امامجمعهمشهد:

خود حضرت شفا میدهند
نه در و دیوار حرم!

مسابقهای بزرگ با جوایزی فراوان
برای ایام تعطیالت نوروزی
مســابقه بــزرگ ملــی دوازده تــا  ،12بــا محوریــت بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی تــا
دوازدهم فروردین ماه ادامه دارد.
ایــن مســابقه بــزرگ کــه بــا همــکاری  15نهــاد و ســازمان معتبــر کشــور از جملــه آســتان قــدس
رضــوی ،صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران ،قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــا ،ســازمان
اوقــاف و امــور خیریــه ،شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه ،مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد،
شــهرداری مشــهد ،دانشــگاه فردوســی مشــهدو چندیــن آســتان مقــدس کشــور پشــتیبانی
یشــود ،در هفــت محــور اســت کــه محــور اول آن پاســخ بــه هشــت پرسشــی اســت کــه از
م 
متــن بیانیــه گام دوم رهبــر معظــم انقــاب انتخــاب شــده و بــه صــورت چهارگزین ـهای اســت.
محــور دوم ارســال فیلــم یــا صــوت از شــرکتکنندگان در حــال خوانــش بخشــی از بیانیــه یــا
تولیــد پادکســت از آن اســت ،محــور ســوم پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه اگــر بهجــای یکــی از
دولتمــردان ،اســاتید ،معلمــان ،پزشــکان ،طــاب ،دانشــجویان ،مدیــران و  ...بودیــد درتحقــق
بیانیــه گام دوم چــه نقشــی ایفــا میکردیــد؟ محــور ســوم پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه
خوانــدن چــه بخشــی از بیانیــه را بــه دیگــران توصیــه میکنیــد؟ محــور پنجــم ارســال بهتریــن
خوشنویســی ،نقاشــی ،شــعر ،داســتان یــا هــر اثــر هنــری دیگــر در زمینــه ایــن بیانیــه اســت.
محــور ششــم پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه اعتــاب مقدســه در عملیاتــی کــردن بیانیــه چــه
نقشــی میتواننــد داشــته باشــند و محــور هفتــم ارســال متــن ،فیلم،عکــس یــا صــوت دربــاره
نمونههایــی از افتخــارات انقــاب اســامی در حوزههــای مختلــف اســت کــه در بیانیــه گام دوم
بــه آن اشــاره شــده اســت.
ایــن مســابقه هــم برنــدگان روزانــه دارد و هــم برنــدگان نهایــی کــه در نیمــه شــعبان از طریــق
یشــوند و در کل  88 + 888برنــده دارد .متــن
ســایت  /razavi.ir.12ta12//:httpsمعرفــی م 
کامــل بیانیــه هــم از طریــق همیــن ســایت قابــل دریافــت اســت.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسان ـ ــݡی

5

آیــتاهلل ســیداحمد علمالهــدی کــه طــی هفتههــای اخیــر بــا
مصوبــه شــورای مقابلــه بــا کرونــا نمازجمعــه مشــهد را برگــزار
نمیکنــد ،بــا پیامی تصویــری همگان را بــه رعایت توصیههای
بهداشــتی بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ســفارش کــرد .وی
گفــت :رعایــت اصــول بهداشــتی و پزشــکی وظیفه ماســت .خود
ائمــه هــم زندگیشــان همینطــور بــوده اســت .ســیره ائمــه هــم
ن بــوده کــه مســائل¬¬¬¬ پزشــکی و و بهداشــتی را رعایــت
ای ـ 
میکردنــد .بــه بعضــی افــراد متحجــر و فناتیــک و آدمهــای
عقبافتــاده کــه میگوینــد امــام رضــا مریــض را شــفا میدهــد،
پــس چــرا مــا بایــد از امــام رضــا دور باشــیم ،بایــد گفــت :ایــن امــام
رضاســت کــه شــفا میدهــد ،طــا و نقــره ضریــح کــه کســی را شــفا
نمیدهــد ،در طــای حــرم کــه کســی را شــفا نمیدهــد .خــود
حضــرت شــفا میدهنــد .آنهایــی کــه بــه خــود امــام رضــا متوســل
میشــوند ،شــفا میگیرنــد .وی افــزود :حضــرات معصومیــن
در عیــن حالــی کــه شــفا میدهنــد ،خودشــان هــم در ســیره
زندگیشــان تابــع ایــن عوامــل طبیعــی و عوامــل ظاهــری بودنــد.
ً
شــفای امــام رضــا هــم ایــن طــوری نیســت کــه فکــر کنیــد الزامــا
یشــوید یــا یکمرتبــه
یکمرتبــه شــب میخوابیــد صبــح خــوب م 
کســی بــا معجــزه شــفا پیــدا میکنــد .شــفای امــام رضــا هــم بــا
اســباب و ابــزار اســت .داروی الزم در اختیــار شــما قــرار میگیــرد،
درمــان الزم بــرای شــما پیــش میآیــد ،اســباب و ابــزار پیشــگیری
از ایــن ویــروس و ایــن بیمــاری را حضــرت بــرای شــما فراهــم
میکننــد ،بــه ایــن وســیله شــفا میدهنــد .پــس ما نبایــد بگوییم
کــه چــون امــام رضــا شــفا میدهنــد مــا کار بهداشــتی انجــام
ندهیــم ،کار پزشــکی انجــام ندهیــم و نســبت بــه رعایــت اصــول
بهداشــتی و پزشــکی بیاعتنــا باشــیم .وی همچنیــن بــا صــدور
پیامی به مناســبت  ۲۲اســفند روزبزرگداشــت شــهید ،خطاب به
خانوادههــای معظــم شــهدا نوشــت :بــه وجــود شــما عزیــزان کــه
ولــی نعمتــان مــا امــت شــهیدپرور هســتید مباهــات میکنیــم،
ســرافرازی انقــاب و ایــن نظــام مقــدس مرهــون ایثارگــری و
فداکاری دلبندان شماســت و در هیچ زمان خاطره این فرزندان
برومنــد ملــت از یــاد رفتنــی نیســت .از اینکــه امســال بــه خاطــر
محاذیــر ارتبــاط نزدیــک و دیــدار شــما بزرگــواران بــه مناســبت
پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا ،توفیق درک محضر شــما در
شــرفیابی بــه خدمتتــان حاصــل نیســت ،بدینوســیله ســامتی و
عافیــت قاطبــه شــما خانوادههــای معظــم را از درگاه حضــرت
احدیــت مســئلت میکنــم.

