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صفحه 1

برنامه های هفته جاری حرم مطهر رضوی

دکتر علی محمدی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی طرح ضیافت گفت: این طرح 
شریف که ازسال گذشته و در ماه مبارک رمضان برای اساتید دانشگاه ها اجرا می شود 
با هدف بصیرت افزایی درحوزه مسائل بنیادین اعتقادی، اخالقی و سیاسی برنامه ریزی 
شده و مسئولیت اجرای آن به عهده دفاتر محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاههاست و روسای دانشگاه ها نقش حمایت و پشتیبانی را ایفا می کنند.
درمدتی که این طرح درحال اجرا است اساتید ما این فرصت را دارند که در یک فضای 
با نشاط و محققانه مباحث مختلف دینی، سیاسی واخالقی را مو شکافی کنند، چیزی که 

نتیجه اش هم افزایی است.
ومبارک  مثبت  طرح  این  ایالم  دانشگاه  که  است  سالی  دومین  این  خوشبختانه 

رادرکنارحرم مطهرآقاامام رضا)علیه السالم(برگزار
می کند و بطور قطع شرافت زمانی ومکانی می تواند به فراهم آمدن شرایط الزم برای 

تاثیرگذاری مثبت و ماندگار طرح مذکور کمک شایانی نماید. 

فضيلت زيارت امام رضا عليه السالم

اميرالمؤمنين)ع( نقل كرده است كه پيامبر)ص( فرمود: پاره  از  باقر)ع(، از جّدش،  امام  1 ـ 
اى از پيكر من در خراسان دفن خواهد شد، هر گرفتارى كه او را زيارت كند، خدا ناراحتى او 
را برطرف سازد، و هر گنهكارى كه به زيارت او رود، خداوند گناه او را ببخشد. عيون اخبار 

الرضا)ع( 2:257؛ امالى صدوق:119
2 ـ ابوهاشم جعفرى گويد: از امام جواد)ع( شنيدم كه فرمود: ميان دو كوه طوس، پاره اى است 
كه آن را از بهشت ستانده اند، هر كه بدان جا درآيد، روز رستاخيز از آتش ايمن خواهد ماند. 

عيون اخبارالرضا)ع( 2:256
3 ـ حسين بن زيد گويد: از امام صادق)ع( شنيدم كه مى فرمود: مردى از نسل فرزندم موسى 
، قيام خواهد كرد كه همنام اميرالمؤمنين)ع( است و در سرزمين طوس كه در خراسان است، 
دفن خواهد شد... او در همان جا با زهر كشته مى شود و غريبانه به خاكش مى سپارند. هر كه 
او را با معرفت زيارت كند، خداوند او را همسان كسانى كه پيش از پيروزى ، بخشش و پيكار 

كرده باشند، پاداش خواهد داد. عيون اخبارالرضا)ع( 2:255؛ امالى صدوق 118.
4 ـ بزنطى گويد: از امام رضا)ع( شنيدم كه فرمود: هر يك از دوستان من كه عارفانه به ديدار 

من آيد، من خود در روز رستاخيز از او شفاعت كنم. امالى صدوق 119.
5 ـ امام رضا)ع( فرمود: هر كس كه دورى سفر را بر خود بپذيرد و به زيارت من آيد، من 
در روز قيامت در سه جايگاه به نزد او خواهم شتافت تا او را از تنگنا به در آورم: آن جايى 
كه نامه اعمال دست به دست مى شود، در صراط، و هنگام سنجش اعمال. خصال 1:109؛ 

امالى صدوق 121.
6 ـ هروى گويد: امام رضا)ع( وارد بارگاهى شد كه هارون را آن جا در خاك نهاده بودند، در 
كنار گور او با دست خويش خطى بر زمين كشيد و فرمود: اين تربت من است كه در آن دفن 
مى شوم و خدا اين جا را محل آمدوشد پيروان و دوستداران من خواهد ساخت. هر زائرى كه 
به ديدار من آيد و هر مسلمانى كه بر من سالم دهد، با شفاعت ما اهل بيت، بخشش و رحمت 

خداوندى را از آن خود خواهد كرد. عيون اخبارالرضا)ع( 2:136.
7 ـ عبدالعظيم حسنى گويد: به امام جواد)ع( عرض كردم: من ميان زيارت قبر جّدتان امام 
حسين)ع( و زيارت بارگاه پدرتان در طوس حيران مانده ام، شما چه مى گوييد؟ فرمود: اندكى 
درنگ كن! سپس به خانه رفت و در حالى كه گونه هايش آغشته به اشك بود، بيرون آمد 
و فرمود: زائران بارگاه امام حسين)ع( فراوان اند و زائران قبر پدرم در طوس اندك. عيون 

اخبارالرضا 2:256.
8 ـ صقر بن دلف گويد: از سرورم امام هادى )ع( شنيدم كه فرمود: هر كه به درگاه خداوند 
نيازى دارد، قبر جّدم امام رضا)ع( در طوس را بدين سان زيارت نمايد كه نخست غسل كند، 
در باالسر دو ركعت نماز بگزارد و در قنوت حاجت خويش را بر زبان آورد... اگر در خواسته 
اش معصيت يا بريدن از خويشان نباشد، مستجاب خواهد شد؛ زيرا جاى قبر آن حضرت پاره 
اى از بهشت است و هر مؤمنى كه آن را زيارت كند، خدا او را از آتش رهايى بخشد و در 

سراى امنيت جاى دهد. عيون اخبارالرضا)ع( 2:262؛ امالى صدوق 588.
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صفحه 2

گزارش تصویری برگزاری کالس آموزشی اساتید
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صفحه 3صفحه 2

یادی از ضیافت اندیشه سالهای 1389 و 1390:
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مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

طبیب خودتان باشید. بهترین کسی که می تواند بیماری ما را تشخیص دهد، خودمان 
هستیم.

بیاورید روی کاغذ. بنویسید »حسد«. بنویسید »بخل«. 
بنویسید »بدخواهی برای دیگران،وقتی کسی به خیری می رسد، ما ناراحت می شویم.« 

بنویسید »تنبلی در کار« . بنویسید »روح بدبینی به نیکان و صالحان«. 
به خودمان عالقه  به خود؛ شدیدا  بنویسید »عالقه  وظایف«  به  اعتنایی  »بی  بنویسید 

داریم«.
ماه رمضان فرصتی است که یکی یکی این بیماری ها را تا آنجایی که بشود، برطرف 

کنیم.

توصیه های سالمتی در ماه مبارک رمضان

از چه غذاهایی پرهیز کنیم؟
1- غذاهاي سرخ کردني و چرب 

2- غذاهاي حاوي قند زیاد 
3 - خوردن غذاي زیاد بخصوص هنگام سحر 

4 - خوردن چاي زیاد هنگام سحر. چاي باعث افزایش ادرار شده و از این طریق 
نمک هاي معدني که در طول روز بدن به آنها نیاز دارد، دفع مي شوند . 

5 - سیگار : اگر شما نمي توانید کشیدن سیگار را یک دفعه قطع کنید از هفته هاي 
قبل از ماه رمضان مصرف آن را به تدریج کاهش دهید.

چه غذاهایی را مصرف کنیم؟
1-مصرف کربوهیدرات هاي مرکب در سحر که مدت طوالني تري هضم مي شوند 

و باعث مي شوند که کمتر گرسنه شوید . 
2- حلیم یک منبع عالي پروتئین بوده و از غذاهائي است که دیر هضم مي شود . 

3 - خرما منبع عالي قند ،  فیبر ، کربوهیدرات ، پتاسیم و منیزیم مي باشد . 
4 - مغز بادام غني از امالح خصوصا کلسیم و فیبر مي باشد . 
5 - موز منبع غني پتاسیم ، منیزیم و کربوهیدرات مي باشد . 

6- مصرف زیاد آب یا آب میوه در فاصله بین افطار و زمان خواب باعث تأمین 
آب مورد نیاز بدن مي شود .



صفحه 4

حدیث رضوی:
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صلوات خاصه  امام رضا)ع(:

رسول خدا )ص( :
اگر بنده »خدا« می دانست که در ماه رمضان چیست )چه برکتی 
وجود دارد( دوست می داشت که تمام سال، رمضان باشد.         

)بحار االنوار، ج 93، ص 346(


