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بزرگتریندعایشماچیست؟
در حــال حاضــر بزرگتریــن دعــای مــن نجــات جــان مــردم کشــورم از بیمــاری ،فقــر و جنــگ اســت .مــا
مردمانــی هســتیم کــه جنــگ را دیدهایــم و خســارات روحــی و روانــی آن را چشــیدهایم .چهبســا هنــوز
افــرادی در میــان مــا زندگــی میکننــد کــه راحتــی نفسهایشــان را بــرای حراســت از نامــوس و کشــورمان
فــدا کردهانــد و در اوضــاع کنونــی کــه افــراد ســالم هــم دوام نمیآورنــد ،آنهــا راه گلویشــان بیشازپیــش
تنــگشــده اســت .آمــدهام کــه فقــط بــرای مردمــم دعــا کنــم کــه خداونــد عاقبــت همــه را مــا را در ایــن
ابتالئــات بــه خیــر گردانــد.
مهربان؛مثلبهار

مرضیه نواب 43سال دارد و از اولین خاطره خود و همسرش در حرم آقا برای ما میگوید:
حــال و هــوای آن روز از خاطــرم نمـیرود؛ مضــاف بــر اینکــه روز اول بهــار و هــوا بســیار مطبوع و دلانگیز بــود .در
دلــم بســیار خوشــحال بــودم کــه ایشــان همســر مــن اســت چراکــه بســیار مــرد خوشاخــاق و فهیمی اســت که
هنــوز بعــد از چندیــن ســال زندگی نگذاشــته دلم غصهدار شــود.
چهدعاییدر حقهمسرتانمیکنید؟
دعــا میکنــم همانطــور کــه عاشــق آقــا اباعبداهلل«علیهالســام» اســت در روز قیامــت ایشــان به دیــدارش بیاید
و بــرای ایــن دنیــای او از خــدا میخواهــم کــه هیچوقــت چشــم از او برنــدارد و تنــش همیشــه ســالم و ســایهاش
تــا ابــد بر ســرم باشــد.
یکند و پاســخ میدهــد :به رنگ
وقتــی از او ســؤال میکنــم بــه نظرتــان معجــزه چــه رنگــی دارد؟ کمــی مکــث م 
گنبــد آقــا ،میدرخشــد و دل را میلرزانــد.
آیاتابهحالدر زندگیخودمنتظرمعجزهبودهاید؟
بلــه ،بارهــا شــده بــا خداونــد حــرف میزنــم و از او چیزهایــی میخواهم که به نظر بقیه محقق شــدن آن یعنی
معجــزه ،امــا وقتیکــه بــا او بــه درد دل مینشــینم غیرممکنهــا برایم ممکن میشــود و کلمه معجــزه به توکل
تبدیــل میشــود .در حقیقــت تــوکل میکنم و مطمئنم که محقق میشــود.

ّ
عالمــه بزرگــوار امیناالســام ابوعلــی فضــل بــن
حســن َطبرســی از جملــه اندیشــمندان نــادری
اســت کــه هــر چنــد در دانشهــای رایــج عصــر
خویــش خبــره بــود ،منزلــت او در تفســیر ،تمــام
ابعــاد و جوانــب علم ـیاش را تحــت شــعاع قــرار
داده ،وی را به مثابه ّ
مفســری ســترگ در دنیای
دانــش و معــرف معرفــی کــرد .او بــه ســال ۴۶۸
(یــا  ۴۶۹ق ).دیــده بــه جهــان گشــود.
امام مفســران ،امیناالســام طبرســی پس از 79
یــا  80ســال زندگــی بــا برکــت و سراســر خدمــت
بــه اســام و مــردم ،شــبانگاه روز نهــم ذیحجــه
ســال  ۵۴۸قمــری در شــب عیــد قربــان در شــهر
ســبزوار بــه دیــار حــق شــتافت و جهــان اســام
را در عزایــش ســیهپوش ســاخت و در ســوگ
نشــاند .برخــی از نویســندگان اســامی از شــیخ
طبرســی بــهعنــوان «شــهید» یــاد کردهانــد چــرا
کــه معتقدنــد وی بهوســیله ســم بــه شــهادت
رســیده اســت .در مقابــل ،گروهــی نیــز بــا توجــه
بــه همزمــان بــودن رحلــت شــیخ بــا فتنــۀ طائفــه
وغــز ،بــه شــهر ایشــان بــه دســت ایــن گــروه
شورشــی اشــاره کردهانــد.
از عالمــه طبرســی کتابهــای معتبــر زیــادی
بهجــا مانــده اســت امــا معروفتریــن اثــر جاودانــه
وی تفســیر «مجمــع البیــان» اســت کــه برخــی
آن را بهتریــن کتــاب در تفســیر قــرآن کریــم
میدانند .پیکر پاک عالمه از ســبزوار به مشــهد
مقــدس انتقــال یافــت و در نزدیکــی حــرم مطهــر
امــام رضــا«ع» در محلی به نام قبرســتان قتلگاه
بــه خــاک ســپرده شــد .آرامــگاه او کــه در ابتــدای
خیابــان طبرســی واقــع شــده ،از آغــاز ،محــل
زیــارت مؤمنــان بــوده اســت و در ســال  ۱۳۷۰در
پــی طــرح توســعه حــرم ،بــه داخــل بــاغ رضــوان
انتقــال داده شــد.
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