مقام معظم رهبري (مدظله):
از جنبهى دينى  -كه من باز هم روى اين مســئله تأكيد خواهم كرد  -مرقد جناب
احمدبنموســى(ع) و بــرادران بزرگوارش و ديگر امامزادههــاى خاندان پيغمبر(ص)،
يك نشــانهى بسيار مهمى اســت .اين كه پيغمبرزادگان محترم و معتبر ،مردم فارس
را مخاطــب خود و منطقه و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند ،بســيار چيز پرمعنا و
مضموندارى اســت؛ بخصوص شخصيت برجستهى جناب احمدبنموسى(ع) كه در
ميان امامزادگان شناختهشدهى خاندان پيغمبر (ص)،جزو برجستگان محسوب مىشود.
دربارهى او اينجور نوشــتهاند كه« :و كان احمد بن موســى كريما جليال ورعا و كان
يحبه و يق ّدمه»؛ مردى بخشــنده و كريم و باورع و داراى
ابوالحســن( ...عليه ّ
السالم) ّ
جاللت مقام و منزلت بود و پدرش  -حضرت موســىبنجعفر(ع)  -اين بزرگوار را بر
فرزندان و خويشاوندان ديگر خود مقدم مىداشت و به او محبت ويژهاى داشت.
سال سوم
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اهداي سند مالكيت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
به مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس

از سوی مدیر آستان مقدس اعالم شد؛

برنامه های هفته کتاب در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
مديــر آســتان مقــدس احمــدى و محمدى(ع)
برنامه هاى هفته كتاب را كه از روز  25آبان ماه آغاز
و تا دوم آذر ماه ادامه دارد اعالم كرد.
بــه گــزارش واحــد اطــالع رســانى روابط
عمومى ســيد محمدحسن دســتغيب گفت :براساس
برنامه ريزي صورت گرفته از سوي معاونت پژوهش
و فناوري ،برنامه هاي آســتان مقدس در بيســت و
يكميــن دوره هفته كتاب جمهوري اســالمي ايران

محرموصفراستهكاسالمرازندهنگهداشتهاست.
امامخميني(ره)

بدين شرح است:
برپايى كارگاه آموزشــى فهرســت نويســى كتب
خطــى ،برپايى كارگاه آموزشــى صحافــى و تجليد
كتــاب ،بر پايى كارگاه نــگارش كتاب آرزوهاى من،
بر پايى جلســه نقد و بررسى كتاب شفاى آب و ادب،
برگزارى مســابقه كتــاب خوانى ،برگزارى مســابقه
نــگارش بهتريــن جمله در بــاره كتــاب ،برگزارى
مســابقه كتابخوانى الكترونيكى ،برگزارى مســابقه

طراحى پوستر ،بر پايى نمايشگاه سرچشمه خورشيد،
رونمايــى از كارت ميهمــان كتابخانــه ،رونمايى از
كتابچــه تازه هــاى كتــاب ،رو نمايــى از كتابچه
«اهدا بــه گنجينــه» ،رونمايى از بخــش تاز هاى
كتــاب در پايگاه اطالع رســانى ،تقديــر از كاربران
كتابخانــه كــودك ،انتخــاب و معرفــى كاربــران
نمونــه كتابخانه حــرم مطهر ،اهدا كتــاب به مراكز
فرهنگى مذهبى.

سرمقاله

حجاب . . .
سيد مصطفي زهرائي

پوشيده بودن زن يكي از مسائل مهم فرهنگي است
كه به لحاظ اجتماعي از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد.
نوع پوشش زن در اجتماع ميتواند فضاي اخالقي جامعه را
آرام يا ملتهب گرداند .در شريعت اسالم پوشيده بودن زن
منزلتي خاص داشته و در فرهنگ اسالمي ،حجاب ديني
تجليگاه ارزشهاي زن مسلمان است .به نحوي كه هرچه
بانوي مسلمان پوشيدهتر باشد مقامي واالتر و محبوبيتي
افزون دارد .حجاب نشانه پاكي و عفاف ،مسووليتپذيري
اجتماعي زن و يك زيبايي معنوي است.
حتي آنهايي كه عقايد مذهبي ندارند ،زيبايي حجاب
را ميپذيرند .زن اعمال زيبنده بسياري دارد كه حجاب
در باالترين مرتبه آن قرار ميگيرد .پذيرفتن حجاب به
معناي پرده نشيني ،انزوا و دوري جستن زن از محيط
اجتماع نيست ،بلكه مصونيتي است كه او را از گزندها و
آسيبهاي اخالقي موجود در جامعه حفظ كرده و در واقع
امنيت جسماني و آرامش روانيش را تضمين ميكند و در
نتيجه بر شخصيت و متانت زن ميافزايد .حجاب زن در
برابر نگاه نامحرم از اصول عملي زن مسلمان به شمار
ميرود و آن هنگام كه مسئله حجاب در قرآن كريم مطرح
ميشود و پروردگار متعال بر آن تاكيد ميورزد نشان از
اهميت اين حكم الهي دارد.در اين ميان ماديگراياني كه
تفكري جز اين دارند و با ديدي تجاري به زن مينگرند،
فقط زيباييهاي جسماني زن را سرمايه واقعي او ميدانند
و اينگونه ،بيحجابي يا بدحجابي زن را توجيه ميكنند .بر
اين اساس آنها چارهاي غير از خود نمايي اجتماعي براي
زن متصور نيستند .در حالي كه بزرگترين سرمايه زن
همان حجاب ،حيا و عفت اوست .زيرا حجاب و ارزشهاي
پسنديده موجب ميشود قبل از آنكه ويژگيهاي فطري
زن فداي جلوههاي جسمياش شود ،قابليتهاي حقيقي او
آشكار گردد .زن پيش از آنكه زن باشد انسان است؛ بنابراين
حجاب اسالمي حق مسلم و از نيازهاي هر زني است كه
قصد دارد پاك و سالم زندگي كند و خويشتن خويش را از
تعرض ناپاكان محفوظ بدارد.حجاب يك حق الهي است
كه بايد ادا شود و غيرت ربوبي اجازه ترك آن را نميدهد.
(آيه  31سوره مباركه نور) وقتي زن براي محيط خانه و
خيابان تفاوت قائل شود و بداند كجا و چگونه لباس بپوشد،
مرد نيز احساس آرامش ميكند .در غير اينصورت زن با
رفتار خود مسبب پرورش محيطي ناسالم در خانه و اجتماع
است .به طريقي كه هم فضايي سرشار از بياعتمادي و
دور از آرامش در خانه حاكم ميشودكه در نهايت تضعيف
بنيان خانواده را به ارمغان ميآورد و هم جوي ناامن بر
جامعه تسلط مييابد كه شخصيت زن را تنزل داده و او را
به كاالي مصرفي مدت دار بدل ميكند .به نظر ميرسد
زن خودنما مبتال به خود كمبيني است و از اينكه ديده
نشود ميهراسد .پس ميكوشد بجاي تقويت اعتماد به
نفس و بروزتواناييها و صفات پسنديده انساني خويش،
متذللترين راه يعني جلوهگريهاي جسماني غلوآميز در
محيط اجتماع را برگزيند .مسئلهاي كه متاسفانه در جامعه
امروز ما نمود بسيار دارد و به تدريج فقر اخالقي در آن را
استوار ميسازد.

قابل توجه محبين حضرت شاهچراغ (ع)

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

از افرادي که تمایل دارند زمین یا ملك خود را جهت گسترش فعالیت هاي فرهنگي به این آستان مقدس وقف نمایند دعوت مي نماید به
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مرکز روان شناسی ومشاوره آستان
مقدس در خدمت مردم
«مشــاوره خواســتن همچون هدایت اســت
وهرکــس خود را از آن بی نيــاز بداند به هالکت
حضرت امام علی (ع)
خواهد افتاد »

هــدف اصلى مشــاوره فراهم آوردن موقعيتى اســت تا
مراجعــه كننــدگان بتوانند راحت تر و رضايــت بخش تر به
زندگيشان ادامه دهند.
مشاوره با تســهيل فرايند رشد  ،شناسائى وحل مشكالت،
آموزش شــيوه هاى تصميم گيرى درســت ونحوه مواجهه با
بحران هاى زندگى همراه اســت كه به گسترش بينش  ،حل
تعارض هاى درونى ورشد روابط با ديگران مى انجامد .
وظيفه مشــاور آن اســت كه رشــد مراجع را تسهيل و
تســريع كند  ،براى ارزش هاى او احترام قائل شــود وتوان
تصميم گيرى را در مراجع تقويت كند .
به طور كلى هدف اصلى مشاوره كمك به مراجع يا درمان
است تا با حل مشكالتش بتواند براى آينده برنامه ريزى كند
و به سازگارى مطلوب خود  ،رهبرى وخوشبختى به رسد .
الزم به ذكر اســت كه يك برنامه مشــاوره زمانى موفق
است كه مشاوره در محيطى سر شار از امنيت وتعامل پويا بين
مراجع ومشاور صورت پذيرد .آنكه مشاور نقش كمك دهنده
ونه تحميل كننده داشته باشد .
رابطه مراجع و مشــاور بايد حضورى باشــد ،زيرا مشاهده
وضــع ظاهــرى و حركات مراجع در شــناخت وتشــخيص
مشكالت او نقش مهمى دارد .
هدف مشــاوره ،خود شناســى بيشــتر ويادگيرى فرايند
تصميم گيرى مناسب ونيز قبول مسئوليت مراجع است .
مراجع از طريق مشــاوره شيوه هاى انتخاب و طرح ريزى
وادامه يك زندگى معقول وموفق را مى آموزد .
باتوجــه آنچه كه ذكــر آن رفت وبا عنايــت به وظايف
خطير مشــاور وروانشناس مركز روان شناسى ومشاوره آستان
مقــدس و با عنايت وتوكل بر ايزد منان وحمايت ويژه توليت
اين آســتان شــريف ومديريت مدبروبا همكارى ومساعدت
روانشناسان و مشاورين ،اين مركز توانسته است منشا خدمات
ارزنده اى در زمينه مشاوره هاى خانوادگى ،ازدواج ،تحصيلى،
فردى ،گروهى و خدمات روانشناختى گردد.
از مهمترين برنامه هاى مركز روانشناسى ومشاوره آستان
مقدس مى توان به مشــاوره در زمينــه هاى خانواده ،ازدواج،
تحصيلى ،برنامه ريــزى ،بالينى،كودك ونوجوان ،شــغلى و
حقوقى اختالالت ياد گيرى وتست روان سنجى اشاره نمود .
از سوی شهرداری و آستان مقدس برگزار شد

همایش نوگالن حسینی در سومین حرم
اهلبیت (ع)

همايش نوگالن حسينى با حضور دوهزار كودك سه تا هفت
ساله از ســوى معاونت فرهنگي و اجتماعى شهردارى شيراز با
مشاركت آســتان مقدس احمدى و محمدى (ع) در حرم مطهر
حضرت شــاهچراغ (ع) برگزار شــد اين همايش كه با هدف
ترويج فرهنگ ناب عاشورائى بر پا گرديد شامل برنامه هائى از
جمله تعزيه  ،مداحى  ،وعزادارى براى حضرت اباعبد ا ...الحسين
بود .گفتنى اســت براى حضوركودكان در اين همايش ثبت نام
الزم از طريق فرهنگسراهاى شهردارى معمول گرديده بود .

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

از همراهي و یاریتان سپاسگزاري مي نماییم.

روابط عمومي آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)

اهداي سند مالكیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
به مرکز اسناد و کتابخانه ملي فارس
تصوير سند مالكيت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
كه از ســوى اداره كل ثبت اســناد اســتان فارس صادر
گرديده بــود  ،در آغاز هفته كتاب و در مراســمى كه با
حضور حضرت آيت ا ...سيد محمدمهدى دستغيب توليت
آستان مقدس در تاالر مركز اسناد و كتابخانه ملى فارس
برگزار شد به رئيس اين مركز تحويل گرديد.
بــه گــزارش واحد اطالع رســانى روابط عمومى
در اين مراســم كه سيد محمدحسن دستغيب مديرآستان
مقدس و جمعى از معاونين و هــم چنين مدير ،معاونين
وكاركنان مركز اسناد و كتابخانه ملى استان فارس حضور
داشتند حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دستغيب در

ســخنانى بــا ارج نهادن
هفته كتــاب وكتابخوانى
و بــا اشــاره بــه اينكــه
تالش هاى انجام شده در
عرصه كتــاب وكتابخوانى
وظيفه مسئولين را سنگين
تر مى كنــد نقش متوليان
امر نشــر و كتابخوانى را
با اهميت عنــوان كردند.
توليــت آســتان مقدس
حضــرت شــاهچراغ(ع)
اظهــار اميــدوارى كردند
كــه روز به روز بــر تعداد
عالقمنــدان بــه كتــاب
وكتابخوانى افزوده شــده و
اين موضوع در جامعه نمود
بيشترى پيدا كند .همين
گزارش حاكيست در ادامه
جلســه دكتررنجبر رئيس
مركز اسناد ملى و كتابخانه
فــارس طــى گزارشــى
فعاليت هاى انجام شــده
در اين مركز را برشــمرد و

از تالش هاى كاركنــان آن در جهت حفظ و نگاهدارى
اسناد ملى و ترويج كتابخوانى تقديركرد.
درايــن مراســم هم چنين از تعــدادى از كاركنان
مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس با اهداى لوح قدردانى
شــد .در پايان اين مراسم از سوى آستان مقدس حضرت
شاهچراغ(ع) نيز بسته هاى فرهنگى از جمله تصاويرى
از گنبد و بارگاه حضرت شــاهچراغ(ع) و همچنين ســه
جلد از كتاب از تاليفات توليت محترم آســتان مقدس به
نــام هــاى معراج الخاشــعين ،نغمــه هــاى عارفانه و
علم النفس و كتاب هاى شــاهچراغ(ع) ديروز و امروز و
ماه تمام دفتر نخست به مسئوالن مركز اسناد و كتابخانه
فارس ملى اهدا شد.

توسط تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)

نمایشگاه های اسناد کتابخانه اي و تجهیزات صنعت چاپ افتتاح شد
حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دستغيب
توليت آســتان مقدس احمدى ومحمدى(ع) در
اولين روز از هفته كتاب با حضور در مركز اسناد و
كتابخانه ملي فارس ،نمايشگاه اسناد كتابخانه اي
و تجهيزات صنعت چاپ با برنامه هاى آموزشــى
را كه به همت داريوش نويد گويى ناشــر برجسته
فارس در تاالر مركز اسناد و كتابخانه ملى برگزار
شــده بود افتتاح و از قســمت هــاى مختلف آن
بازديد كردند .به گزارش واحد اطالع رسانى روابط
عمومى در اين نمايشــگاه ها اسناد كتابخانه هاى
اســتان فارس در يكصد ســال اخير و همچنين

تجهيزات و ادوات و ابزار چاپ كتاب ازگذشته
تاكنون وســير تحول آن به نمايش گذاشــته
شده است.
اين نمايشــگاه به مدت يــك هفته داير و
صبح و عصــر مورد بازديــد عالقمندان قرار
مى گيــرد .همين گزارش حاكيســت در اين
بازديد كه ســيد محمدحســن دســتغيب و
مسئوالن آستان شــريف ايشان را همراهى
مى كردند از قسمت هاى مختلف مركز اسناد
و كتابخانــه ملي فارس بازديــد و در جريان
روندكاري اين مركز قرار گرفتند.

نذورات و مشارکت هاي شما زائرین محترم صرف چه مواردي مي گردد؟
نذورات جمع آوري شده زیر نظر مقام محترم توليت حرمين شریفين احمدي و محمدي(ع) در موارد ذیل هزینه مي گردد.
امور فرهنگي -رفاهي زائرین محترم ،تبليغات ،انتشارات ،مراسم هاي مختلف مذهبي و ملي ،تامين هزینه هاي روشنایي ،تاسيسات ( آ ب و برق و گاز) ،امور بهداشتي
و تنظيف َ ،خرید فرش تعميرات و نگهداري و بازسازي آستان مقدس
از عزیزان عالقه مند ،زائران گرامي ،شهروندان ،دوستداران اهل بيت(ع) و تمامي کساني که تمایل دارند در توسعه حرم مطهر و تامين قسمتي از هزینه هاي مذکور
مشــارکت نمایند دعوت مي گردد نذورات نقدي خود را به یكي از دفاتر واقع در صحن و یا ورودي آســتان مقدس و یا از طریق واریز به حساب نذورات آستان مقدس
حضرت شاهچراغ(ع) به یكي از شماره حساب هاي زیر اقدام نمایند.
 -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 عزیز ،امكان دریافت نذورات شــما از طریق کارت به کارت به شماره کارت  6037691756742748بانك صادرات ،فراهم گردیده
است.
ً
ضمنا دفتر نذورات در ورودي آستان مقدس ،آماده دریافت تمامي نذورات غير نقدي( فرش ،لوستر ،لوازم تنظيفي و تزیيني ،گوسفند و )...شما عزیزان مي باشد.
زائران و شــهروندان گرامي مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از فعاليت هاتي فرهنگي  -مذهبي و خدماتي به سایت آستان مقدس و یا روابط عمومي تماس
وب سايتwww.shahecheragh.ir :
حاصل فرمایند.

گزيده اي از سخنان گهربار حضرت امام حسين عليه السالم
ٍ
عروف لَم تَج َعلوا
ّاس نافِسوا فِی ال َمكا ِر ِم َو سا ِرعوا فِی ال َمغان ِِم َو ال تَحت َِسبوا ب ِ َم
ا َ ُّی َها الن ُ

اى مردم در خوبیها با یكدیگر رقابت کنيد و در بهره گرفتن از فرصتها شتاب نمایيد و کار نيكی را که در انجامش شتاب
نكردهاید ،به حساب نياورید.
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بازدید استاندار فارس از موزه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
صحن مطهــر قرار گرفته و اشــياى
نگهــدارى شــده در آن مربــوط به
دوران كهن و معاصر اســت كه شامل
قرآن هــاى نفيس خطى ،كتب خطى
طال كوب ،اشــياى ســفالى ،فلزى،
ســكه ها ،مدال ها ،دست نوشته هاى
شهيد آيت ا...سيد عبدالحسين دستغيب،
ســاعت قديمى مكانيكــى ،كتل ها،
شمعدان ها و صدها شى ارزشمند قديمى
ديگر مى باشد.

دكتــر ســيد محمــد احمدى اســتاندار
فــارس در راس هياتى  1٠نفــره از موزه حرم
مطهــر بازديد نمــود .در اين بازديد كه ســيد
محمدحســن دســتغيب  -مدير آستان مقدس
احمــدى و محمــدى (ع) وى را همراهــى
مى كرد ،ايشان را از نزديك با آثار و اشياء موجود در
موزه آشــنا نمــود .الزم به ذكر اســت ،موزه
آســتان مقدس با دارا بودن بيش از چهار هزار
شــى با ارزش كه ششصد شــى آن در معرض
ديد عالقــه مندان قــرار دارد در ضلع جنوبى

خاطرات خادمان آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) کتاب می شود
حضور پرشــور خادمان افتخارى و رسمى
آســتان مقدس حضــرت شــاهچراغ(ع) در
مسابقه ارسال خاطرات ،موجب شده است كه
اين خاطرات پس از بازنويسى و در نظر گرفتن
قواعد ادبى ،اماليى و انشايى به صورت كتابى
خاص منتشر و در دســترس عالقمندان قرار
گيرد.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط
عمومى ،توســلى مســئول دبيرخانــه خدام
افتخــارى گفت  :به دنبال فرا خوان ارســال
خاطــرات و كرامات حضرت شــاهچراغ (ع)
از ســوى خدام افتخارى و رســمى (خواهران و برادران)
بيش از يكصد خاطره به دبيرخانه ارســال گرديد كه پس

از جمع بندى خاطرات توســط گروهــى از همكاران كه
تجاربى در امور رسانه اى و فرهنگى داشتند اين خاطرات

استقرار پایگاه آزمایش رایگان فشار و قند خون
در آستان مقدس

در ايام ماه محرم بــه منظور خدمات
رســانى به بيماران ،زائــران و مجاوران
برنامــه غربالگرى فشــار و قند خون به
افراد باالى ســى سال به صورت رايگان
در آستان مقدس احمدى و محمدى (ع)
انجام گرفت.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط
عمومــى ،اخوت  -مســئول دارالشــفا
(درمانگاه حضرت شاهچراغ (ع)) با اعالم
ايــن مطلب گفت :برنامــه غربالگرى تا
پايان دهه محرم توســط همكاران مركز
دارالشــفا در اتــاق امداد پزشــكى واقع

در صحــن مطهر ،انجام شــد متقاضيان
با بــه همراه داشــتن كارت ملى در اين
آزمايش شركت نمودند.
وى اضافه كرد كسانى كه داراى فشار
و قند خون غيــر متعارف بودند از طريق
همكاران ،به پزشــكان متخصص براى
انجام معاينات و مداوا معرفى شدند.
مســئول درمانــگاه حضــرت
شــاهچراغ(ع) افزود :ســاعت مراجعه به
دفاتر امداد پزشــكى بــراى غربالگرى
فشــار و قند خــون از  9 : 3٠تا  12هر
روز بود.

از نظــر محتوايى نگارش ،ادبى و...
مورد بررســى و داورى قرار گرفت
كه تعــداد  1٠نفر از كســانى كه
بيشترين نمره را كسب نموده بودند
انتخاب كه در مراسمى ويژه از آنان
تجليل مى گردد.
وى اضافــه كــرد همچنين
بــا نظــر موافق مديريــت و ديگر
مســوولين آســتان مقــدس مقرر
شــده اســت تعــدادى از ايــن
خاطــرات گزينــش و در كتابــى
تحت عنــوان «خاطرات خدام» به صــورت كتاب چاپ
و در دسترس عالقمندان قرار گيرد.

ایجاد اتاق خبر ویژه خبرنگاران

در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)

به منظور تسهيل در ارسال اخبار مربوط
به ماه محرم و عزادارى ســاالر و ســرور
شــهيدان حضرت ابا عبد اهلل الحسين (ع)
از حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) توسط
روابط عمومى آســتان مقدس احمدى و
محمدى (ع) ،اتاق خبــر با امكانات الزم
اعم از اينترنــت ،رايانه ،فكس و تلفن در
اختيار خبرنگاران رســانه هاى جمعى قرار
گرفت.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط
عمومى ،اين امكانات موجب خواهد شــد
كه در اسرع وقت خبرنگاران رسانه هاى

مختلف بتوانند در هر زمان اخبار تهيه شده
را مخابره نمايند.
به گفتــه مدير روابط عمومى آســتان
مقدس اتــاق خبــر در طول ســال نيز
در مناســبت هــاى مختلــف در خدمت
رسانه ها مى باشد.
ابواالحــرار افــزود :رســانه هــاى
خبــرى اســتانى و كشــورى ،همچنين
مى توانند از تســهيالت واحد ســمعى و
بصــرى در زمينه عكس و فيلم مراســم
مختلــف نيز در ســايت آســتان مقدس
استفاده نماييد.
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

اهدای اولین محموله کاالی پزشكی
اتحادیه لوازم پزشكی فارس به
دارالشفای آستان مقدس

اولين محموله كاالى پزشــكى اهدايى اتحاديه كاالهاى
پزشكى اســتان فارس به دارالشفاى آســتان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) تحويل گرديد.
به گزارش واحد اطالع رسانى روابط عمومى اخوت مسئول
دارالشــفاى آســتان مقدس گفت به دنبال تشــكيل مجمع
عمومى اتحاديه كاالهاى پزشــكى در آستان شريف حضرت
شــاهچراغ(ع) و اســتماع نياز درمانگاه ودارالشفا اين آستان
مقدس به ضرورت هاى پزشــكى 48 ،قلــم كاال از جمله 22
دســتگاه ويلچر ،يك دستگاه اتو كالو  ،يكدستگاه نوار قلب ،
ســت معاينه  ،ست احياى قلبي و ديگراقالم پزشكى جمعا به
ارزش  21٠ميليون ريال به اين درمانگاه تحويل گرديد.
وى افزود اين كاالها اولين محموله اى اســت كه از سوى
رئيس و اعضاى اتحاديه كاالهاى پزشــكى كه از جمله افراد
خير و نيكوكار هســتند در جهت تامين نيازهاى آستان مقدس
تحويل گرديده است .
اخــوت گفت بــزودى ديگر اقالم مورد نياز از ســوى اين
اتحاديه به آستان مقدس ارسال خواهد شد .مسئول دارالشفاى
آســتان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) اظهار اميدوارى كرد كه
ديگر صنوف و افراد خير نيز در راســتاى مساعدت به درمانگاه
آســتان مقدس و پروژ ه هاى خدماتــى  ،عمرانى ،فرهنگى و
رفاهى هميارى الزم را داشته باشند.
در سالروز شهادت حضرت قاسم(ع) در حرم مطهر

دو هزار نوجوان مدارس راهنمایی
غیرانتفاعی به سوگ نشستند

در دهه محرم و در روز شهادت حضرت قاسم(ع) بيش از دو
هزار دانش آموز مدارس راهنمايى غيرانتفاعى نواحى چهارگانه
آموزش و پرورش شيراز به سوگ نشستند.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط عمومى و به نقل از
صحرابان مديرمركز كودك و نوجــوان در ايام دهه محرم دو
هزار نوجوان پسر مدارس راهنمايى غير انتفاعى ضمن حضور
در آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) و زيارت مضاجع شريف
و مطهر حضرات سيد ميراحمدبن موسى(ع)و سيد مير محمدبن
موسى (ع) با ســوگوارى و عزادارى به مناسبت شهادت سرور
و ساالر شــهيدان حضرت امام حسين(ع) و حضرت قاسم(ع)
اين مناسبت ها را به فرزندان حضرت ابا عبدا...الحسين تسليت
گفتند.
وى افــزود در برنامه از قبل تدوين شــده اين نوجوانان در
سوگ حضرت قاسم(ع) به ســينه زنى و عزادارى پرداختند و
در ادامه بافضايل ،شخصيت و زندگى حضرت امام حسين(ع)،
حضرت سيد ميراحمدين موســى شاهچراغ(ع) ورشادت هاى
حضرت قاسم (ع) در صحنه هاى نبرد با كفار آشنا شدند.
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گزارش تصويري از مراسم سوگواري ساالر و
در سومين حرم

سرور شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين (ع)
م اهل بيت (ع)
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)
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شماره 72
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نماز شب در قرآن و روایت
در قرآن كريم در آيات  1-4و آيه  6سوره مباركه مزمل و آيه 79

سوره مباركه اسراء به موضوع نماز شب اشاره شده است.
روايات متعددى از ائمه معصومين در فضيلت نماز شب وارد شده
اســت از آن جمله ميتوان موارد زير را ذكر كرد .رســول خدا(ص)
مى فرمايند :شــريفان امت من حامالن قرآن و نماز شــب خوانان
هســتند .امام صادق عليه الســالم مى فرمايند :نماز شب افتخار و
زينت مؤمن در دنيا و آخرت است.
امام رضا عليه الســالم نيز مى فرمايند :نماز شــب گشايش در
زندگى و پناهندگى به خدا از عذاب قبر و آتش است.
علل محروميت از نماز شب
 -1گناه -2 ،دروغ -3 ،پرخورى -4 ،عجب و خودبينى
بهترین زمان براى نافله شب
بهتريــن موقع براى انجام نافله شــب آخر شــب يعنى ســحر
مى باشــد كه بهتر اســت قبل از خواندن نماز شب انسان دو كار را
انجام دهد -1 :مســواك زدن  -2خواندن آيات  19٠-194سوره
مباركه آل عمران
اثرات معنوى نماز شب
 -1خشنودى خداوند -2 ،زينت آخرت -3 ،شفاعت اهل بيت-4 ،
كفاره گناهان روزانه -5 ،آمرزش گناهان -6 ،توفيق توبه -7 ،فراوانى
رزق و روزى -8 ،اداء دين -9 ،ورود به بهشت -1٠ ،تمسك به اخالق
پيامبــران-11 ،بركت در كار -12 ،خــوش اخالقى -13 ،بازدارنده از
گناهــان -14 ،نورانيت قلب -15 ،تقويت احساســات مذهبى-16 ،
زيبايى چهره -17 ،نورانيت منزل -18 ،جلوگيرى از كارهاى زشــت
ناپسند -19 ،نجات از عذاب دنيا -2٠،تقويت اراده انسان
اثرات روحی نماز شب
 -1درمان خود خواهى -2 ،درمان ســوءظن -3 ،درمان وســواس،
با ذكر خدا -4 ،افزايش اعتمــاد به نفس -5 ،نظم در امورات زندگى ،
 -6تقويت صبر و حوصله در برابر مشكالت -7 ،كاهش شدت فشارهاى
عصبى روزانه  -8درمان اضطراب و پرخاشــگرى -9 ،آرامش و امنيت
روحى -1٠،تقويت پذيرش نقص و كاستى و ضعف ها  -11لذت بردن
از زندگــى -12 ،افزايش حس مســئوليت پذيرى  -13 ،تقويت ارتباط
سالم با ديگران  -14،تقويت مدارا با استرس ها
اثرات جسمی و درمانی نماز شب
 -1شادابى و نشاط و ســرزندگى به علت استنشاق گاز ازون در
هواى صبحگاهى.اين گاز با طلوع آفتاب ناپديد مى شــود و بر روى
دســتگاه عصبى و عضالت و روان انسان اثر مثبت دارد -2 ،توليد
ويتامين به علت زيادى امواج مــاوراء بنفش در هواى صبحگاهى،
 -3دور كردن افســردگى و دل مردگى از انســان و ايجاد نشاط و
شادى -4 ،سحرخيزى و نماز شــب باعث افزايش ترشح هورمون
مالتونين مى شــود ،اين هورمون عالوه بر مغز در شبكيه چشم و
روده بزرگ يافت مى شــود .هورمون مالتونين در پاسخ به تاريكى،
شب ها ترشــح مى شود از ساعت  9شب شروع مى شود و تا نيمه
شــب ترشــح آن ادامه دارد .هورمون مالتونين به تنظيم خواب و
بيدارى ما كمك مى كند ،زود خوابيدن و سحر خيزى و نماز شب از
عوامل افزايش دهنده مالتونين هستند.
ترشــح هورمون مالتونيــن باعث تقويت دســتگاه ايمنى بدن،
جلوگيرى از ايجاد ذرات سمى در بدن ،تقويت نيروى فكر و انديشه،
تقويت بينايى و جلوگيرى از آب مرواريد ،افزايش طول عمر ،زيبايى
چهره ،محافظت از قلب مي شود.
درمان افسردگی و رفع غم واندوه
درمان كم خوابى ،پيشــگيرى از ســرطان ها ،تقويت حافظه و
جلوگيرى از آلزايمر و فراموشى ،بهبود خواب انسان و خواب را لذت
بخش مى كند ،آرامش عضالنى در طى روز و راحتى بدن،
دريافت اكســيژن كافى و سالمت مغز ،رفع سر درد و سر گيجه،
كمك به درمان بيمارى هاى دهان و دندان با مسواك زدن قبل از
نماز شــب ،جلوگيرى از تورم حنجره و گرفتگى و خشونت صدا در
اثر خواب زياد ،جلوگيرى از برگشت محتويات معده به مرى به علت
خواب طوالنى ،جلوگيــرى از جذب بيش از حد آب مواد غذايى از
روده بزرگ و تنبلى روده بزرگ و يبوســت ،جلوگيرى از زرد شدن
پوســت به خصوص پوســت صورت ،جلوگيرى از ريزش مو در اثر
اضطراب و استرس ،رفع بى حالى و سستى عمومى و كاهش انرژى
بدن ،جلوگيرى از ورم چشم و عفونت چشم و پلك ،خواب طوالنى
باعث مى شود پلك زدن و ترشح اشك به خوبى صورت نگيرد.
اينها نمونه هاى از فوائد يكى از عبادات مســتحبى اسالم است
كه خيلى به انجام آن ســفارش شده است .اميد است كه خداوند ما
را جزء شــب زنده داران و سحر خيزان قراردهد تا از فوايد دنيوى و
اخروى آن بهره مند شويم.
فيزیوتراپيست مرتضی قيطانچی -مسئول فيزیوتراپی
بقيه اهلل المرد

تكواندو کار شیرازي مدال جهاني خود را به موزه حرم مطهر
اهدا کرد
نفــر ســوم مســابقات بيــن المللى
تكوانــدو اردن مــدال خــود را بــه
آســتان مقــدس حضرت شــاهچراغ(ع)
اهدا نمود.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط
عمومــى محمــد عبدالبيگى نفر ســوم
مســابقات تكنواندو اردن در سال 2٠٠5
بــا حضــور درآســتان مقــدس احمدى
ومحمــدى(ع) و زيارت مضجع شــريف
حضرت شــاهچراغ(ع) با حضور در دفتر
حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدى دستغيب
توليت آســتان مقدس احمدى و محمدى

ضمن بهره گرفتن از رهنمودهاى ايشــان
مــدال برنز خود را به ايشــان تقديم تا در
موزه حرم مطهــر نگاهدارى و در معرض
ديد عالقمندان قرار گيرد .در اين مراســم
كه تنى چند از مسوولين آستان مقدس و
خانواده اين ورزشكار حضور داشتند توليت
آستان مقدس در سخنانى با تجليل از اين
ورزشكار فارسى ،ورزش را يكى از اركان
سالمتى و شور و نشــاط در ميان جوامع
عنوان كردند.
ايشــان با ذكر اين نكته كه ورزش
موجب تحرك  ،پويايى و ايجاد انگيزه در

برگزاری کالس شناخت حضرت شاهچراغ (ع)
در سپیدان
سپيدان  -راحمی خادم افتخارى

به دعوت هيئت امنا امامزاده سلطان
نورالديــن علــوى الغازى شهرســتان
ســپيدان يــك دوره كالس شــناخت
پيرامــون زندگــى ،شــخصيت وفضايل
اخالقــى حضــرت ســيدمير احمدبــن
موسى شــاهچراغ (ع) وديگر امامزادگان
واجــب التكريم در ايــن مكان مذهبى
برگزار شد  .سيد ســعيد سعادت مسئول
هيئت امناى اين امامزاده گفت با دعوت
از يكى از مدرسين آستان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) وبــا حضــور جمعى از
خواهــران واعضاى هيئــت امنا كالس
حضرت شناسى وشــناخت امامزادگان و

نهضت ورود آنــان پس از ورود حضرت
امام رضــا (ع) به ايــران وعلت تكريم
ايــن امامــزادگان بــا توجه بــه خطبه
پيامبــر در روز غدير كه فرمــود من در
برابر رســالتم ودعوتم هيچ چيز از شــما
نمى خواهم جز تكريم وگراميدشت وپيروى
از قــرآن و اهلبيت (ع) برگزار ومســائل
مختلف مذهبــى مورد بحث وبررســى
قرار گرفت .
وى افــزود در ايــن كالس ويــژه
بزرگتريــن آفت خدمت كه شــامل كبر
و غــرور  ،كم حوصلكــى  ،بخل وتنگ
نظرى ميباشــد بــه شــركت كنندگان
يادآورى شد .

جوانان مى باشــد آن را راهى رسيدن به
معنويت و دورى از فساد اعالم كردند.
گفتنــى اســت در مراســم فوق
معاونــت پژوهش و فناورى با تشــكر از
محمد عبدالبيكى كه افتخار آفرين ورزش
فارس اســت گفت  :طى چند سال اخير
تعــدادى از ورزشــكاران و قهرمانان ملى
و فارس مدال هاى خود را تقديم آســتان
مقدس نموده اند كه حســب رهنمودهاى
توليــت محترم ايــن مدال هــا در موزه
نگاهدارى و در معرض ديد بازديدكنندگان
قرار گرفته است .

محمــد عبدالبيگــى كه هــم اكنون
ســمت مربى تكواندو فــارس را بر عهده
دارد هــدف از ايــن اقدام خــود را ارادت
خالصانه به ائمه اطهــار(ع) به خصوص
حضــرت شــاهچراغ(ع) و الگوگرفتن از
پيشكســوتان و تاكيــد خانــواده خود به
منظور توسل جستن به اين بارگاه شريف
عنوان كرد.
در پايان مراســم حضرت آيت ا ...سيد
محمد مهدى دســتغيب با اهداى هدايا و
بسته تبركى از اين قهرمان ورزش تكواندو
قدردانى نمودند.

دو هزار نوجوان دانش آموز دختر مدارس
راهنمایی شیراز در مراسم محرم به سوگ نشستند
به گفته صحرابان
مدير مركــز كودك
و نوجــوان آســتان
مقــدس ،در ايــام
دهه محــرم دو هزار
دانــش آمــوز دختر
مــدارس راهنمايى
غيــر انتفاعــى در
يك برنامــه مدون،
ضمن حضور در آســتان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) و زيارت مضاجع شريف
و مطهــر حضــرات ســيد ميراحمد بن
موسى(ع) و سيد مير محمد بن موسى (ع)
با ســوگوارى و عزادارى ،شهادت سرور و

ساالر شهيدان حضرت
امام حسين (ع) و 72
تن از شهداى كربال را
به تعزيت نشستند.
ايــن نوجوانــان با
شــركت در مراســم
سوگوارى ،به عزادارى
پرداختند و با اســتماع
ســخنرانى ،با فضايل،
شــخصيت و زندگــى حضــرت امــام
حســين(ع)  ،حضرت ســيد ميراحمدين
موسى شــاهچراغ (ع) و رشــادت هاى
شهداى كربال در صحنه هاى نبرد با كفار
آشنا شدند.

داستان های عبرت آموز
داستان اول
مــردي براي اصــالح ســر و صورتش به
آرايشگاه رفت .در بين كار گفت و گوي جالبي
بيــن آن ها در گرفت.آن هــا در مورد مطالب
مختلفي صحبــت كردند،وقتي به موضوع خدا
رسيد ،آرايشگر گفت :من باور نمي كنم كه خدا
وجود دارد .مشتري پرسيد :چرا باور نمي كني؟
آرايشگر جواب داد :كافيست به خيابان بروي تا
ببيني چرا خدا وجود ندارد؟ شما به من بگو ،اگر
خدا وجود داشت ،اين همه مريض وجود داشت؟
بچه ى بي سرپرســت پيدا مي شد؟ اگر خدا وجود داشت،
درد و رنجي وجود داشــت؟ نمي توانم خداي مهرباني را
تصور كنم كه اجازه دهد اين همه درد و رنج و جود داشته
باشــد .مشــتري لحظه اي فكر كرد اما جوابي نداد چون
نمي خواســت جر و بحث كند .آرايشــگر كارش را تمام
كرد و مشــتري از مغازه بيرون رفت .به محض اين كه از
مغازه بيرون آمد ،مردي را با موهاي بلند و كثيف و به هم

نكرده پيدا نمي شد .آرايشگر گفت :نه بابا! آرايشگرها
وجود دارند ،موضوع اين است كه مردم به ما مراجعه
نمى كنند.مشتري تاكيد كرد :دقيق ًا نكته همين است.
خــدا وجود دارد .فقط مردم به او مراجعه نمي كنند و
دنبالش نمي گردند .براي همين اســت كه اين همه
درد و رنج در دنيا وجود دارد (.سايت گفتگوى دينى)

تابيده و ريش اصالح نكرده ،ديد .ظاهرش كثيف و به هم
ريخته بود .مشتري برگشت و دوباره وارد آرايشگاه شد و
به آرايشگر گفت:ميدوني چيه! به نظر من آرايشگرها هم
وجود ندارند .آرايشــگر گفت :چرا چنين حرفي مي زني؟
من اينجا هســتم .من آرايشــگرم.همين االن موهاي تو
را كوتاه كردم .مشــتري با اعتراض گفت :نه آرايشگرها
وجود ندارند چون اگر وجود داشتند ،هيچ كس مثل مردي
كه بيرون اســت ،با موهاي بلند و كثيف و ريش اصالح

داستان دوم
روزى مــردى از لقمان يك هزار دينار گرفت .در
دل قصــد كرد كه آن را پس ندهد .ناگهان بادى آمد
و پــول ها را برد .مرد بار ديگر نزد لقمان آمد و هزار دينار
ديگر قرض گرفت .اين بار با خود گفت :اين مال توست.
لقمان گفت :آن ها را كه باد آورده بود ،باد هم برد و چون
ايــن را با تالش و زحمت يافته اى ،ســود زيادى كردى.
( على صالحى ،پند و اندز لقمــان حكيم ،ص،23تهران،
انتشارات كتاب نشر).1391 ،
نجمه حيدرى خادم افتخارى

توليد لوح فشرده گردهمآيی شيرخوارگان حسينی در آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)

لوح فشرده صوتى و تصويرى گردهمآيى شيرخوارگان حسينى توسط واحد سمعى و بصرى آستان مقدس توليد گرديد .اين محصول ديدارى-شنيدارى شامل
بخشــهاى مختلف اين مراســم باشكوه مىباشد كه در نخستين جمعهى ماه محرم كه بهنام حضرت علىاصغر(ع) مزين است ،با حضور خيل مادران و كودكان
شــيرخوار در صحن و سراى ملكوتى حرم مطهر حضرت احمدبن موسى شاهچراغ (ع) برگزار گرديد .حاضران اين همايش با مداحى حاج كاظم محمدى ،حاج
عباس انجوى و حاج خليل نگهبان و به ياد طفل شيرخوار اباعبداهلل الحسين(ع) ،مظلوميت شيعيان را به جهانيان يادآور شدند .لوح فشرده شيرخوارگان حسينى با مدت  1٠5دقيقه قابل
نمايش با رايانه و دستگاههاى پخش خانگى مىباشد ،پس از تكثير توسط واحد سمعى و بصرى آستان مقدس احمدى و محمدى (ع) آماده ارائه به عالقمندان خواهد شد.

انقالب اسالمي ایران به برکت حضرت امام حسین (ع)
در جهان طنین انداز شد
حضرت آيت ا ...حاج ســيد محمد مهدى دستغيب توليت
آســتان مقدس احمــدى و محمدى(ع) با حضــور در جمع
كاركنان و خادمان آســتان مقدس در ويژه برنامه طليعه نور
كه در هفتمين روز از ماه محرم الحرام همراه با تالوت آياتى
از كالم ا ...مجيد و قرائت زيارت عاشــورا در رواق دارالعباده
برگزار شــد اظهار داشــتند :بزرگترين موهبت خداوند بر ما
مردم  ،محبت خاندان رســالت اســت كه مرحمت پروردگار
براى ماســت  .ايشــان با ذكر اين نكته كه امانت خداوند بر
دوســتى با اهل بيت(ع) رقم خورده است افزودند .انشاء ا...
شــما محبان حضرت على(ع)دركنارحوض كوثر همنشــين
اميرالمومنين حضرت على(ع) خواهيد بود وبهشت جايگاهى
براى دوستداران حضرت رسول (ص) و اهل بيتش (ع) خواهد
بود .حضرت آيت ا ...ســيد محمدمهدى دستغيب با تاكيد بر
اينكه از ناحيه امام حسين(ع) محبتى در دل اهل ايمان است
كه قابل وصف نيســت اضافه كردند ،امام حسين(ع) نوري
است كه خاموش شــدنى نيست و الزمه ارادت به اين ذريه
حضرت على(ع) ،ايمان است ايشان اضافه كردند اگر كسى
محبت حســينى دارد محبت حضرت رسول (ص) وحضرت
ولى عصر (عج) رادارد .توليت آستان مقدس با اشاره به اينكه
شياطين جن و انس در كمين هستند تا حب امام حسين(ع)
را از انســانهاى مومن بربايند گفتند حكومت هاى بنى اميه
و بنى عباس مقابل اهل بيت (ع) ايســتاده بودند و حتى در
زمان متوكل عباسى زمينى كه مقبره حضرت امام حسين(ع)
در آن بودند توســط يكى از مامورين وى به مدت  2٠سال
شخم زده شد ولى شــنيديم كه شخصى به نام زيد مجنون
از اهالى مصر وقتى اين مطلب را شنيد در همان زمان براى
جلو گيــرى از اين اقدام متوكل راهى عراق شــد و در اين

كشــور با بهلول مالقات كرد و هر دو نفر به سراغ زارع كه
مشــغول زارعت بود رفتند و گفتند چــرا جايى كه قبر امام
حسين(ع) است را شخم مى زنيد كه فرد مذكور منقلب شد
و گفت  2٠سال است كه اينجا زراعت مى كنم هر وقت آب
را بر روى مزرعه مى برم در جايى كه قبر اســت آب ســوار
نمى شــود ولى عبــرت نگرفتم ولى حاال كه احــوال را از
شما شــنيدم منقلب شــدم كه البته زارع پيش متوكل رفت
و اعتراض كرد كه به دســتور او كشــته شد و لى از عجائب
روزگار است كه عاقبت همين متوكل پس از دستگيرى زيد
مجنون خوابى مى بيند كه به او گفته مى شــود فورا زيد را
آزاد و احترام كن و آرامگاهى بر قبر امام حســين(ع) به ساز
كه پس از بيدار شدن اين كار ا انجام مى دهد.
آيت ا ...سيد محمد مهدى دستغيب در ادامه سخنان خود
با ذكر احاديث و روايات متعدد در مورد شــخصيت و فضايل
و رشــادت هاى امام حسين(ع) اظهار داشتند :حضرت آيت

ا ...شــهيد سيد عبدالحسين دســتغيب كه رحمت خدا بر او
باد نيز به امام حســين(ع) ارادت خاصى داشــتند كه زبانزد
خاص و عام بود و با توجه به اينكه ايشــان در روز عاشــورا
متولد شده بودند سراپا حسينى بودند و خدا مى داند وقتى يا
حسين (ع) مى گفت مجلس منقلب مى شد او از جان و دل
يا حســين(ع)مى گفت .ايشان در قبل از انقالب و پس از آن
يكى از همراهان و ياران امام راحل بودند  .ايشان هر جا منبر
مى رفت مردم را نصيحت مى كرد و تفســير قران و ذكر يا
حسين(ع) اخالق و عادت هميشگى اش بود.
ايشــان در ادامه افزودند شــهيد آيت ا ...دســتغيب در
مســجدطباليون كه نماز مى گذارد به منبر هم مى رفت ولى
به دســتور رضا خان علما را از رفتن به منبر منع مى كردند
از جمله شــهيد دستغيب را ولى ايشان بعد از نماز عشا رو به

مردم مى نشست و مردم را نصيحت مى كرد .زمان پسرش
محمدرضــا نيز همين بود ولى باز هم به منبر مى رفت اما با
يارى خداوند متعال حضرت امام (ره) انقالبى بر پا كرد كه به
بركت اين انقالب عزاى حسينى در تمام ايران بر پا شد و به
بركت ايران ساير ممالك اسالمى نيز متحول شدند.
حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دســتغيب در ادامه
ســخنان خود به نقش شــهيد آيت ا ...ســيد عبدالحسين
دستغيب در انقالب اسالمى اشاراتى داشتند و اظهار داشتند
در فارس تنها كســى كه همراه امام بــود و مبلغ انقالب و
مذهب بود ،شهيد دســتغيب بودند يادم هست به اتفاق اين
بزگوار ديدارى با امام امت داشتيم مجلسى بود در خانه امام،
اهالى قم آمده بودند براى ديدار ايشان شهيد دستغيب تازه از
زندان آزاد شده بودند امام مشغول صحبت براى مردم شدند
وبا اشــاره به حضور شهيد آيت ا ...دستغيب فرمودند « آقاى
دستغيب از مفاخر اســالم هستند ».توليت آستان مقدس در
ادامه ســخنان خود گفتند حضرت امام حسين(ع) در مقابل

كفر ايســتاد و خدايى بود و هر كه حسينى باشد نيز خدايى
مى گردد .ايشــان با اعالم اينكه اگر كسى حسينى شد تابع
طاغوت نمى شود گفتند حسينى بودن موجب منور شدن دلها
مى گردد و نزديك تاريكى نمى شود .
آيت ا ...ســيد محمد مهدى دســتغيب بــا نقل قولى از
شيخ شوشــتر پيرامون فضايل امام حسين(ع) اظهار داشتند
اهل بيت(ع) طبق فرموده رســول خدا همه كشــتى نجات
هستند ولى حضرت امام حسين(ع)كشتى اش سريعتر است
و از قول رسول اسالم است كه فرداى قيامت امام حسين(ع)
دست محبان خود و اهلبيتش (ع) را مى گيرد.
توليت آستان مقدس همچنين گفتند همه ما به جز رسول
خدا (ص) خطا كار و داراى اشتباهاتى هستيم ولى مى توانيم
با توسل به ائمه اطهار ،گناهان و اشتباهات خود را كم كنيم
به بركت وجودامام حســين(ع) اين اساس بر پا شد كه ماها
كه داراى هواى نفس هستيم به مدد معصومين اين گناهان
كم شود و خداوند مارا ببخشد.
حضــرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دســتغيب اظهار
داشتنداز دوستى امام حســين(ع) همين بس كه اگر اشكى
از چشــمى جارى شــد و يا حالت هم و غم داشته باشيم و
در عزاى حســين (ع) باشيم خود مســتوجب رحمت خدا و
توجه ائمه اطهار و به خصوص امام حســين(ع) به اين افراد
مى شــويم .ايشان گفتند ما بايد خوشحال باشيم كه خداوند
بر ما منت گذشــته و اينكه در خدمــت حضرت آقا احمدبن
موســى و محمدبن موسى(ع) هستيم  ،اين ها ذريه رسول
خدا هســتند اينها نوراالنوار هســتند و قلب ما منور به نور
اين آقازاده ها اســت و خداوند به بركــت اين بزرگواران ما
را حســينى خواهند كرد و قطعا فرداى قيامت محشور با آقا
حضرت احمد بن موســى(ع) هستم  .ايشان در ادامه گفتند
افتخار ما اين اســت كه كفشدار آقا هستيم و تمام حركات و
ســكنات ما زير نظر آقاســت اينها مهربان ترين مهربان ها
هســتند و همه بدانيد اين برزگان آگاه بر اعمال ما هســتند
جواب سالم ما را مى دهند و اينها از مسلمات مذهب ماست
و خداوند قدرتى داده به دوستانش كه ما را ببينند.
ايشــان در پايان با اعالم اينكه همه ائمه گوشــى شنوا
دارنــد و صداهاى ما را مى شــوند فرمودند االن حجت بن
الحســن(عج) نماينده خداوند درجهان هستى هستند و همه
جارا مى بينند و مشــاهده مى كنند و همه اولياى خدا اينطور
هســتند پس سر به سجده بگذاريم و شــاكر خدا باشيم كه
جايى آمديم كه پر از نور است اميدوارم به بركت اهل بيت(ع)
خداى تعالى در دنيا و آخرت همه ما و شما را سعادتمند كند.
حاجات همه را برآورده و به خير فرمايد و فرداى قيامت كنار
حوض كوثر خدمت امير المومنين (ع) و بعد هم در بهشــت
همراه خودشان باشيد .انشاء ا ...گفتنى است در پايان ،مراسم
عزادارى باشكوه بسيار برگزار شد.
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

پزشكانی که خدمتشان در راه رضای
خدا و خدمت به مردم است

دارالشفاى آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) دير زمانى
اســت كه خدمت به زائران ،شــهروندان وبه خصوص مردم
محروم اطراف حرم مطهر را به عنوان يك وظيفه در دســتور
كار خود قرار داده است .
در ســال هاى اخيــر براســاس رهنمود هــاى توليت
آستان مقدس حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دستغيب
فعاليت هاى اين درمانگاه خيريه با استقبال زائران ،شهروندان
و مجاوران قرار گرفته است وپزشكان ومتخصصان با طيب
خاطر به وظايفى كه قلبا واز ســر ارادت به خاندان عصمت و
طهارت (ع) است ادامه مى دهند.
عبدالرضا فاطمى پزشك عمومى دارالشفاى حضرت سيد
مير احمد بن موســى (ع) از جمله عاشــقان بــه اهلبيت (ع)
وحضرت شاهچراغ (ع) است كه در كسوت خادمان افتخارى
به طور رايــگان در درمانگاه حضرت آقا ســيد مير احمد بن
موســى (ع) به معالجه ومداوى بيماران نياز مند وبه خصوص
مردم محروم منطقه كمر خدمت بسته است .
وى مــى گويد اميــدوارم بــه توانم خدمت نــا چيز خود
را درمــداواى بيماران بــا تفضل خداونــد وكرامات حضرت
شاهچراغ(ع) همچنان ادامه دهم .
اين پزشك عمومى مى افزايد از اينكه در اين شغل مقدس
در دارالشفاى آســتان مطهر افتخار خدمت دارم خوشحالم و
اميدوارم خدمت ناچيز من مورد قبول حق تعالى وحضرت سيد
مير احمد بن موسى (ع) قرار گيرد .
براى اين پزشك جوان وديگر همكارانشان در دارالشفاى
حضرت شاهچراغ (ع) آرزوى موفقيت مى نمائيم .

معاینه شیرخوارگان حسینی توسط
چهل پزشك متخصص

مسئول درمانگاه خيريه آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
از حضور چهل پزشــك متخصص در زمان برگزارى مراسم
همايش بزرگ شيرخوارگان حسينى در اولين جمعه ماه محرم
در آستان مقدس احمدى و محمدى (ع) خبر داد.
اخــوت گفت :حضور اين پزشــكان متخصــص كودك با
همكارى مشــترك دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى
درمان استان فارس و آستان مقدس صورت گرفت.
وى اضافه كرد :اين پزشــكان متخصص از آغاز مراســم
حاضــر بوده و در صــورت ضرورت به معاينه شــيرخوارگان
پرداختند.
الزم به ذكر است گردهم آيى بزرگ شيرخوارگان حسينى
از ســاعت  8صبح روز جمعه هفدهم آبان ماه  1392مصادف
با چهارم محرم به مناســبت ســالروز شــهادت حضرت على
اصغر(ع) در آستان مقدس برگزار شد.

«بهشت جاودان  ،شرح و تفسیر سوره شریفه الرحمن» کتابي پر بار از
آیت ا ...شهید سید عبدالحسین دستغیب
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مردان علم در ميدان عمل

مقام علمی حضرت سلمان
از نظر ائمه (ع)
در ميان ياران و صحابه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در علم
و دانش كسى به مرتبه سلمان نرسيد؛ زيرا عالوه بر آن كه سلمان
دويست و پنجاه يا ســيصد و پنجاه سال عمر كرد ،و در تمام اين
مدت در مقام تحصيل دانش بوده است و به همين منظور سالهاى
متمادى خدمت رجال بزرگ مسيحيت را اختيار نمود .و پس از آن
كه مســلمان شــد نيز در اوقات خاصى با پيامبر خلوت مى كرد و
از آن حضرت كســب فيض مى نمود ،به اين جهت اســت كه در
روايات او را نمونه لقمان حكيم ياد كرده اند مخصوصا اميرمؤمنان
و ائمه عليهم السالم او را عالم به علوم پيشينيان و آيندگان معرفى
نموده اند.
در روايتــى كه در آن امير مؤ منان عليه الســالم احوال ياران
رســول خدا را بيان مى كند چون به نام ســلمان مى رسد چنين
مى گويد(( :به به ســلمان با خانواده ماست شما كجا مانند سلمان
را مى يابيد ،كه او همانند لقمان حكيم است كه علم اول و آخر را
مى داند و دريايى است كه پايان ندارد)).
يكى از امتيازات و خصوصيات ســلمان اين اســت كه محدث
است ؛ يعنى  ،با فرشتگان تماس داشته و فرشتگان برايش حديث
مــى گفتند و علومــى به او مى آموختند .با ايــن كه اين معنى از
صفات امام اســت هر چند در بعضــى اخبار محدث را چنين معنى
كرده كه امام برايش حديث مى كند ولى اين معنا درســت نيست
چون اين معنا اختصاص به سلمان ندارد بلكه در روايت صحيحى
وارد شــده اســت كه امام به ابوبصير فرمود(( :على عليه السالم
محدث بود و ســلمان هم محدث بوده است  ،ابوبصير عرض كرد
يابن رســول اهلل معناى محدث چيســت ؟ فرمود :خدا فرشته اى
مى فرستد و مطالب را در گوش او مى گويد)).

انتشار پنجاه و هفتمین ماهنامه
آستان مقدس

همزمــان بــا
بزرگداشــت يــاد
ســاالر و ســرور
شــهيدان حضــرت
اباعبدالحســين(ع)
پنجــاه و هفتميــن
ماهنامــه آســتان
مقدس تحت عنوان
حضــرت احمدبــن
موسى(ع) در شصت
و چهار صفحه منتشر
شد .به گزارش واحد
اطالع رسانى روابط عمومى اين ماهنامه به صورت رنگى منتشر
و حاوى مطالبى پيرامون واقعه جانســوز عاشورا ،سخنان آيت ا...
سيدمحمد مهدى دستغيب توليت آســتان مقدس با عنوان « يا
لثارات الحسين » مى باشد.
با توجه به بزرگداشــت حضرت شاهچراغ(ع) در شهريور ماه
گذشــته گزارش هايى همراه با عكــس در رابطه با فعاليت ها و
عملكرد آســتان مقدس در همين رابطه شامل مقاالتى در رابطه
با دهه كرامت برگزارى جشــنها ،بيانيه هــا ،ديدارها ،غبارروبى،
گل آرايــى ،حضــور خادمــان در شهرســتانها  ،همايــش ها،
نمايشــگاه هــا ،كاروان هاى زيارتــى ،كــودكان و نوجوانان،
دارالقــرآن ،پيامــك ها ،مســابقه طراحــى جدول  ،مســابقه
طراحــى گرافيكى  ،محصوالت فرهنگــى  ،توليدات تلويزيونى،
لوح هاى فشــرده  ،نقــاره خانــه  ،پايگاه اطالع رســانى و ...
درج شده است .
از ديگر مطالب مندرج نگاهى به برنامه هاى مســتمر مذهبى
فرهنگى آستان مقدس مى باشد .

شهيد آیت سيد عبدالحسين دستغيب پيرامون سوره الرحمن
چندین ماه ســخنان جالبی در شرح این ســوره مبارک عنوان
مي فرمود که به صورت کتاب زیبنده اى به نام فوق منتشر گردید.
این کتاب از صفت رحمانيه خداوند شــروع می شود ،رحمتی که
همه را فراگرفته است ،همان رحمانی که قرآن را یاد داد و انسان
را آفرید و بيان را به او یاد داد .آنگاه از نعمت نظم خورشــيد و ماه

و جریان افالک ،آسمان برافراشــته و زمين گسترده و ميوه ها و
دانــه ها و نعمت هایش ســخن می فرماید و با یــاد هر نعمتی
جن و انس را مخاطب می فرماید کــه به کداميك از نعمت هاى
پروردگارتان تكذیب یا کفران می نمائيد .از جمله نعمت هایی که
در این سوره یاد فرموده است آفرینش انسان از خاک و آفرینش
جن از آتش را برمی شــمارد .از پروردگار دو مشرق و دو مغرب و

حضور تولیت آستان مقدس احمدی و
محمدی (ع) در آرامگاه حافظ

حضرت آيت ا ...ســيد محمدمهدى
دســتغيب ،توليــت محتــرم آســتان
مقــدس بــا حضــور در آرامــگاه
لســان الغيب حافظ شــيرازى با قرائت
فاتحه بر مزار اين شاعر شهير فارسى ارج

نهاده و مقام اين حافظ قرآن
و اديب فرهيختــه را گرامى
داشتند.
بــه گــزارش واحــد
اطالع رســانى روابط عمومى
توليت محترم آستان مقدس
احمــدى ومحمــدى(ع)،
همچنيــن بر آرامــگاه هاى
شــاعران،
دانشــمندان،
هنرمندان ادبا و نويسندگان
معروف فارس وشــيراز كه در
ضلع غربــى حافظيه مدفون
هســتند  ،حضــور يافتند وبا
قرائت فاتحه ياد آنان را گرامى
داشتند .
گفتنــى اســت بازديد ايشــان از
آرامــگاه حافــظ وديگر ادبــا در اولين
روز از هفتــه كتــاب وكتابخوانــى
صورت گرفت.

از برخورد دو دریاى شور و شيرین ،با هم
و از کشتی هاى کوه پيكر در دریاها سخن
می رود .مردمان را آشــنا می ســازد که
هر کس و هر چه بر زمين اســت از بين رفتنی اســت و تنها وجه
پروردگار پایدار می ماند .همه به او نيازمندند و از او درخواست می
نمایند و اوست که هميشه عطا کننده است.

((سر چشمه خورشید )) نمایشگاه نسخ خطی
در معرض دید زائران و عالقمندان
تصاوير نسخ خطى موجود
در مركــز اســناد فرهنگى
و تاريخــى آســتان مقدس
احمدى و محمدى(ع) تحت
عنوان سرچشــمه خورشيد
به نمايش گذاشــته شد .به
گزارش واحد اطالع رســانى
روابط عمومى اين نمايشگاه
همزمان با بزرگداشت هفته
كتــاب در طبقــه دوم موزه
آســتان مقدس بر پا شــده
است اين گزارش حاكيست
برگزارى نمايشــگاه مذكور
از مجموعه برنامه هاى اين
آســتان مقدس مى باشد كه
از  25آبــان ماه الى يكم آذر بر پاســت
نمايشــگاه سرچشمه خورشــيد كارى
از حــوزه معاونت پژوهــش و فناورى
مى باشــد كــه در برگيــرى برخى از

تصاوير نســخ خطى موجــود در مركز
اسناد فرهنگى و تاريخى آستان مقدس
مى باشد .نمايشگاه فوق الذكر از ساعت
 8/3٠الــى  12و از  13الــى  21براى
بازديد عالقمندان داير مى باشد.

اطالعیه

قابل توجه زائران  ،شهروندان و مجاوران آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)

ضمن عرض تسليت به مناسبت ایام شهادت سيد و ساالر شهيدان حضرت امام حسين(ع) و یاران با وفاى ایشان  ،به اطالع عموم زائرین و مجاورین
حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) می رساند ورودي سر در شمال غربی حرم مطهر (باب موسی بن جعفر(ع) ) بدليل اقدامات عمرانی و تكميل
رواق امام خمينی (ره) و صحن جدید جمهورى اسالمی در ضلع غربی حرم مطهر ،از روز شنبه  92/9/2لغایت دوشنبه  92/10/2مصادف با اربعين
حسينی(ع) به مدت یك ماه مسدود است .لذا از زائرین محترم تقاضا ميشود به منظور ورود به حرم مطهر از سایر سردرهاى آستان مقدس :سر در شمالی
از سمت بازار حاجی (باب السجاد(ع) )  ،سر در جنوبی (باب المهدى (عج) )  ،سر در جنوب غربی ازسمت خيابان  9دى (باب الرضا(ع) )  ،سر در جنوب
شرقی از طریق مسجد جامع عتيق (بست شهيد آیت ا ...دستغيب) و سر در شمالی بازار موسوم به شاهچراغ (ع) (باب االئمه ) اقدام نمایند.
روابط عمومی آستان مقدس احمدى و محمدى (ع)

قابل توجه زائران عزيز

زائران عزيز جهت كمك به توسعه فعاليت هاي فرهنگي،
پزشكي ،رفاهي 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 8
صبح الي  10شب آماده دريافت نذورات شما زوار محترم
ميباشد ،مراجعه نمايند .همچنين شماره كارت سپهر
بانك صادرات به شماره هاي 6037691756742748
و 6037691756686382آماده دريافت وجوه كارت به
كارت زائران ،خيرين ،نيكوكاران و همچنين حساب هاي
ارزي  0209502712012مخصوص ارزهاي خارجي و
 0209502727480همين بانك ويژه دريافت درهم مي باشد.
صاحب امتیاز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
زیر نظر روابط عمومي
عكس ها :واحد سمعي و بصري آستان مقدس
میالد پناهي -سعید احمدي پناه
سیدمصطفي زهرایي -علیرضا 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 :

(ع)
نشريه داخلي آستان مقدس
احــمــــدي و مــحــمــدي (ع)

