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مدیر عالی حرم رضوی با اشاره به سرمای هوا خبر داد

تسهیل شرایط زیارت با بازگشایی همه رواقها
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اگر بخواهی

در نشست پیشهمایش بــزرگــداشــت آیـتهللا
حاج سید جواد حسینی خامنهای که صبح دیروز
به همت ستاد برگزاری بزرگداشت این عالم ربانی
در مشهد برگزار شد ،شخصیت این فقیه وارسته
با حضور استادان و پژوهشگران
مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.
در ای ــن نشست کــه بــا حضور
استادان سطوح عالی حوزه علمیه
خراسان ،پژوهشگران ...
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تشرف

مدیر عالی حرم رضوی با اشاره به سرمای هوا خبر داد

تسهیل شرایط زیارت
با بازگشایی همه رواقها

اجرای محدودیتهای کرونایی در حرم کم کم دارد به دوسال
نزدیک می شــود .البته خبر داریــد که مدتی است شرایط
در همه جــای کشور با زمــان او جگـیــری کرونا خیلی تفاوت
کرده است .این را هم می دانید که در این مدت  ،شرایط
زیارت در حرم مطهر رضوی نیز نسبت به سال های  98و
 99تغییر کرده و تمهیدات زیادی اندیشیده شده تا زائران
بتوانند زیارت بهتری انجام دهند .بهتازگی مدیر عالی حرم
مطهر رضوی از تسهیل بیشتر شرایط زیارت در روضه منوره
و اماکن متبرکه حرم رضوی خبر داده است .محمدمهدی
برادران در گفتوگو با آستاننیوز گفته است :با توجه به آمار
قابل توجه واکسیناسیون عمومی در کشور و بهبود شرایط
کرونایی ،با هماهنگی مسئوالن ستاد مقابله با کرونا در
استان ،محدودیتها در اماکن متبرکه و روضه منوره رضوی به
حداقل ممکن رسیده است.

◾

◾فعال شدن همه رواقها و کفشداریها
برادران تصریح کرده است :همچنین در حال حاضر با توجه
به سرمای هوای مشهد و دشواری حضور زائران در صحنها،
امکان میزبانی از آنها در سایر رواقها و اماکن متبرکه فراهم
شده و کفشداریهای حرم مطهر نیز فعال است .با وجود
این کاهش محدودیت ،اما همچنان توزیع ماسک و مواد
بهداشتی به عنوان یکی از شیوهنامههای مهم مقابله با کرونا
استمرار دارد و خادمان حرم مطهر این خدمت را به زائران
گرامی ارائه میکنند.

نیمکت زندگی

میرسد
غمهای بیپایان
به پایان...

درباره آیتهللا حاج هاشم قزوینی ،مدرس بزرگ حوزه مشهد و مدفون در حرم رضوی

محمـد حسیـن
ن ــام
نیکبخت
مرحوم آیتهللا حاج
ه ــاش ــم قــزوی ـنــی در
تــاریــخ ح ــوزه علمیه
خـ ـ ـ ـراس ـ ـ ــان ،ن ــام ــی
ماندگار و پاینده است .آن مرحوم را
باید در زمــره نــوادر دوران خــودش به
حساب بـیــاوریــم؛ اس ـتــادی کــه شوق
تدریس داشــت و با اشتیاق ف ـراوان،
بــه تربیت طــاب علوم دینی همت
یگـمــاشــت .او در ش ـرایــط بسیار
مـ 
دشوار دوره پهلوی اول و دوران پر فراز
و نشیب پس از شهریور  ،1320به
عنوان یکی از استوانههای مستحکم
حــوزه علمیه مشهد ،سنگر تدریس
و آم ــوزش را خالی نکرد و در همان
حال ،از ورود به جریانهای اجتماعی
و سیاسی عصر نیز ،غافل نبود .حاج
هاشم قزوینی در  22مهرماه سال
 1339دارفانی را وداع گفت و در ضلع
غربی صحن آزادی حرم مطهر ،ورودی
کفشداری شماره  7به خاک سپرده
شیــاف ـت ـگــان ح ــوزه علمیه
ش ــد .پــرور 
خراسان ،مانند رهبر معظم انقالب و
ظزاده خراسانی،
مرحوم آیتهللا واع 
از حاج هاشم قزوینی به عنوان یک
استاد مبرز در علوم حوزه و یک اسوه
و الگوی بارز در امور اخالقی و رفتاری
یــاد کــرده و میکنند .او استادی بود
که به قول مرحوم واعظزاده ،در طول
عمر شریفش افــزون بر هــزار طلبه را
تربیت کرد .در رواق امــروز ،با هم به
مرور مختصر زندگانی این عالم نامدار
و معلم علم و اخالق میپردازیم.

◾

◾راه پیموده شده تا مشهدالرضا(ع)
مرحوم آی ـتهللا حــاج هاشم قزوینی
در سال  1270خورشیدی ،در روستای
قلعه هاشمخان از توابع قزوین به دنیا
آمد .خانوادهاش از راه کشاورزی روزگار
یگــذرانــدنــد و او ،پــس از فراگیری
مـ 
مقدمات در زادگــاهــش ،راهــی قزوین

رقیه توسلی الـ ــو ...بله بفرمایید...
س ــام ،مــن مــددکــار زن ــدان زنــانــم ،یکی از
مددجوها شماره شمارو داده ...بفرمایید
کـ ــاری ازم ســاخ ـتــه ب ــاش ــه ،درخ ــدمــت ــم...
اگــه م ـقــدوره قـ ـرار مــاقــاتــی بــا هــم داشته
باشیم .می تونید بیاین انجمن حمایت از
زندانیان ...؟
در انجمن روبهروی آشنای دور می نشینم و
دیدار تازه می کنیم .اول نمیشناسمش .از
بانوی خوشحال ِ بلندباالیی که میشناختم،
چیزی نمانده جز خانوم شانه افتاده ای که
بهزور  50کیلو دارد.
می گویم :من واقعا ً بیخبر بــودم عزیزم...

استادی با هزار شاگرد
شــد و در حــوزه علمیه ایــن شهر به
ف ـراگ ـیــری عـلــوم دیـنــی پ ــرداخ ــت .در
همین دوره بــود که افتخار شاگردی
حکیم مـتــألــه ،آیـ ـتهللا سیدموسی
زرآبادی را پیدا کرد و از او فلسفه مشاء
و اشراق را فرا گرفت .آیتهللا قزوینی
سپس راهی حوزه علمیه اصفهان شد
و در آنجا هم محضر استاداتی مانند
مرحوم کلباسی و فشارکی را درک کرد
و به قزوین بازگشت.
مدتی بعد و با شنیدن شهرت استادان
حوزه علمیه مشهد ،مرحوم آیتهللا
حاج هاشم قزوینی ،عزم زیــارت حرم
مطهر ثــام ـنال ـح ـجــج(ع) و فـراگـیــری
علوم دینی زیر سایه پرمهر آن امام
همام را کرد؛ به مشهد هجرت نمود

و به حلقه شاگردان حاجآقا حسین
قمی و آیتهللا محمد آقــازاده ،فرزند
آخوند خراسانی وارد شد و بعدها ،از
شاگردان خاص میرزامهدی اصفهانی،
استاد عالی حوزه علمیه مشهد گردید
و در همین شهر ماند و بــه تربیت
طالب همت گماشت.

کمــاه دیـگــه میشه دو ســال،
یگــویــد :ی ـ 
مـ 
انـ ـگ ــار  100س ــال ــه ب ـچــه ه ــام ــو درس ـ ــت و
حسابی نــدیــدم ...از همسرت خبر داری؟
 ...خدا ازش نگذره ،آب شده رفته زمین...
بدهی تــون چقده؟  250 ...میلیون تومن.
مالقات نیم ساعته تمام می شود و با سر ِ
سنگین از هــم خــداحــافـظــی مــی کنیم...
معاشرت عجیبی بــود ...تا خرخره مـیروم
تــوی چــه کنم ،فکرم پخش و پــا میشود
چندجا ،پیش زن طفلک ،پیش موهایش
کــه میگفت از زور غــم ،رنـگـشــان پــریــده،
پیش مردی که بهجای همسرش چک خرج
میکند و پا به فرار می گذارد .پیش «آناهیتا»

◾

◾در زمره احیاگران حوزه مشهد

مرحوم آیتهللا حاج هاشم قزوینی در
دوران پراختناق نیمه نخست حکومت
رضــاشــاه ،با وجــود همه سختیها و
مرارتهایی که حوزویان با آن روبهرو
بودند ،لحظهای از فعالیت در عرصه
تعلیم و تــربـیــت ش ــاگ ــردان غفلت
نمیکرد .او در جریان قیام مسجد
گ ــوه ــرش ــاد ،از حــام ـیــان اســت ــادش،
حاجآقا حسین قمی بود و به همین
دلیل ،پس از سرکوب آن قیام ،دستور
بازداشت و تبعید وی به زادگاهش،
قلعه هــاش ـ مخــان ص ــادر شــد و ایــن
استاد عالیمقام ،مدت  6سال را در
تبعید به سر برد.
با سقوط رضاشاه در شهریور ،1320

آی ـتهللا قزوینی در میان استقبال
پرشور مــردم متدین مشهد و طالب
ح ــوزه علمیه ،وارد ایــن شهر شــد و
فعالیت را ب ـرای احیای حــوزه علمیه
خراسان ،از سر گرفت .این دوران که تا
هنگام وفات وی ،حدود  19سال به طول
انجامید ،عصر طالیی فعالیتهای

و «جهانیار» بچه هایی که آالخون واالخون
خانه اقواماند .مطمئنم تا مدتها نمی توانم
برگردم به وضعیت قبل .به حال قشنگی که
قبل تماس خانم مددکار داشتم ،به خانه
نصف و نیمه ای که داشتم روی بالشت
گلدوزی می کردم .میدانم دیگر دست و دلم
بهکار نمیرود مگراینکه برای این مادر بیگناه
دری روی پاشنه بچرخد.
چند روز پیش اطالعیه «پــویــش مردمی
آزادی مــادران زندانی» را دیــده بــودم ،کجا
اما فکرش را میکردم ما هم دربندی داشته
باشیم که این فراخوان شامل حالش بشود.
واقعا ًکه غم و شادی از رگ گردن نزدیکترند

حــوزوی آیـتهللا حاج هاشم قزوینی
است .بسیاری از مفاخر حوزه و جهان
اس ــام ،مانند رهبر معظم انقالب،
مــرحــوم عالمه محمدرضا حکیمی،
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و ...
در همین دوره ،وارد مجلس درس آن
مرحوم شدند .او در همان دوران نیز،
از فعالیتهای سیاسی غافل نمیماند
و از حامیان فدائیان اســام و شهید
نــواب صفوی بــود .محل درس دادن
آیتهللا حاج هاشم قزوینی در مدرسه
نــواب مشهد ،یکی از مراکز عالقه و
حضور عمده طالب محسوب میشد.
او در روزهای سرد زمستان و در شرایطی
که ممکن بــود سالمتیاش به خطر
بیفتد ،با پای پیاده به مدرسه میآمد،
روی حصیری مـنــدرس مینشست
و به طالب درس میداد .اگر طلبهای
بیمار میشد ،به عیادتش میرفت
و ح ـتــی ب ـ ـرای او ک ــاس خصوصی
میگذاشت تا از درس عقب نیفتد.
این اهتمام فراوان او به آموزش طالب،
در کنار مناعت طبع و وارستگی وی در
رفتار و اخالق ،از آیتهللا حاج هاشم
قزوینی ،شخصیتی ممتاز و محبوب
در حوزه علمیه مشهد ساخت.
ره ـبــر مـعـظــم انـ ـق ــاب ،ضـمــن بیان
توصیههایی بــه فـضــای ح ــوزه بـرای
نحوه تدریس ،در آبانماه سال ،1389
یـ ــادی از اس ـتــاد خـ ــود ،ح ــاج هاشم
یگــویـنــد« :در
قــزویـنــی میکنند و مـ 
مشهد مرحوم آشیخ هاشم قزوینی،
مدرس معروف و نامدار حوزه علمیه
خراسان که از حیث بیان و تسلط بر
مطلب ،نظیرش را ما در هیچ حوزه
دیگری ندیدیم؛ نه در قم ،نه در نجف،
گاهی اوقات وسط درس سطح  -درس
مکاسب و کفایه  -کــه ح ــدود یک
ساعت طــول مــی کشید 10 ،دقیقه
یا بیشتر نصیحت میکرد؛ طلبهها
اشک می ریختند.
دل جوان آماده است؛ این را از دست
ندهید».

به ما.دست بهکار می شوم و پیامی را آماده
و برای اقوام می فرستم و در جریانشان قرار
می دهم .شکرخدا بازخوردها باورنکردنی
به ــاس ــت ک ــه س ـرازیــر
اسـ ــت .س ـیــل ج ــوا 
یشــود و دس ــت هــا بـ ـرای حـمــایــت جلو
مـ 
م ـیآی ـنــد ...کمی قــرار گرفته و بــا مددجو
تماس مــی گیرم تــا خبر خــوش بــدهــم .تا
مالقات بعدی را برنامه ریزی کنیم.

پی نوشت

خداوند در سوره مائده میفرماید :و َ تَعاو َنُوا
عَلَى الـ ْـب ِـر ِّ و َ التَّقْوى؛ و یکدیگر را بر انجام
کارهاى خیر و پرهیزکارى یارى کنید.

منبرمجازی

فرق زبان و بیان

حجتاالسالم رنجبر زبــان هر کسی
رو بــایــد بــا بــیــان خ ــودش فهمید ولــی ما
متأسفانه مـیخــوایــم زبــان دیــگــران رو با
بیان خودمون تحلیل کنیم .ریشه بیشتر
سوءبرداشتها و سوءتفاهمها همینه که
ما زبان دیگران رو با بیان خودشون معنا
نمیکنیم .یک نمونه بگم .قرآن یک زبانی
داره و یک بیانی .زبان قرآن رو باید با بیان
قرآن فهمید نه با بیان خودمان .مثال ً در
قرآن کلمه «وارد» هست.
ما هم در صحبت کردن «وارد» رو به کار
میبریم .وارد شدن در زبان فارسی یعنی
داخل جایی شدن ،اما در قرآن این کلمه
یعنی بر لبه چیزی قــرار گرفتن ،در کنار
رســل ـو ُا
چیزی قــرار گرفتن .قــرآن میگه :و َا َ ِ
وارِدَه ُــم ...قافله ،واردشــان را فرستادند...
وارد به کی میگفتن؟ کسی که لب چاه
مـیایــســتــه و از چ ــاه آب میکشه .ی ــا :و َ
إِن ْ مِن ْكُم ْ إِلَّ وارِدُه ــا ...هیچ کس از شما
نیست مگر اینکه وارد جهنم میشود...
چرا اینجا کلمه «وارد» به کار رفته.
آیا یعنی همه شما داخل جهنم میشین؟
نــه ...یعنی همه شما در لبه جهنم قرار
میگیرین .جهنمی باشین ،جهنم شمارو
جــذب خــودش مـیکــنــه ...نباشین جذب
نمیکنه .مثه آهنربا که یک آهن پاره رو
جذب میکنه اما یه شاخه گل رو نه .قرآن
میگه همه شما میاین نزدیک و لبه جهنم.
خ ــدا کــه کــســی رو جهنم نــم ـیبــره .ایــن
جهنمه که شمارو با خودش میبره .چرا؟
اخالق و رفتار شما جهنمی بــوده ...وقتی
حــرف مــیزدی بــه دلهــا آتــش مـ ـیزدی...
شــدی از جنس آتــش ،از جنس جهنم.
ول ــی اگ ــه جــهــنــمــی نــبــاشــی مــثــل هــمــون
شاخه گلی.
در زیــارت عاشورا میخونیم اللّهُم ارزُقنا
شفاعه الحُسین ی َوم الــورود ...خدایا روز
ورود شفاعت ابــاعــبــدهللا رو نصیب ما
کــن .یعنی روزی که میریم لبه جهنم...
باالخره ما قاطی داریــم ...یه سری اخالق
و رفــتــار جهنمی داری ـ ــم ...قطعا ً جهنم
مــارو بــه سمت خــودش خــواهــد کشوند.
اگـ ــه ام ـ ــام ح ــس ــی ــن(ع) ب ــی ــاد شــفــاعــت
کــنــه ،دسـتگــیــری کــنــه ،مـیتــونــه م ــارو به
سمت خــودش بکشه ...و مــارو از چنگ
آتــش نــجــات ب ــده .پــس دیــدیــم کــه کلمه
وارد و ورود در قــرآن و نــزد اهــل بیت(ع)
یــه مــعــنــای دیــگ ـهای پــیــدا ک ــرد .پــس اگــه
میخوای زبــان قــرآن رو بفهمی باید بری
سراغ بیان قرآن .اون وقت میتونی از این
کتاب درس بگیری .ارتباط برقرار کنی و
نکتهای بیاموزی. ...

