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گفتوگویی خودمانی با امام مهربان علیبنموسیالرضا

«ع»

توصیههایامامرضا«ع» دربارهازدواج ،فرزندآوری
حفظحرمتمؤمن ،ارتباطاتاجتماعیوصلهرحم

حکایتهای حرم...

امــام رضا«علیهالســام» کــه امشــب ،شــب میــاد پرســعادت
و ســروربار اوســت ،ولــی نعمــت همــه مؤمنــان و بخصــوص
مــا ایرانیانــی اســت کــه افتخــار داریــم خــاک پــاک کشــورمان
پایبــوس قــدوم مبــارک حضرتش و میهنمــان مرکــز زندگی و
انتشــار انــوار علــوم و فضیلتهــا و آموزههــای بلنــد توحیــدی
ایشــان بــوده اســت .بــه همیــن مناســبت ،خبرنــگار نشــریه
حــرم بــه ســراغ برخــی احادیــث و روایــات معتبــر از ایــن امام
همــام رفتــه اســت تــا بــر اســاس آنهــا ،گفتوگویــی خودمانــی
بــا حضــرت ترتیــب دهــد و پاســخ برخــی ســؤاالت را از زبــان
مبــارک ایشــان بشــنود .ایــن شــما و این هــم مصاحبه بــا موالی
مهربانمان.

احمد بابایی

دل بستهام به فرصت اصرار ،در حرم
وا شد دلم ز گریۀ ز ّوار ،در حرم...
خورشید ،سائلی است که از صبح تا غروب،
بوسه زند به سایۀ دیوار ،در حرم
روزی سه بار ،مرگ و وصال ،آرزو کند
هر زائری که آمده یک بار ،در حرم
آه ...ای اجل! قدم به دو چشم ترم بنه
من دلخوشم به وعدۀ دیدار ،در حرم
نقاره میزنند ...شفا رایگان شده!
ای خوش به حال اینهمه بیمار ،در حرم
بیدلی ما دمید و دید
دلبر به چشم
ِ
یکی و آینه ،بسیار ،در حرم
حیرتّ ،
ِ
دست «یاعلی»
از لحظهای که داده به او
عارف شده است الت جگردار ،در حرم!
«رسوای عالمی شدم از شور عاشقی»
«از من مرا بگیر و» نگه دار در حرم!

روی خطخبر

موالجــان! ســام و عــرض ادب داریــم خدمــت شــما.
ممنــون کــه مــا را بــه حضــور پذیرفتیــد .همگــی
دوســت داریــم شــیعه خــوب شــما باشــیم .بفرماییــد
بــرای چنیــن امــری چــه ویژگیهایــی بایــد داشــته
باشــیم؟
ســام بــر شــما و بــر همــه مؤمنــان و محبــان و شــیعیان مــا.
خــدا رحمــت کنــد کســانی را کــه امــر مــا را زنــده کننــد ،بــه این
معنــی کــه علــوم و معــارف مــا را بیاموزنــد و بــه مــردم آمــوزش
دهنــد .میدانیــد کــه اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را بدانند
از مــا پیــروی میکننــد.
همچنیــن یــک نکتــه یادتــان نــرود :بــرای اینکــه همراهــی
خودتــان را بــا مــا نشــان بدهیــد زیــاد بــه یــاد مصیبتهــای
مــا باشــید .ایــن را بــه شــما و بــه همــه خواننــدگان خوبتــان
ت مــا كنــد و بگريــد بــدان چــه
بگویــم کــه هــر كــه يــاد مصيبـ 
بــا مــا كردنــد روز قيامــت بــا مــا و در درجــه مــا اســت و هــر كــه
يــاد مصيبتهــای مــا كنــد و بــرای آنهــا گریــه کنــد و دیگــران
را بگريانــد ،روزى كــه همــه چش ـمها گریــان اســت ،دیــده او
اشــکبار نیســت .در همیــن رابطــه ایــن را هــم بگویــم کــه هــر
كــه در مجلســی بنشــیند كــه امــر مــا در آن زنــده مىشــود ،در
روزى كــه دلهــا ُمــرده اســت ،دل او نمیمیــرد و زنــده اســت.

امــام عزیــز! در ادامــه ســؤال قبلــی ،میشــود توضیــح
دهیــد چگونــه برنامهریــزی کنیــم تــا از وقتمــان
بیشــترین اســتفاده را کنیــم و در زندگی موفق باشــیم؟
ســؤال خوبــی پرســیدید .بــرای این کار ســعی کنید  24ســاعت
شــبانهروز را بــه چهــار بخــش تقســيم كنيــد (البته منظــور این
نیســت کــه بــه چهــار بخــش مســاوی تقســیم کنیــد) .بــه این
صــورت کــه زمانــی را بــراى عبادت و مناجــات با خــدا بگذارید،
بخــشى از ایــن زمــان را بــراى کســب درآمــد و تأميــن معاش
اختصــاص بدهیــد .همچنیــن قســمتی از ایــن زمــان را بــراى
گذرانــدن بــا دوســتان و بــرادران ایمانــی قابــل اعتمــادی كــه
در دل دوســتتان دارنــد امــا عيبهــاي شــما را هــم بــه شــما
گوشــزد میکننــد .و زمانــی را هــم بــراى تفریــح و كســب
ّلذتهــاى حــال قــرار بدهیــد .یادتــان هــم باشــد کــه بــا
بخــش چهــارم و بــا تفریــح و لذتهــای حــال ،روحیهتــان
تقویــت میشــود و میتوانیــد نیــروی انجــام وظایــف ســه
بخــش دیگــر را تأمیــن كنیــد.
حــاال کــه بــه دوســت و دوســتان اشــاره کردیــد،
میشــود بگوییــد بــا چــه کســانی دوســتی کنیــم؟
بلــه حتمــ ًا .اول از همــه بگویــم کــه یکــی از بهتریــن
خوشــیها و ّلذتهــای دنیــا ایــن اســت کــه انســان
دوســـتان زیــاد داشــته باشــد .بعــد هــم اینکــه بــا آدم نــادان
دوســتی نکنیــد؛ نــه اینکــه بــه او بیاحترامــی کنیــد؛
نــه! بلکــه بــا او معاشــرت نداشــته باشــید .چــرا؟ بــرای اینکــه
باعــث میشــود همــواره در رنــج و ناراحتــی باشــید.
یــک نکتــه دیگــر هــم دربــاره دوســتی اینکــه در حفــظ
ـتان خــوب بکوشــید و آنهــا را نگــه داریــد .ایــن خیلــی
دوسـ ِ
مهــم اســت .هــر چــه زمــان دوســتی بیشــتر ،ارزشــش
بیشــتر .اصـ ً
ا دوســـتی بیستســـاله ،در حکم خویشــاوندی
اســت .و در کل یادتــان باشــد کــه الزم اســت بــا همــه
مــردم چــه كوچــك و چــه بــزرگ ،رفتــار خــوب و مؤدبان ـهای
داشتهباشید.

آغاز به کار کاروانهای «شهرکرامت» در  888نقطه از محالت مشهد

همزمــان بــا دهــه کرامــت ،مراســم افتتاحیــه طــرح ســرودخوانی در 888نقطــه از شــهر مشــهد بــه مناســبت میــاد علــی بــن موســی الرضــا«ع» بــا عنوان «شــهر
کرامــت» برگــزار شــد .ایــن برنامــه بــا حضــور رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان قــدس رضوی و خــدام حضرت رضــا«ع» بــا رعایت پروتکلهای بهداشــتی
در مجتمــع دانشــجویی امــام رضــا«ع» برگــزار شــد .تشــییع و گلبــاران پیکرپاک دو شــهید مدافــع حرم «علی جمشــیدی» و «ســعید کمالــی» از رزمندگان لشــکر25
کربــای اســتان مازنــدران توســط خادمــان حضــرت و گروههــای ســرود ،از ویژهبرنامههایــی بــود کــه در حاشــیه ایــن مراســم افتتاحیــه همــراه بــا همخوانــی گروه
ســرود آوای رضــوان برگــزار شــد .مدیــر فرهنگــی امــور خــدام و کارکنــان آســتان قــدس رضــوی در حاشــیه این مراســم اظهــار کرد :همزمــان با ایــام دهــه کرامت،
 30گــرو ه ســرود آوای رضــوان در قالــب کاروانهــای شــهر کرامــت بــا هــدف ایجــاد شــور ،شــادی و نشــاط در 888نقطــه از محــات ســطح شــهر مشــهد حضــور
پیــدا میکننــد.
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