللت را مي بوسم و بانجواهایي آسماني ،به میزباني شرافت
و عزت مي آیم.
حســین جان(ع)؛ امروز که حرف از لرزش خود با تو زدم ،خواستم
که مرا از ورطه هاي تاریک به بهترین دشــت هاي وســیع هدایت
رهنمون باشي.
مي خواهم با تو از تو بگویم و بي تو هرگز نگویم.
مي خواهم با تو از تو بخوانم و بي تو از خود بنالم.
حســین جان(ع) ،تو در واپســین لحظات کوچ خود از خانه ما ،در
گوشــم نجوایي از عشق را تالوت کردي  ...و من کودکانه با تو بازي
کردم  ...و تو چه زیبا به من رهایي از زندان تن را آموختي.
درســت که اینجا بوي دود هســت  ...بوي باروت هم  ...اما یک
بویي از همه بیشــتر مشــامم را آرام کرده ،بوي مادرت زهرا(س) که
دلم برایش همچون گذشــته پر مي کشد  ...که اي کاش خود نیز با
دل به سویش پر مي کشیدم.
اشــکم جاریســت ...از ذوق ضیافت تو  ...قلبم تند تند مي زند از
شدت هیجان دیدار تو و لذتي که چون شراب مستم مي سازد.
هر چند هنوز قلبم پیش توســت  ...اما جسم کوچکم ،مرا زنداني
کرده  ...راستي آقا قفلش را باز مي کني؟
یادم مي آید ،کودک که بودم به تو فکر مي کردم  ...زیبا بود  ...به
قدر خودم تو را درک کردم  ...خیلي کودکانه  ...امروز  ...اما امروز که
به تو فکر مي کنم ،همه عالم برایم تنگ و تاریک مي شــود ،بغض
مي کنــم  ...از غربت و عزت تو  ...غربت دیروزت و عزت امروزت...
قلبم به تپش مي افتد از نور یقین و اوج محبت و فروتني تو ،از اینهمه
عشــق به تو  ...از اینکه تو با تمام عزتت ،حاضر نشــدي که غافالن
را حتــي نفرین بکني  ...تو هم چون مادرت حضرت زهرا(س) پاک و
عزیزي که جمالت درباره تو همیشه کم مي آورند.
من مي خواهم خوبي هاي هستي را از تو بیاموزم  ...موال یاري ام
مي کني؟

مــوزه حــرم مطهــر حضرت
شاهچراغ (ع) به مناسبت روز جهانی
کــودک و روز نیایــش پذیرای بیش
از نهصد نفــر از دانش آموزان مقطع
ابتدایی نواحــی چهارگانه آموزش و
پرورش شیراز بود.
در ایــن بازدید ،دانــش آموزان و
همراهانشان از نزدیک با اشیاء و آثار
موجود در موزه حرم مطهر آشنا شدند

و از قرآن های نفیس خطی ،نســخ
کهن دســت نویس و اسناد و مدارک
مربوط به سالیان گذشته ،دیدن کردند
و بــه توضیحات کارشناســان موزه
گوش فرادادند.
این موزه همه روزه از از ســاعت
 8صبحلغایت 8شببهرویعالقهمندان
بــاز و آمــاده پذیرش دوســتداران
فرهنگ و تاریخ می باشد.

سازمان بســیج هنرمندان ســپاه فجر
فارس با مشــارکت آستان مقدس حضرت
شــاهچراغ(ع) بمناســبت دهــه والیــت
(عیــد قربان تا عید غدیر ) نمایشــگاه آثار
خوشنویســی هنرمندان را در ســالن شهید
مطهری این آستان شریف برگزار نمود.
به گــزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومــی این نمایشــگاه شــامل اثر های
بدیع هنرمندان شــیرازی و فارسی در قالب
تصاویری جذاب و دیدنــی در معرض دید

قابل توجه زائران عزيز
زائران عزيز جهت كمك به توسعه فعاليت هاي فرهنگي و عمراني حرم مطهر و در صورت تمايل

به پرداخت نذورات نقدي در سراسر ايران ميتوانند وجوه خود را به شماره حساب سيبا بانك ملي
به شماره  0105591671000مربوط به بارگاه مقدس حضرت شاهچراغ(ع) و شماره حساب سيبا

بانك ملي به شماره  0105660391003مربوط به بارگاه مقدس حضرت سيد ميرمحمدبنموسي(ع)
حساب شماره 4737473748بانك ملت و شماره حساب  11111111بانك مهر و شماره حساب
1و  348/3334444/2بانك رسالت واريز يا به دفاتر دريافت نذورات مستقر در آستان مقدس كه

از ساعت  8صبح الي  10شب آماده دريافت نذورات شما زوار محترم ميباشد ،مراجعه نمايند .همچنين

شماره كارت سپهر بانك صادرات به شماره هاي  6037691756742748و6037691756686382
آماده دريافت وجوه كارت به كارت زائران ،خيرين ،نيكوكاران و همچنين حساب هاي ارزي
 0209502712012مخصوص ارزهاي خارجي و  0209502727480همين بانك ويژه دريافت

درهم مي باشد.

عالقمندان قرار گرفت.
نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان از تاریخ
24مهرماه الی  2آبان ماه همه روزه صبحها
از ســاعت  8الــی  12و بعــدار ظهر ها از
ســاعت  16الی  19آمــاده بازدید زائران،
شهروندان و مجاوران می باشد
بســیج هنرمندان ســپاه فجر فارس و
آســتان مقدس حضرت شــاهچراغ (ع) از
همکاران برای بازدید از نمایشــگاه مذکور
دعوت به عمل می آورند

مركز راهنمايي و مشاوره
آستان مقدس احمدي و محمدي(عليهالسالم)

ارائهدهنده خدمات مشاورهاي در زمينة مشكالت
خانواده ،ازدواج ،تحصيل ،كودک و نوجوان
كنترل خشم ،افسردگي ،اضطراب ،وسواس
سنجش هوش و شخصيت.
مكان :ضلع جنوبي آستان مقدس
روبروي كتابخانه حضرت شاهچراغ(ع)
تلفن تماس2131355-2240399 :

صاحب امتياز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
زیر نظر روابط عمومي
عکس ها :واحد سمعي و بصري آستان مقدس
ميالد پناهي -سعيد احمدي پناه
سيدمصطفي زهرایي -عليرضا یعقوبي
نشاني :صحن مطهرحضرت شاهچراغ(ع)  -رواق فرهنگي
تلفن و نمابر2234662-2233154 :
تلفن گویا07112131111 :
صندوق پستي71345-1447 :
آدرس الكترونيكيinfo@shahecheragh.ir :
وب سايتwww.shahecheragh.ir :
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