
سخن گوی هیأت امنای س��اخت ضریح مطهر أباعبداهلل الحسین7 با تأکید بر این که سپردن 
ای��ن کار ب��ه ش��یعیان، ایرانی  ها و به  ویژه مردم ق��م عنایت خاص حضرت حق ب��وده، در این 

گفت  وگو بیان داشت:
پیامبر دو امانت در بین ما گذاش��تند: قرآن و اهل بیت: که خدمت به ایش��ان 
نیاز به عنایت و انگش��ت اشاره صاحب منصب و مکتب را می  خواهد و این البته 

چیری فراتر از رایزنی و توافقات است.

این ضریح، نماد امام حسین7 است
گفت وگو با سیدعلیرضا تکیه ای
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حجت  االسام سید علیرضا تکیه  ای در گفت وگو با »فصلنامه فرهنگ زیارت« تاکید کرد:
هرکس موفق به انجام عمل پس��ندیده دینی نیس��ت؛ همان طور که امام جواد7 
یکی از س��ه موهبت الهی را توفیق می  نامند. با این موهبت الهی اس��ت که انسان 
می  تواند در مس��یر هدایت و سعادت گام بردارد؛ همان طور که سروده  اند: »نطفه 
پاک را باید که ش��ود طالب فیض.« س��اخت ضریح مطهر حضرت اباعبداهلل7 
توج��ه حضرت ح��ق و منبعث از رحمت رس��ول رحمت9 اس��ت که به اهل 
قم عنایت ش��ده است. ش��کر س��اخت این ضریح با این مرتبه، در قد و قواره ما 

نمی  باشد.
وی افزود:

نقطه روش��نی که می  توان به آن اش��اره کرد، مدفن شریف شش امام بزرگوار و 
امام زادگان ش��ریف در ایران و عراق است و ایرانی  ها در ارادت به اهل بیت: 
هم��واره افتخ��ار آفریده  اند. اما ای��ن ضریح مطهر نزدیک  تری��ن موضع به پیکر 
مطهر اباعبداهلل7 و محل نگاه و بوس��ه  گاه افراد بلندمرتبه هستی، چون حضرت 
ولی عصر)عج( وهمه ذوات مقدس و ارواح انبیا و قدیسین و خوبان عالم است.

خوش بختیم که چنین توفیقی نصیب مردم قم ش��د. این توفیق باید اقبال داش��ته 
باش��د تا افزون ش��ود. اقبال مردم بسیار بود و تحسین   برانگیز؛ به طوری که هیأت 
امنا و هنرمندان کار برای امام حسین7 رامقدم بر دیگر فعالیت  ها دانستند و هیچ 
کاری را م��وازی با آن قرار ندادند ... حضور در ای��ن کارگاه، همراه با وضو و 
طهارت و توسل و ذکر بود. این عرض ارادت در مردم الگویی بود از علمای ما. 
وقتی خدمت یکی از مراجع برای حضور ایش��ان در کنار ضریح مطهر رسیدیم، 

گفتن��د: ضریحی که قرار اس��ت روی مضجع 
امام حس��ین7 نصب ش��ود و کاری که برای 
امام حسین7 است »با سر می  آییم«. ایشان این 
جمله آخر را دو بار تک��رار کردند ... یکی از 
علما  وقتی در کنار ضریح حاضر شدند گفتند: 
این ارادت ن��ه به خاطر طا و نق��ره و نقوش، 
بلکه ب��ه خاطر تعلق به صاح��ب آن یعنی امام 

حسین7 است.
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تکیه  ای با اشاره به جلوه  های ارادت مردم به این ضریح مطهر گفت:
مردم توجه بس��یاری به این ضریح مطهر داشتند. قطعات طا، چک و پول به هر میزان 
هدیه می  کردند؛ اما از این  میان پیرزنی بود هشتاد ساله که با کمک دخترش آمده بود 
و می   گفت در تمام طول زندگی از طا همین حلقه مزین به نگین عقیق را داشته  ام که 
یادگار شوهر مرحومم است. هیچ وقت بضاعتی برای تهیه طا بیش از این نداشتم. این 
هم یادگار او از گذشته خوش بود که باقی مانده است؛ اما وقتی نام حسین7 آمده و 

ضریح ایشان، به خاطر عاقه  ای که به آن حضرت دارم، این انگشتر را هدیه می  دهم.
حجت االس��ام تکیه  ای تأکی��د کرد: متولی ای��ن کار، مردم بودند و ط��ای ضریح، همه از 
طاهای بانوان به ویژه بانوان قم بود. وی در بخش دیگری به رهنمودها، فرمایش��ات و بیانات 
مق��ام معظم رهبری، علما و مراجع اش��اره کرده و درباره دیدار ب��ا حضرت آیت  اهلل جوادی 

آملی گفت:
ایشان در این دیدار، قطعه  ای طا از طرف بیتشان تقدیم نمودند و توصیه کردند تا از 
طاهای اهدایی در ساخت ضریح استفاده شود. این الگویی شد و به تصویب رسید 
و طایی که اهدا ش��د، همه در ساخت ضریح استفاده شد ولذا برای ساخت ضریح، 
ی��ک مثقال طا هم خریداری نش��د. این اس��تقبال در بازدید ضری��ح نیز خودنمایی 
می  کن��د؛ بطوریکه روزانه به طور متوس��ط 60 هزار نفر ضری��ح مطهر را زیارت می 
کنند ... این توجهات باعث ش��د تا ضریحی ساخته شود که در تمامی ابعاد، بهترین 
باشد. در میزان مصرف و قطر طا، میزان نقره، استحکام و دوام و وزن، در نقوش و 
اس��تفاده از آیات و روایات و اسماء حسنی، در خطاب ها به امام حسین7، در نقش 
اس��امی مبارک ائمه اطهار:، در هزینه س��اخت و  زمان ساخت، بهترین ضریحی 

باشد که تاکنون ساخته شده است.
وی درباره استقبال از ضریح گفت:

کلیه مراجع تقلید توفیق تشرف داشته  اند و زمان حضور ایشان و بیاناتشان و دست خط 
ایش��ان ثبت ش��ده و مقامات کش��وری و لش��کری نیز از نقاط مختلف در این مکان 

شریف برای زیارت این ضریح مطهر حضور یافته  اند.     
حجت االسام تکیه ای در پایان گفت:

ان ش��اءاهلل این ضریح با عنایت صاحب الزمان )عج( به احس��ن وجه منتقل شود و بر 
مضجع ش��ریف نصب گردد و ای��ن کار مبارک، مقبول و م��ورد رضایت حضرت 

ولی عصر)عج( قرار گیرد. 
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