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عيد قربان، روز ذبح نفس با تيغ تقوا

مجمــوع  نــذورات نقــدی و فــروش احشــام حســینیه 
ــارد و 316  ــرم  4 میلی ــم مح ــا دوازده ــان ت ــم زنج اعظ

میلیــون تومــان اعــام شــد.
محمــد جــواد غــم پــرور رئیــس هیــات امنای حســینیه 
ــگار روابــط عمومــی  ــا خبرن اعظــم زنجــان  در گفتگــو ب
ــا اعــام ایــن مطلــب کــه بســیاری از مــردم  حســینیه ب
اقــدام بــه اهــدای وجــه نقــدی قربانــی هــای نــذری خود 
ــم  ــا دوازده ــت : ت ــد، گف ــی کنن ــم م ــینیه اعظ ــه حس ب
محــرم ســال جــاری وجــوه نقــدی 2 هــزار و 382 راس 

گوســفند بــه حســینیه اعظــم اهــدا شــده اســت.
وی ادامــه داد: جمــع گوســفندان نــذری اهــدا شــده 
در محــرم ســال جــاری بــه ایــن مســجد  تعــداد  9 هــزار 

و 60  راس بــوده اســت.
رئیــس هیــات امنــای حســینیه اعظــم زنجــان  از 
ــرم  ــام مح ــذا در ای ــرس غ ــزار پ ــش از 50 ه ــع بی توزی

بــه ویــژه روزهــای هشــتم ، نهــم و دهــم محــرم در 
ــالمندان و  ــرای س ــتان ها، س ــزاداران، بیمارس ــن ع بی
موسســات خیریــه کــودکان بــی سرپرســت خبــر داد و 
ــم در  ــذری ه ــوای ن ــته حل ــزار و 225 بس ــت: 18 ه گف

ــت. ــده اس ــع ش ــزاداران توزی ــن ع بی
غــم پــرور اظهــار داشــت: در دهــه محــرم ســال جــاری 
ــفای  ــی دارالش ــات درمان ــار از خدم ــزار و 798 بیم 34 ه
حســینیه اعظــم زنجــان در بخــش های مختلــف از جمله 
پزشــک عمومــی، متخصــص، فــوق تخصــص، خدمــات 
دنــدان پزشــکی، رادیولــوژی، آزمایشــگاهی،خدمات 

پرســتاری، مامایــی و ... بهــره منــد شــده انــد.
ــی  ــذورات مردم ــرد ن ــه ک ــل هزین ــریح مح وی در تش
گفــت: امــور عمرانــی، فرهنگی،خریــداری تجهیــزات 
مهمتریــن  نگهــداری،  هــای  هزینــه  و  نیــاز  مــورد 
مــوارد هزینــه کــرد ایــن نــذورات بــه شــمار می رونــد.
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درس ها و عبرت های 
عاشــورایی

اشــتباه نگیریــم، خداونــد جــای خــود دارد و حســین 
علیــه الســام جــای خود،اولــی » توحیــد« اســت و دومــی 
ــت  ــول اس ــل اص ــد اص ــه توحی ــه ک ــد البت ــت« و ص » امام
ــدن از  ــام،ضمن دل کن ــه الس ــین علی ــذا حس ــن؛و ل و رک
تمامــی تعلقــات دنیا، همــه آنها را فــدای توحیــد می کند.

در عــزاداری هــا یادمــان باشــد کــه نمــاز اصــل اســت و 
توحیــد و تعزیــه داری حســین علیــه الســام واســطه ای 

اســت کــه آن اصــل فرامــوش نشــود.
ــی  ــر پای ــام ب ــه الس ــین علی ــام حس ــام ام ــفه قی در فلس
ــت دارد  ــیار اهمی ــال بس ــد متع ــت خداون ــاز و عبودی نم
ــه  ــین علی ــام حس ــت.قیام ام ــز نیس ــت از آن جای و غفل

ــود. ــی ب ــروی اله ــه و پی ــد ادای وظیف ــه قص ــام ب الس

در فرهنــگ مــا »آب دادن« بــه کــم ســن و ســاالن، بــه 
خصــوص طفــان ارجحیــت دارد.ایــن فرهنــگ ریشــه 
رشــادتهای  دارد.حکایــت  آن  حــوادث  و  کربــا  در 
حضــرت ابوالفضــل  علیــه الســام و پــر کــردن کــف 
دســت از آب فــرات و نخــوردن آن در حالیکــه طفــان 
اهــل بیــت حســین علیــه الســام تشــنه انــد، مــا را بــر 
ایــن بــاور رســانده اســت کــه در ســیراب کــردن افــراد، 
ــع و  ــادآوری وقای ــل و ی ــد. نق ــت دارن ــودکان ارجحی ک
ــیدن  ــزی و پوش ــک ری ــرای اش ــا ب ــا صرف ــوادث کرب ح
ــوع  ــهای متن ــا درس ــورا و کرب ــزا نیست.عاش ــاس ع لب
ــا و  ــی کرب ــی و ایمان ــای اخاق ــه ه ــادی دارد.نکت زی
عاشــورا بایــد وارد زندگــی مــا بشود.عاشــورا صحنــه ی 

ــت. ــگی اس ــی همیش ــا الگوی ــی و کرب ــل زندگ کام

در دهــه هــای نــه چنــدان دور،حســینیه اعظــم امــروز 
تنهــا تکیــه ای بــود و حیاطــی رو بــاز کــه چــادری 
و  جنــب  کردند.آغــاز  مــی  نصــب  آن  در  وار  خیمــه 
ــین  ــزای حس ــاط ع ــردن بس ــن ک ــرم و په ــوش مح ج
علیــه الســام بــا غدیــر علــی علیــه الســام همــراه 
بود.ریــش ســفیدان مــی گوینــد همزمــان بــا عیــد 
ــی  ــرون م ــه را بی ــادر تعزی ــه چ ــر در 18 ذی الحج غدی
ــین  ــرم حس ــه مح ــده ب ــد روز باقیمان ــیدند و در چن کش
علیــه الســام، آن را وصلــه پیلــه مــی کردنــد و تا شــروع 
مــاه محــرم نصــب مــی شد.ســتون محــرم حســین علیه 

ــود. ــام ب ــه الس ــی علی ــام،غدیر عل الس

حــوادث تاریخــی در گذشــته اتفــاق افتاده،امــا همــه 
نمانــده و گاه تکــرار  باقــی  تاریــخ در گذشــته  چیــز 
مــی شــود. رخــدادی کــه تاریخــی اش مــی نامیــم بــه 
ــادآوری  ــا ی ــود ت ــی ش ــادث م ــروزی اش ح ــکل ام ش
کنــد آنچــه را گفتــه انــد، صرفــا افســانه نیســت. وقتــی 
ــرم  ــه ج ــرش را ب ــاب و همس ــن خب ــروان اب ــوارج نه خ
علــوی بــودن بــه فجیعترین شــکل شــهید و بچــه اش را 
ســقط  کردنــد و یــا زمانــی کــه ابــن ملجــم ملعــون شــب 
قــدررا بــرای قتــل علــی علیــه الســام در نظــر گرفــت، 
ــت. ــی خواس ــواب را م ــر ث ــود حداکث ــط خ ــاور غل در ب

ــت و در  ــروان اس ــخ نه ــرار تاری ــش، تک ــم داع ــروز ه ام
خیــال خــود هماننــد ابــن ملجــم ثــواب مضاعفــی 
ــان  ــادگی برایم ــن س ــه همی ــخ ب ــد. تاری ــی کن ــب م طل
تکــرار شــده اســت، مــا همــان تکبیــری را مــی گوییــم 
ــان  ــای ایم ــیم ماکه ــب باش ــی گویند.مراق ــا م ــه آنه ک
واقعــی بــا جهالــت و باورهــا ی غلــط ســنجیده نشــود. 
ــده  ــوده ش ــر از راه پیم ــت مهمت ــخیص راه درس گاه تش
ــد  ــت بای ــم زندگی،نخس ــچ و خ ــر پی ــاده پ ــت.در ج اس
ــا نهــاد. ــر آن پ راه درســت را تشــخیص داد و ســپس ب

ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــام ام ــی قی ــن ویژگ مهمتری
ــود. ــت ب ــه از جهال ــات جامع نج

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:

نماز نور و اصل و اساس دین است
رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــا اشــاره بــه 
اینکــه نمــاز نــور و اصــل و اســاس دیــن اســت، گفــت: 
نمــاز در زندگــی افــراد بســیار مهــم اســت و باالتریــن 

ــد محســوب می شــود. ــاد و ذکــر خداون ی
بــه گــزارش روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان، 
حجت االســام علــی محمــدی شــب دهــم محــرم در 
جمــع عــزاداران حســینیه اعظــم زنجــان، پیــام شــب 
عاشــورا را قــرآن و اســتغفار اعــام و اظهــار کــرد: ای 
کاش در مجالــس امــام حســین علیــه الســام زمانــی 

بــرای ایــن مهــم پیش بینــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــام حســین علیــه الســام 
شــب عاشــورا را مهلــت گرفــت تــا قــرآن تــاوت کــرده 
ــزود:  ــد، اف ــوت کن ــتغفار دع ــه اس ــم ب ــده ای را ه و ع
عــده ای بــا دیــدن اردوگاه امــام حســین علیــه الســام 
و نمــاز ایشــان بــه لشــگر حــق پیوســتند و در واقــع اگر 

ــاران آن حضــرت نمی شــدند. امشــب نبــود، جــزو ی
رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه نمــاز را از 
فلســفه های شــب عاشــورا عنــوان کــرد و گفــت: امــام 
ــرای توســل  حســین علیــه الســام شــب عاشــورا را ب

بــه درگاه الهــی فرصــت گرفــت و مــا نیــز بایــد از ایــن 
فرصــت اســتفاده کــرده و بــه درگاه الهــی اســتغفار 

ــم. کنی
و  قــرآن  قرائــت  بــه موضــوع  ادامــه  محمــدی در 
ــه ای  ــت: خان ــرد و گف ــد ک ــر تأکی ــن ام ــر ای ــتمرار ب اس
ــت و  ــوش اس ــد، خام ــرآن در آن نباش ــاوت ق ــه ت ک
کســانی کــه در آن زندگــی می کننــد، ظاهــرا زنــده 

هســتند و حیــات طیبــه ندارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه فرمــوده حضــرت رســول 
ــده می شــود،  )ص( خانه هایــی کــه در آن قــرآن خوان
ــت:  ــد، گف ــنایی دارن ــمان روش ــتارگان آس ــد س مانن
ــرض  ــود را در مع ــس دل خ ــت و هرک ــور اس ــرآن ن ق

ــود. ــت می ش ــد، هدای ــرار ده ــرآن ق ــور ق ن
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مســئول روابــط عمومــی خواهــران گفــت: بــا توجــه بــه 
حجــم شــرکت کننــدگان، در مراســم هــر شــب 12 الــی 

15 ختــم قــرآن کریــم بیــن خواهــران انجــام شــد. 

خانــم حاجیلــو افــزود: یــک ســاعت قبــل از شــروع مراســم 
ــرآن از  ــای ق ــدن رحل ه ــا چی ــی ب ــط عموم ــن رواب خادمی
خواهــران داوطلــب دعــوت بــه قرائت قــرآن کریم مــی کردند.

ــار توســط  ــرای نخســتین ب ــادآور شــد: امســال ب وی ی
خادمیــن روابــط عمومــی از مهمانــان خــارج از اســتان و 
خــارج از کشــور در قالــب تیــم تشــریفات اســتقبال ویــژه 

صــورت گرفــت.
ــول  ــت: در ط ــار داش ــران اظه ــی خواه ــط عموم رواب
ــای  ــران دوره ه ــاری خواه ــن افتخ ــرای خادمی ــال ب س
آموزشــی از جملــه اخــاق مــداری، کمک هــای اولیــه، 
اطفــاء حریــق، دوره هــای امــداد و نجــات و آتــش 

ــود. ــی ش ــزار م ــانی برگ نش

هر شب به نیت شهدای کربال 1۲ الی 15 ختم قرآن کریم
 در بین خواهران صورت گرفت
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ــی وزد.  ــتاها م ــهرها و روس ــه ش ــرم در هم ــیم مح نس
مــی دود؛  کوچه هــا  و  خیابــان  در  عــزاداران  صــدای 
رهگــذران ســیه پــوش، بــه بیرق هــای در اهتــزازی 
شــده:  نوشــته  آنهــا  روی  کــه  دوخته انــد  چشــم 

»هیهــات منــا الذلــه«
بی تردیــد تــا کنــون بــه کوچه هــای محــرم ســرزده 
ــده ای و  ــا ش ــی تکیه ه ــته ها راه ــای دس ــه پ ــا ب ای و پ
ــه  ــی آنچ ــری ول ــا خب ــان ب ــال و روزش ــش از ح ــم و بی ک
را کــه در اینجــا می بینــی حکایــت دلبــری حســینیه ای 
ــع در  ــار، واق ــر ی ــم از عط ــار و پرترن ــه به ــت همیش اس
ــن از روزگار  ــینه ای که ــا پیش ــن ب ــن وط ــمالغربی ای ش

ســماورهای زغالــی و دیگ هــای آتشــی.
مــردم ایــن شــهر از کودکــی بــا نــام حســین علیــه 
الســام و عبــاس علیــه الســام آشــنا شــده اند و پیــش 
از اینکــه دانــش آموختــه مکتبــی شــوند، ارادتمنــد 

بــارگاه ســید و ســاالر شــهیدان شــده اند.
اینجــا پایتخــت شــور و شــعور حســینی اســت و صدهــا 
هــزار نفــر از ارادتمنــدان حســین علیــه الســام  در 
ــت  ــا نی ــک ب ــر ی ــده اند و ه ــع ش ــاس«  جم ــوم العب »ی

ــل  ــدای »ابوالفض ــان ن ــینه زن ــر و س ــر س ــزه ای، ب و انگی
ابوالفضــل« ســر می دهنــد و یــک صــدا فریــاد می زننــد:

»هانســی گروهیــن بلــه موالســی وار، شــیعه لریــن 
وار«. عباســی  حضــرت 

ــتن  ــاب نشس ــینی ت ــدادگان حس ــه دل ــی ک یوم العباس
ندارنــد، دل هــای بی قــرار ســودای عشــق عبــاس و 
جان هایــی  دارنــد؛  ســر  بــه  الســام  علیــه  حســین 
کــه تشــنه معرفتنــد و آمده انــد تــا همچــون شــمع 
ــوزند. ــا بس ــهدای کرب ــب ش ــدوه مصائ ــه در ان حرمخان

عــزاداران از پیــر و جــوان، بــا شــور و حــال وصــف 
ناپذیــری، خاطــره از خودگذشــتگی و شــجاعت حبیــب 
ابــن مظاهــر تــا علــی اکبــر را در اذهــان زنــده می کننــد، 
ــم  ــک مات ــاهده آن اش ــا مش ــذری ب ــر رهگ ــه ه بطوریک

می ریــزد و برســر و ســینه می زنــد.
بــا چــه  ایــن جــا مهــم نیســت اهــل کجایــی و  در 
بضاعتــی دل بــه ســیل خروشــان جمعیــت ســپرده ای. 
هرکســی بــه عشــقی و طلــب حاجتــی آمــده؛ یکــی 
بــرای تشــکر از کرامــت آقــا امــام حســین علیــه الســام و 
دیگــری آمــده در انبــوه اشــک های عاشــقانه اش، بــرای 

ــد. ــاد کن ــا فری ــرای کرب ــهیدان صح ــم ش غ
زنجــان رنــگ محــرم بــه خــود گرفتــه، محرمی به وســعت 

جهــان کــه نگاه هــا را بــه خــود معطــوف کرده اســت.
ــه  ــت ک ــرادری اس ــان ب ــان قرب ــردم زنج ــت های م دس
ارادت و والیتمــداری را بــه نهایــت درجــه خــود رســاند 

ــید. ــا درخش ــه کرب و در معرک
ــام  ــه الس ــین علی ــدا... الحس ــا عب ــوگواران اب ــن س ای
ــد:  ــاد می زنن ــدا فری ــک ص ــینیه ی ــته حس ــان دس در می
دانشــگاه کربــا هنــوز شــاگرد می پذیــرد، از هــر جــا 
ــاله ای  ــوان 26 س ــی ج ــد، حت ــه باش ــر ک ــد و ه ــه باش ک

ــی. ــن حجج ــهید محس ــون ش همچ
ــزاداری  ــخ ع ــف تاری ــه عط ــان نقط ــاس زنج ــوم العب ی
جهــان اســت، تاریخــی کــه ۱۴۰۰ ســال پیــش در کربــا 
ــذر  ــا گ ــروز ب ــون ام ــن خ ــرخ ای ــط س ــد و خ ــن ش خونی
ــق  ــیر عش ــینی تفس ــعور حس ــور و ش ــهر ش ــان  در ش زم

ــت. ــت کرباس ــهدای دش ــه ش ــی ب و دلدادگ
اش  ابــری  ســینه  درون  انــگار  می بینــی  را  هرکــس 

عزایــی و در دلــش محشــر کبرایــی اســت.
نــدای  مصــداق  کنــی  گــوش  دقــت  بــا  اگــر  شــاید 

کــه: بشــنوی  را  محتشــم  آســمانی 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟      

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

بــه  نبایــد  انســان  گفــت:  شــیعه  عالیقــدر  مرجــع 
پیشــرفت های علــم بشــری مغــرور باشــد، چــرا کــه ایــن 

علــم در مقابــل علــم الهــی ذره ای بیــش نیســت.
بــه گــزارش  روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان، 
آیــت ا... ســید محمــد حســینی زنجانــی در جمــع 
عــزاداران حســینیه اعظــم زنجــان اظهــار کــرد: مســئله 

ــت. ــده اس ــان ش ــه بی ــه دوگون ــرآن ب ــرک در ق ش
ــوع از  شــرک آن اســت  ــه اینکــه یــک ن ــا اشــاره ب وی ب
ــوع  ــن ن ــت: ای ــد، گف ــد باش ــه ذات خداون ــرک ب ــه ش ک
ــدی در  ــه خداون ــل ب ــخص قائ ــه ش ــی اینک ــرک یعن ش

ــد. ــد باش ــار خداون کن
مرجــع عالیقــدر شــیعه ادامــه داد: دومیــن نــوع شــرک 
ــرای امــور  ــا شــی را وســیله ای ب آن اســت کــه شــخص ی
قــرار دهیــم، کــه بــه ایــن شــرک، شــرک طولــی می گویند 
کــه در واقــع در شــرک طولــی اســت کــه انســان بت هــا را 

در پیشــگاه خداونــد واســطه قــرار می دهــد.
ــد،  ــم خداون ــرآن کری ــزود: در ق ــینی اف ــت ا... حس آی
ــد  ــه خداون ــیدن ب ــیله رس ــا را وس ــه بت ه ــرادی را ک اف

ــازه ای از  ــت و اذن و اج ــرده اس ــت ک ــته اند را مزم دانس
ــا  ــا بت ه ــت ت ــده اس ــا داده نش ــه بت  ه ــد ب ــرف خداون ط

ــم. ــرار دهی ــد ق ــه خداون ــیدن ب ــیله رس را وس
وی در ادامــه بــه بحــث توســل نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ــه واســطه اذن خداونــدی  ــه امامــان معصــوم ب توســل ب
اســت و بــدون اذن خداونــد توســل و واســطه قــرار دادن 

دیگــری شــرک بــه خداونــد محســوب می شــود.
ــا  ــر م ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــیعه ب ــدر ش ــع عالیق مرج
ــم ایــن توســل عیــن توحیــد  ــه امامــان را داری توســل ب
بــوده و ایــن تقــرب عیــن عبــادت اســت، افــزود: در 
ــی  ــم همگ ــا خات ــرت آدم ت ــالت از حض ــط رس ــع خ واق
دعــوت بــه توحیــد بــوده اســت، از همیــن رو شــرک در 

ــدارد. ــود ن ــوم وج ــان معص ــه امام ــل ب توس
آیــت ا... حســینی بــا بیــان اینکــه توســل و واســطه قــرار 
دادن اگــر بــا اذن خداونــد باشــد عیــن توحیــد بــوده و دلیل 
ســجده مائکــه بــر آدم نیــز همیــن امــر بــوده اســت، اضافه 
کــرد: توســل بــه امامــان معصــوم علیــه الســام نیــز بــا اذن 
بــه خداونــد و مقــام امامــت همــان علــم الهــی اســت کــه از 

طــرف خداونــد بــه آنهــا انتقــال یافتــه اســت.
ــه ایــن  ــی نیــز ب ــات قرآن ــه اینکــه در آی ــا اشــاره ب وی ب
امــر تأکیــد شــده اســت کــه قــرآن بــدون عتــرت و عتــرت 
ــن دو  ــوده و ای ــان نب ــده انس ــات دهن ــرآن نج ــدون ق ب
بایــد در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد، افــزود: از همیــن رو 

بایــد بــه موضــوع عتــرت توجــه ویــژ ه ای شــود.
موضوعــات  بــه  ادامــه  در  شــیعه  عالیقــدر  مرجــع 
انســانی  علــوم  ناتوانــی  و  کریــم  قــرآن  مطروحــه در 
در برابــر آن اشــاره کــرد و گفــت: انســان نبایــد بــه 
پیشــرفت های علــم بشــری مغــرور باشــد، چــرا کــه ایــن 

علــم در مقابــل علــم الهــی ذره ای بیــش نیســت.
وی تصریــح کــرد: بــرای مثــال وجــود جــن توســط 
ــه  ــت در حالیک ــده اس ــات نش ــون اثب ــری تاکن ــم بش عل
در قــرآن کریــم  در بیــش از هــزار و ۴۰۰ ســال پیــش بــه 

ــت. ــده اس ــاره ش ــن اش ــود ج وج

دل های بی قرار در یوم العباس زنجان

علوم بشری در مقابل علوم قرآنی ذره ای بیش نیست
توسل به ائمه معصومان )ع( به اذن خداوندی انجام می شود
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ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان

چهــار شنـبـــــه

12 مهـــــر مــــاه 
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6 صفحــــــــه 

مســؤول خادمیــن خواهــر حســینیه اعظــم زنجــان از 
فعالیــت ۱۵ گــروه خادمــان خواهــر در مراســم هشــتم 
ــن گروه هــا در  محــرم زنجانی هــا خبــر داد و گفــت: ای
ــران را  ــش خواه ــم بخ ــزاداری، نظ ــم ع ــول مراس ط

عهــده دار بودنــد.
ــال ۳۰۰  ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــه گوزلی معصوم
ــاری در  ــورت افتخ ــه ص ــده، ب ــازماندهی ش ــادم س خ
ــت  ــان فعالی ــم زنج ــینیه اعظ ــران حس ــش خواه بخ
ــای  ــش ه ــان در بخ ــن خادم ــزود: ای ــد، اف ــته ان داش
پژوهشــی  علمــی،  چایخانــه،  عمومــی،  روابــط 
خبــر،  و  عکــس  حلــوا،  پخــت  نجــات،  و  امــداد   ،
مســتند، شــیرخوارگان، بخــش امانــت داری و نظافــت 

ــد. ــال بودن فع
ــت  ــای فعالی ــن بخش ه ــی از مهم تری ــت: یک وی گف

خواهــران انتظامــات اســت کــه امســال در ایــن زمینــه 
۱۵ گــروه ۱۵ نفــره فعــال بودنــد.

ــا بیــان  مســؤول خادمیــن خواهــر حســینیه اعظــم ب
اینکــه بخــش علمــی، پژوهشــی نیــز امســال فعالیــت 
ایــن  خــود را آغــاز کــرده اســت، اظهــار داشــت: 
واحــد بــا همــکاری کتابخانــه حســینیه اعظــم زنجــان 

ــد. ــام می ده ــی انج ــی مختلف ــای پژوهش کاره
کریــم،  قــرآن  ختــم  برنامــه  گوزلیــان  معصومــه 
ــواالت  ــه س ــخگویی ب ــاب، پاس ــی کت ــروش و معرف ف
عاشــورایی و پاســخگویی بــه مســائل شــرعی را از 
دیگــر فعالیت هــای خادمــان خواهــر در دهــه محــرم 
اعــام کــرد و افــزود: در واحــد امــداد و نجــات نیــز ۳۰ 
نفــر از خادمــان خواهــر کــه شــامل پرســتاران و افــراد 
تحصیــل کــرده در رشــته پیراپزشــکی بودنــد، فعالیــت 

ــتند. داش
ــول  ــه در ط ــه ک ــه دو برنام ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
ــژه از  ــورت وی ــه ص ــهیدان ب ــاالر ش ــوگواری س ــام س ای
ســوی خادمیــن خواهــر اجرایــی شــد، تصریــح کــرد: 
ــه  ــب برنام ــوعا و در قال ــه در روز تاس ــتین برنام نخس
نیــز روز  برنامــه  شــیرخوارگان حســینی و دومیــن 
دوازدهــم مــاه محــرم در قالــب همایــش رهــروان 

ــد. ــی ش ــی اجرای زینب

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
پیــام واقعــه عاشــورا مربــوط بــه ســال ۶۱ هجــری 
گفــت:  دارد،  ادامــه  همچنــان  راه  ایــن  و  نیســت 
ــن  ــه همی ــام دارد ب ــان پی ــن و زم ــرای زمی ــورا ب عاش
ــرای تجلیــل از شــهدای  دلیــل اســت کــه عــزاداران ب
ــان،  ــن می ــوند و در ای ــع می ش ــرم جم ــر مح ــا ه کرب
ــا تحلیــل ارزشــمندتر خواهــد بــود. تجلیــل همــراه ب

ــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان،  ــه گــزارش رواب ب
آیــت ا... ســید ابراهیــم رئیســی در شــب هشــتم محــرم 
در جمــع عــزاداران حســینیه اعظم زنجــان بــا و ابتا در 
خلقــت را فلســفه آفرینــش دانســت و اظهــار کــرد: دعــا 
ــوان  ــی می ت ــود، ول ــتجاب نمی ش ــا مس ــدم ابت ــرای ع ب

دعــا کــرد کــه خــدا مــرا در آزمون هــا ســربلند کنــد.
آیــت ا... رئیســی بــا بیــان اینکه قرآن کســی را که چشــم 
دل نــدارد نابینــا می دانــد، ادامــه داد: داشــتن چشــم دل 

بــه انســان بصیــرت شناســایی حــق و باطــل را می دهــد.
همراهــی  شــرایط  از  را  قلــب  خــون  دادن  وی 

ــا  ــه کرب ــام در واقع ــه الس ــین علی ــام حس ــاران ام ی
ــن  ــام در ای ــه الس ــهدا علی ــت: سیدالش ــت و گف دانس
ــر  ــه بیانگ ــرد ک ــان ک ــم امتح ــود را ه ــکان خ راه نزدی
مشــخص بــودن مســیر حرکــت آن حضــرت در همــان 
آغــاز راه اســت کــه فرمودنــد، بــرای اصــاح امــت 

جــدم قیــام می کنــم.
بشــر،  بــه  ظلــم  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت 
ــر را  ــام منک ــروف و انج ــه مع ــر ب ــرک ام ــلمانان، ت مس
دغدغــه امــروز حجــت خــدا در زمیــن، حضــرت ولــی 
ــوع در  ــن موض ــه داد: ای ــت و ادام ــج( دانس ــر )ع عص
ــم  ــری ه ــم رهب ــام معظ ــان مق ــام زم ــب ام ــورد نای م
ــم  ــه ظل ــم دغدغ ــان ه ــه ایش ــرا ک ــد، چ ــدق می کن ص
بــه مــردم در نقــاط مختلــف جهــان، تــرک معروفــات و 

ــد. ــرات را دارن ــام منک انج
سیدالشــهدا  راه  امتــداد  بــه  رئیســی  آیــت ا... 
توســط جوانانــی بــه ماننــد شــهید حججــی از طریــق 
ــرای اهــداف واقعــه عاشــورا اشــاره و  دغدغه منــدی ب
تاکیــد کــرد: خــون شــهدا در جهــان کنونــی بیــداری 
ــی  ــه جهــل زدای ایجــاد کــرده اســت،  ایــن خون هــا ب
کمــک کــرده کــه همــان امتــداد جریــان عاشــورا اســت 
کــه در صــدد عملــی کــردن پیــام واقعــه کربــای امــام 

ــت. ــام اس ــه الس ــین علی حس
ــای  ــتن عزاداری ه ــکوه دانس ــا باش ــی ب ــت ا... رئیس آی
مــردم اســتان زنجــان گفــت: ایــن نــوع عــزاداری بی نــام 
ــه  ــرای امــام حســین علیــه الســام، ن و نشــان و فقــط ب
تنهــا بــرای کشــور، بلکــه بــرای جهــان الگو شــده اســت.

مسؤول خادمان خواهر حسینیه اعظم زنجان خبر داد

فعالیت 15 گروه خادمان خواهر در مراسم هشتم محرم زنجانی ها

آیت اهلل رئیسی:

عاشورا برای زمین و زمان پیام دارد
کربال، آغاز انتشار حسین علیه السالم

عاشــورا  و  نیافتــی  خاتمــه  کربــا  در  حســین  ای 
روز پایانــت نبود.تــو مثــل همــه نیســتی و کربــا و 
ــت. ــا نیس ــا و روزه ــایر زمینه ــل س ــم مث ــورایت ه عاش

خــدا خواســت تــا نمونــه ی عالــی خلقتــش  را در یــک 
جلــوه بــه انســان نشــان دهــد و تــو را نشــان داد.

ــه  ــی علی ــم و از عل ــا خات ــو از آدم ت ــا ت ــت ت ــدا خواس خ
الســام تــا مهــدی )عــج( حضــور داشــته باشــی ؛ مگــر 
نــه اینکــه ذکــر نامــت فرشــتگان را هنــگام خلقــت 
محــزون کــرد و اشــک حضــرت آدم را درآورد و حضــرت 

ــد. ــش ش ــتی نجات ــود و کش ــن نم ــوح را اندوهگی ن
حســین جــان چــه زیباســت حکایــت تــو و پیامبــر آن 
گاه کــه مــی آمــد و تــو را در آغــوش مــی گرفــت ، بوســه 
ــه مــی  ــرد و گلویــت را مــی بوســید و گری ــت مــی ک باران
کــرد  و مــی فرمــود: »جــای شمشــیرها را مــی بوســم«.

ــا آغــاز  ــا پایــان نیافتــی ، کرب ای حســین تــو در کرب
انتشــار تــو بــود.

ــد و  ــن کردن ــو رنگی ــون ت ــود را از خ ــال خ ــران ،ب کبوت
هــم قســم شــدند تــا پیــام تــو را بــه چهــار ســوی جهــان 
ــوز  ــا هن ــرن ه ــس از ق ــه پ ــت ک ــن اس ــانند . از ای برس
ــزوده  ــیفتگانت اف ــقان و ش ــر عاش ــر روز ب ــده ای و ه زن
مــی شــود و هنــوز و همیشــه قلــب هــای صــاف و زالل 
ــام زیبــا و ســحر آمیــز توهســتند و چشــم  در تســخیر ن

ــت.  ــت های ــز مصیب ــک ری ــا اش ــاک و مصف ــای پ ه
حســین جــان  تــو در کربــا تمــام نشــدی.تو و کربایــت 
ــتید و  ــخ هس ــوی تاری ــن تابل ــم نوازتری ــن و چش زیباتری
ــی  ــوی خدای ــن تابل ــب،راوی ای ــرت زین ــا خواه ــه زیب چ
شــد و فرمــود:« مــا رأیــت اال جمیــًا » مــن در کربــا جــز 
زیبایــی ندیدم.درســت مثــل تــو کــه در هنگامــه ی پرپــر 
ــش  ــون گلوی ــتانت ،خ ــرر روی دس ــر ب ــی اصغ ــدن عل ش
َن  ــوَّ ــرودی:« َه ــردی و س ــاب ک ــمان پرت ــوی آس ــه س را ب
ــِه » چقــدر آســان اســت  ــُه ِبَعْیــِن اللَّ ــَزَل ِبــی َأنَّ َعَلــیَّ َمــا َن
آنچــه بــر مــن مــی گــذرد وقتــی پیــش چشــم خداســت.

ــه  ــر را ب ــا نگ ــا و زیب ــگاه زیب ــن ن ــره ای از ای ــا قط خدای
مــا ببخــش تــا در برابــر مشــکات و مصیبــت هــا بــرای 

ــکرگزار.... ــیم و ش ــور باش ــو صب ــت ت ــب رضای کس

توزیــع روزانــه بیــش از 8 هــزار لیــوان 
چــای نــذری در واحــد پذیرایــی 

ــان  ــم زنج ــینیه اعظ ــران حس خواه

ــینیه  ــران حس ــد خواه ــذری واح ــه ن ــئول چایخان مس
اعظــم زنجــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت : توزیــع چــای 
نــذری یکــی از ســنت هــای معنــوی ایــام محــرم اســت و 
حــال و هــوای ایــن ایــام را بــا بیــرق هــای حســینی، در 

اذهــان ماندگارتــر مــی کنــد .
رقیــه دوالب بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه توزیــع چــای نــذری 
بصــورت مجــزا از ســال ۸۰ در ایــام محــرم پابر جا بــوده، افــزود: 
همــه ســاله  در روزهــای اول دهــه محرم  بیــن ۳ تا ۸ هــزار چای 
در بیــن بانــوان عــزادار توزیــع مــی شــود کــه ایــن میــزان در روز 

عاشــورا بــه بیــش از ۱۲ هــزار لیــوان چــای می رســد.
ــر  ــر روز ۴۲ نف ــر ه ــال حاض ــت: در ح ــه گف وی در ادام
از خادمیــن افتخــاری خانــم از ســاعت ۱۶ تــا اتمــام 

ــتند. ــذری هس ــای ن ــع چ ــده دار توزی ــم عه مراس
گفتنــی اســت هــر روز بــا اســتقبال عــزاداران  در محــرم 
ــواع چــای دارچیــن، هــل و گاب در حســینیه اعظــم  ان
توزیــع و در طــول ســال نیــز چــای نــذری هــر هفتــه در 
ــط  ــورا توس ــارت عاش ــل و زی ــه، توس ــای ندب ــم دع مراس

خواهــران خــادم توزیــع مــی شــود.



گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان

چهــار شنـبـــــه

12 مهـــــر مــــاه 

شمــــــــاره 42

7 صفحــــــــه 

ــه  ــی ک ــان و جای ــهر زنج ــه ش ــن نقط در جنوبی تری
ــوان  محرومیــت، کوچکتریــن واژه ای اســت کــه می ت
ــت  ــر دس ــف کرد،تدبی ــرآن توصی ــم ب ــت حاک ــر وضعی ب
انــدرکاران حســینیه اعظــم طرحــی بــزرگ و تاثیرگــذار 
در زمینــه ی بهداشــت و ســامت ایــن منطقــه محــروم 
ــم  ــینیه اعظ ــفای حس ــدازی دارالش ــم زده و آن راه ان رق
زنجــان اســت. ایــن دارالشــفا در جــوار حســینیه اعظــم 
ــت  ــجد اس ــن مس ــال ای ــه فع ــن مجموع ــزو چندی و ج
کــه در بخش هــای مختلــف بــه اقشــار مــردم شــهر 
زنجــان، روســتاهای اطــراف و حتــی بــه دلیــل نزدیکــی 
ــافران  ــه مس ــهر ب ــت ش ــی و ترانزی ــدی جنوب ــه کمربن ب

ــد. ــه می ده ــی ارائ ــات درمان ــر خدم ــهرهای دیگ ش
ایــن دارالشــفا بــا تجهیــزات نویــن، بخــش مهمــی از 
بــار در مانــی شــهر را متحمل شــده و مأمنی ارزشــمند 

بــرای بیمــاران کــم بضاعــت و بــی بضاعــت اســت.

تاریخچه دارالشفا
دارالشــفای حســینیه اعظــم 26 ســال پیــش و در 
محــرم ســال 1370 فعالیــت خــود را تنهــا بــا دو اتــاق 
آغــاز کــرد. ایــن شــروع از همــان ابتــدا بــا همــکاری و 
مســاعدت دانشــگاه علــوم پزشــکی و پزشــکان متعهد 
ــل  ــا تکمی ــرد. ب ــدا ک ــتمرار پی ــد و اس ــهرهمراه ش ش
آن  فعالیــت   1391 ســال  در  دارالشــفا  ســاختمان 
ــا  ــفا ب ــروز دارالش ــه ام ــه ای ک ــد، به گون ــترده تر ش گس
750 متــر مربــع مســاحت در ســه طبقــه وبــه صــورت 
شــبانه روزی بــه بیمــاران خدمــات ارائــه می کنــد. 
ایــن خدمــات پزشــکی در طــول ســال بــا تعرفه هــای 
پاییــن و در ایــام ســوگواری ســاالر شــهیدان به صــورت 

ــود. ــه می ش ــاران ارائ ــه بیم ــگان ب رای

فعاليــت پزشــکان متخصــص در دارالشــفا 
ــم ــينيه اعظ حس

بــه گفتــه داود وفــا، مدیرعامــل دارالشــفا حســینیه 
ــیفت  ــه ش ــال در س ــول س ــکان در ط ــن م ــم، ای اعظ
ــدگان  ــه کنن ــت مراجع ــب در خدم ــر و ش ــح، عص صب
ــارکت  ــا مش ــرم ب ــاه مح ــزاداری م ــام ع ــت و در ای اس
حتــی  و  اســتان  پزشــکان  داوطلبانــه  حضــور  و 
ــای  ــی اقلیت ه ــتان و برخ ــارج از اس ــان خ متخصص

ــوند.  ــی ش ــان م ــت و درم ــی ،ویزی مذهب
اســتقبال پزشــکان بــرای حضــور در دارالشــفای 
اســت  بــه حــدی  ایــام  ایــن  در  اعظــم  حســینیه 
کــه شــیفت بندی مشــارکت آنهــا توســط یکــی از 
ــان  ــرد و متخصص ــی گی ــام م ــه انج ــکان مجموع پزش
طبــق برنامــه کــه بــه اطــاع مراجعیــن نیــز می رســد، 
در مجموعــه حضــور یافتــه و در فضایــی معنــوی 

می کننــد. ویزیــت  را  بیمــاران 
ــا بیــان اینکــه در طــول دهــه محــرم بیــش  از  وی ب
ــز در  ــان نی ــکان و دستیارانش ــدان پزش ــر از دن 12 نف
ــه  ــگان ارائ ــات رای ــن خدم ــه مراجعی ــی ب ــب تیم قال
دادنــد، بــه آمــار دهــه اول محــرم ســال جــاری ایــن 
مــکان اشــاره کــرده و مــی گویــد: امســال در مجمــوع 
12 شــب حــدود 34 هــزار و 598 نفــر از خدمــات 

ــدند.  ــد ش ــره من ــفا به دارالش
مدیرعامــل دارالشــفا حســینیه اعظــم بــا بیــان اینکــه 
تجهیــزات پزشــکی مــورد اســتفاده در دارالشــفا 
بــه روز و پیشــرفته اســت، از تهیــه یــک دســتگاه 
رادیولــوژی بــرای مجموعــه اشــاره کــرد و افــزود: بــا 
مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی رایزنــی کرده ایــم 
ــک  ــتگاه ی ــن دس ــدازی ای ــت راه ان ــم جه و امیدواری
ــد. ــن نماین ــفا تامی ــرای دارالش ــی ب ــئول فن ــر مس نف

ــتگاه  ــک دس ــد ی ــدور خری ــرای ص ــن ب ــا همچنی وف
مســئولین  از  زیمنــس  پیشــرفته  ســونوگرافی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی درخواســت مســاعدت و 
ــات  ــت امکان ــاده اس ــفاء آم ــن دارالش ــرد: ای ــام ک اع
اختیــار  رایــگان در  بــه صــورت  را  موجــود خــود 

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــرار دهــد.
ــاوه  ــرم ع ــه مح ــد: در ده ــادآور ش ــان ی وی در پای
بــر پزشــکان عمومــی، متخصصــان اطفــال ،داخلــی، 
ــروق،  ــب و ع ــک، قل ــان، روانپزش ــو، زن ــت و م پوس
ارولــوژی، غــدد، ارتوپــدی، مامایــی، دندانپزشــکی 

ــد. ــه دادن ــه مراجعیــن خدمــات ارائ و... ب
عطــاء ا... صدیقیــان معــاون توســعه مدیریــت و 
ــوم پزشــکی زنجــان کــه  ــع انســانی دانشــگاه عل مناب
خــود یکــی از خادمیــن افتخــاری دارالشــفا از زمــان 
راه انــدازی اســت می گوید:خدمــات پاراکلینیکــی 
مــورد نیــاز مراجعیــن دارالشــفا از جمله آزمایشــگاه، 
ام آرآی، ســونوگرافی، فیزیوتراپــی، رادیولوژی و... 
ــه  ــا ارائ ــکی و ب ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــا هماهنگ ب
معرفی نامــه دارالشــفا در بیمارســتان های دولتــی 
شــهید بهشــتی، موســوی، ولیعصر)عــج( و برخــی از 
داوطلبــان بخــش خصوصــی بــرای نیازمنــدان انجــام 

ــت. پذیرف

دارالشفای حسینیه اعظم زنجان مرهمی بر زخم دردمندان

ــه طــول  ــرای درگذشــتگان عمــری ب ســوگواری و عــزاداری ب
حیــات آدمــی در کــره خاکــی دارد. ایــن ویژگــی از خصایــص 
ذاتــی و فطــری بشــر اســت کــه بــا اشــکال، آییــن هــا و الهــام 
گرفتــه از باورهــای معنــوی هــر جامعــه بــروز و حتــی بــه 

ــت. ــده اس ــل ش ــگ تبدی فرهن
ــه عنــوان یــک معصــوم و مصلــح  امــام حســین علیــه الســام ب
بشــری، شــناخته شــده تریــن شــخصیت مذهبــی جهــان اســت 
کــه شــیعیان و مریــدان آن حضــرت همــه ســاله در عاشــورایش 
بــه ســوگ مــی نشــینند و بــا یــادآوری مصائبــش، عظیــم تریــن 
ســوگواری جهــان را برپــا مــی دارنــد و البتــه همیــن، باعــث 

ــت. ــادی اس ــرون متم ــس از ق ــینی پ ــت حس ــدگاری نهض مان
ــه ای  ــا ریش ــهیدان کرب ــاالر ش ــوگواری س ــز س ــران نی در ای
عــزاداری  نخســتین  تاریخــی،  اســناد  بنابــر  دارد.  کهــن 
رســمی در دوره احمــد معزالدولــه دیلمــی در ســال 352 
هجــری قمــری بــا بســتن مغــازه هــا و برپایــی مجلــس ماتــم و 

ــد. ــام ش ــری انج ــه گ نوح
ــوام شــیعی مذهــب،  ــا قبــل از ظهــور سلســله صفــوی، اق ت
محــرم حســین علیــه الســام و عاشــورایش را پــاس مــی 
هــای  مصیبــت  و  رنــج  گوناگــون،  اشــکال  بــا  و  داشــتند 
ــدند  ــی ش ــادآور م ــش را ی ــل بیت ــام و اه ــه الس ــین علی حس
ــا  ــد کــه گاه حتــی ب ــا بودن و همنــوای مصیبــت دیــدگان کرب
ــه رو  مخالفــت هــا، ممانعــت هــا و ســخت گیــری هایــی رو ب

ــد.  بودن
ــری و  ــری قم ــال 907 هج ــه در س ــله صفوی ــور سلس ــا ظه ب
اعــام »شــیعه اثنــی عشــری« بــه عنــوان مذهــب رســمی 
ــور  ــارت قب ــر زی ــی ب ــله مبن ــن سلس ــران ای ــد س ــران و تأکی ای
ائمــه عــراق بــه ویــژه امــام علــی علیــه الســام و امــام حســین 
علیــه الســام، ســوگواری هــای محــرم بــا حمایــت هــای 
ــفانه  ــت و متاس ــری یاف ــترده ت ــی گس ــاد اجتماع ــمی، ابع رس
گاه حتــی بــا خطاهایــی همــراه شــد کــه بــا روح قیــام حســینی 

ــت. ــی نداش همخوان
ســاخت حســینیه هــا، بنابــر اســناد تاریخــی از ایــن دوره 
ــرای  ــد ب ــی بودن ــکان های ــا م ــینیه ه ــت. حس ــده اس ــاز ش آغ
ــای  ــزاداری کاروان ه ــرای ع ــی ب ــل های ــت و مح ــت موق اقام
زیارتــی ائمــه عــراق کــه در شــهرها و قریــه هــای بــزرگ بــا تأکید 

ــد. ــاخته ش ــوی س ــان صف حاکم
یکــی از ایــن حســینیه هــا » حســینیه اعظــم زنجــان » اســت کــه به 

احتمــال قریــب بــه یقیــن متعلــق بــه دوره صفوی اســت. 
تاکنــون براســاس هفــت ســند مکتــوب یافــت شــده، اتفاقــات و 
حوادثــی کــه قدیمــی تریــن آنها متعلــق به دوره افشــاریه اســت، 
در محلــه و مســجد حســینیه بــه ثبــت رســیده اســت و بــه طــور 
یقیــن یکــی از مــکان هایــی کــه عــزای حســین علیــه الســام در 
آنجــا برپــا مــی شــده ، حســینیه اعظــم امــروز زنجــان اســت کــه 
ــین  ــام حس ــوگواری ام ــا س ــط ب ــی و مرتب ــیای قدیم ــود اش وج

علیــه الســام در ایــن مــکان ایــن موضــوع را تأییــد مــی کنــد.
ــزرگ  ــگاه ب ــن قربان ــوان دومی ــه عن ــینیه ب ــل حس ــا تبدی ام
شــب  عــزاداری  عظیــم  دســته  حرکــت  و  اســام  جهــان 
ــوم  ــه » ی ــرم ک ــتم مح ــا هش ــان ب ــینی و همزم ــوعای حس تاس
العبــاس علیــه الســام« نامیــده مــی شــود، بنابــر اقــوال 
ــدس در  ــکان مق ــن م ــن ای ــفیدان و معمری ــش س ــزرگان، ری ب
قــرن حاضــر و اختصــاص بــه دوره معاصــر دارد و ذبــح چهــار 
رأس گوســفند در ســال 1327 یــا 1328 هجــری شمســی 
ــان  ــگاه جه ــن قربان ــه دومی ــم ب ــینیه اعظ ــل حس ــاز تبدی آغ
اســام بعــد از منــا در مناســک حــج اســت کــه ســال بــه ســال 
بــا شــکوه تــر از قبــل برگــزار مــی شــود و ایــن چیــزی نیســت 
جــز توجهــات خاصــه حضرتــش بــر ایــن مــکان معنــوی و صــد 
البتــه بــرآورده شــدن حوائــج ملتمســین بــه حســینیه اعظــم 

ــود. ــی ش ــزوده م ــت آن اف ــه عظم ــاله ب ــه س ــه هم ــان ک زنج

حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم:

شهادت حسین علیه السالم حرارتی در 
قلوب مؤمنین ایجاد می کند که هیچ 

گاه سرد نخواهد شد

۱۶۰ خــادم افتخــاری در طول دهه محرم بصورت شــیفتی 
و ثابــت از عزاداران حســینیه اعظــم پذیرایی می کردند.

پذیرایــی  واحــد  مســئول  خدایــی  ابوالفضــل 

حســینیه اعظــم در گفــت و گــو بــا خبرنــگار روابــط 
ــکان  ــازی م ــاده س ــت: آم ــجد گف ــن مس ــی ای عموم
پذیرایــی ســوگواران حــدود ۲۰ روز مانــده بــه محــرم 
شــروع شــد و همزمــان بــا شــب اول محــرم پذیرایــی 
از عــزاداران آغــاز و تــا شــب ســیزدهم ادامــه یافــت.

ــا ۷۵  ــد را از ۱۱ ت ــن واح ــان ای ــن خادم ــج س وی رن
ــدام  ــن خ ــدادی از ای ــزود: تع ــرد و اف ــوان ک ــال عن س
ــت  ــیفتی در خدم ــورت ش ــه بص ــت و بقی ــورت ثاب بص

ــد. ــدس بودن ــتان مق ــن آس ــوگواران ای ــن و س زائری
ــا اشــاره بــه پخــت حلــوای نــذری توســط  خدایــی ب
از  مســجد  ایــن  همســایگان  و  خــادم  خواهــران 
ــوا در شــام غریبــان شــهدای  ــاز گفــت: ایــن حل دیرب
ــی  ــل پذیرای ــه در مح ــازمان یافت ــورت س ــا و بص کرب

ــد. ــع ش ــردم توزی ــن م بی

تعداد 16۰ خادم افتخاری از عزاداران 
حسینیه اعظم پذیرایی کردند



نماینــده ولــی فقیه در اســتان زنجــان با تاکیــد بر افضــل بودن 
ابــراز عاقــه بــه اهــل بیــت گفــت: قلــب، کانــون محبــت امــام 
حســین علیــه الســام و نعمــت خداونــد محســوب می شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی حســینیه اعظم زنجــان، آیــت ا... 
شــیخ علــی خاتمــی شــب هفتــم محــرم در جمــع عــزاداران 
حســینیه اعظــم زنجــان بــا اشــاره بــه نقــش والدیــن در تربیــت 
دینــی و همچنیــن اســاتید بــرای تربیــت مبتنــی بــر محبــت 
سیدالشــهدا علیــه الســام گفــت: روایتــی از امــام صــادق علیه 
الســام رســیده، مبنــی بر اینکه شــیعیان مــا با شــادی هایمان 

شــاد و نســبت بــه غم هایمــان محــزون خواهنــد بــود.
ــل  ــا اه ــی ب ــه عاطف ــیعه را رابط ــدگاری ش ــز مان وی رم
بیــت پیامبــر )ص( دانســت و افــزود: از خوشــبختی های 
ــه  ــت، ک ــی اس ــاب والی ــام ن ــت از اس ــان اطاع ــا ایرانی م

ــد. ــم داده ان ــه ه ــرای آن هزین ــران ب ــردم ای م

ــن  ــود در بی ــوق موج ــور و ش ــه ش ــان ب ــه زنج ــام جمع ام
هیئــات مذهبــی در آســتانه ایــام محــرم اشــاره کــرد و گفت: 
ــات،  ــت هیئ ــن دق ــه و همچنی ــود ائم ــت خ ــن عنای ــه یم ب
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــر س ــزاداری ه ــای ع برنامه ه

می شــود. برگــزار  کم نقص تــر  و  باشــکوه تر 
ــه و  ــراز عاق ــان اب ــتان زنج ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــزن  ــادی و ح ــام ش ــگام ای ــه هن ــزا ب ــن و ع ــزاری جش برگ
ائمــه را پوســته و ظاهــر دانســت و افــزود: ایــن اقدامــات 
ــوا  ــز و محت ــد مغ ــی بای ــول آفرین ــذاری و تح ــرای تاثیرگ ب

ــد. ــته باش ــم داش ه
آیــت ا... خاتمــی بــر لــزوم ارائــه برنامه هــای آموزشــی در 
حــوزه احــکام اســامی در مراســم  عــزاداری سیدالشــهدا  
گفــت: یادمــان باشــد، حضــور در ایــن مجالــس بایــد 

نتیجــه ای هــم داشــته باشــد.

 

ــت  ــراز رضای ــا اب ــان ب ــتان زنج ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
از وضعیــت برگــزاری نمــاز ظهــر عاشــورا در ســطح اســتان 
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــد زنج ــر چن ــت: ه ــز گف ــژه مرک ــه وی ب
وضعیــت مطلوبــی را طــی چنــد ســال گذشــته طــی کــرده 
ــعور  ــور و ش ــهر ش ــوان ش ــه عن ــهر ب ــن ش ــی ای ــت، ول اس
کنــد. عمــل  ایــن  از  بهتــر  بایــد  حســینی 
آیــت ا... خاتمــی بــا تاکیــد بــر پیشــگام بــودن زنجــان در 
ارادت بــه اهــل بیــت علیــه الســام افــزود: اســتان زنجــان 
ــرای  ــهید ب ــزار ش ــاب ۳ ه ــدس و انق ــاع مق در دوران دف

جمعیــت ۶۰۰ هــزار نفــری تقدیــم کــرده اســت.

امام جمعه زنجان:

قلب، کانون محبت امام حسین )ع( و نعمت خداوند است

مالــی غیرعمومــی  و مدیــرکل منابــع  عالــی  مشــاور 
ــرح  ــرای ط ــور از اج ــه کش ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق س
بصیــرت عاشــورایی در ۳ هــزار و ۲۰۰ بقعــه متبرکــه کشــور 
ــیره و  ــج س ــدف تروی ــا ه ــرح ب ــن ط ــت: ای ــر داد و گف خب
ســبک زندگــی امــام حســین علیــه الســام اجرا می شــود.

ســید حســین طبســی در گفتگو با خبرنــگار روابط عمومی 
ــم  ــزاری مراس ــرد: برگ ــار ک ــان، اظه ــم زنج ــینیه اعظ حس
ــی  ــت عظیم ــک حرک ــا ی ــط زنجانی ه ــرم توس ــتم مح هش
ــا شــکوه و عظمــت برگــزار می شــود. اســت کــه هــر ســال ب

ــین  ــام حس ــرای ام ــوگواری ب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
علیــه الســام و مصیبــت عاشــورا هیــچ وقــت کهنــه 

نخواهــد شــد، افــزود: بایــد از عاشــورا الهــام گرفــت، چــرا 
ــت. ــهادت اس ــار و ش ــوه ایث ــه جل ک

طبســی بــا اشــاره بــه اینکــه ۳۰ درصــد موقوفــات در 
کل کشــور مربــوط بــه بحــث روضــه خوانــی اســت، بیــان 
کــرد: از ایــن میــزان ۸۰ درصــد آنهــا مربــوط امــام حســین  

علیــه الســام اســت.
ــاس  ــر اس ــا ب ــاف دقیق ــازمان اوق ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه هزینــه  کــرد موقوفــات می کنــد،  نیــات واقفــان اقــدام ب
افــزود: خوشــبختانه اعتمادســازی خوبــی توســط اوقــاف 

در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت.
مشــاور عالــی و مدیــرکل منابع مالــی غیرعمومی ســازمان 

اوقــاف و امــور خیریــه کشــور بــا اشــاره بــه راه اندازی ســامانه 
جامــع موقوفــات در کشــور افــزود: ایــن ســامانه نقــش 
تعییــن کننــده ای در خــروج ســازمان از مدیریــت ســنتی و 

ــا دارد. ــا و برنامه ه ــدن فعالیت ه ــی ش الکترونیک
طبســی بــا اشــاره بــه جمــع آوری، ثبــت و ضبــط، تکمیل 
جامــع  ســامانه  در  موقوفــات  اطاعــات  بارگــذاری  و 
ــر  ــر تاثی ــن ام ــرد: ای ــان ک ــه بی ــاع متبرک ــات و بق موقوف

ــت. ــته اس ــان داش ــات واقف ــت نی ــزایی در ثب بس
ــی  ــاخص اجرای ــای ش ــایر طرح ه ــه س ــن ب وی همچنی
ــرد  ــاره ک ــز اش ــزادگان نی ــدس امام ــتان مق ــوار آس در ج
ــوی  ــاط معن ــاری، نش ــش به ــای آرام ــرح ه ــت: ط و گف
ــاخص  ــای ش ــر برنامه ه ــوی از دیگ ــاس نب ــوگواره ی و س
اجرایــی توســط ســازمان اوقــاف در بقــاع متبرکــه اســت.

طرح بصیرت عاشورایی در 3 هزار و ۲۰۰ بقعه متبرکه اجرا می شود گاهنــــامه 
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رسانه ها تاثیر زیادی در نهادینه 
کردن یک فرهنگ دارند

محمــد مومنــی رئیــس مرکــز فنــاوری اطاعــات 
و ارتباطــات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ضمــن 
گفــت:  زنجــان  العبــاس  یــوم  مراســم  در  حضــور 
رســانه ها ســهم و تاثیــر بســیار باالیــی در نهادینــه 

کــردن یــک فرهنــگ در جامعــه دارنــد.
ــه یــک  وی تصریــح کــرد: اســاس گرایــش انســان ها ب
ــم و  ــزان ، حج ــه می ــا ب ــی دنی ــرایط کنون ــه در ش مقول

ــتگی دارد. ــات بس ــوع تبلیغ ن
ــازمان  ــات س ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــز فن ــس مرک رئی
اوقــاف و امــور خیریــه بــا اشــاره بــه اینکه هر ســال مراســم 
هشــتم محــرم به صــورت دقیــق و منظــم برگزار می شــود، 
اضافــه کــرد: ایــن موضــوع نشــان می دهــد بــرای ایــن کار 
فکــر شــده اســت و افــراد بســیاری بــرای ایــن کار زحمــت 
کشــیده اند. ایــن مراســم بســیار بــا شــکوه اســت و قطعــا 

هماهنگــی زیــادی بــرای ایــن کار شــده اســت.

امیر سیاری در حسینیه اعظم زنجان:

حضور در حسینیه اعظم زنجان توفیق 
بزرگی است

ــور در  ــت: حض ــش گف ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
ــت. ــی اس ــق بزرگ ــان توفی ــم زنج ــینیه اعظ حس

بــه گــزارش روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان، 
امیــر ســیاری بــا حضــور در جمــع عــزاداران حســینیه 
ــم  ــن مراس ــور در ای ــرد: حض ــار ک ــان اظه ــم زنج اعظ

توفیــق بزرگــی اســت کــه نصیــب بنــده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح آمادگــی نیروهــای 
مســلح خــوب اســت و امنیــت کشــور مثــال زدنــی اســت 
ــت،  ــادی اس ــی زی ــا امن ــه ن ــه در منطق ــم اینک و علیرغ
مــردم مــا در امنیــت کامــل مشــغول عــزاداری هســتند.
امیــر ســیاری گفــت: بــه برکــت همیــن ایــام و بــا 
از عاشــورا  آموختــه شــده  هــای  از درس  اســتفاده 
امــروز نیروهــای مســلح فعالیــت و تــاش مطلوبــی در 

ایــن منطقــه پرآشــوب دارنــد.

پخش زنده مراسم یوم العباس زنجان
 از 11 شبکه تلویزیونی ملی و بین المللی

 ۱۱ از  یوم العبــاس زنجــان  مراســم هشــتم محــرم، 
شــبکه ملــی و بین المللــی بــرای عاشــقان اباعبــدا... در 
داخــل و خــارج از کشــور بــه صــورت زنــده پخــش شــد.

ــن  ــم ، ای ــینیه اعظ ــی حس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مراســم بــه صــورت زنــده و از شــبکه های یــک، ســحر، 
ســه، خبــر، قــرآن، شــما، الکوثــر، چهــار، پنــج، جــام 
جــم، PRESS TV و شــبکه اســتانی اشــراق صــدا و 
ــده  ــورت زن ــه ص ــران ب ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه س

بــرای عاشــقان اباعبــدا... پخــش شــد.
مراســم هشــتم محــرم، یوم العبــاس زنجــان کــه یکــی از 
باشــکوه  تریــن عزاداری هــای حســینی در کشــور اســت  به 

عنــوان دهمیــن میــراث معنــوی بــه ثبت رســیده اســت.
ــیر  ــان مس ــینه زن ــن روز س ــزادار در ای ــزار ع ــا ه صده
حســینیه اعظــم زنجــان تــا امامــزاده ســید ابراهیمعلیه 

ــد. ــزاداری می پردازن ــه ع ــرده و ب ــی ک ــام را ط الس


