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متن پیام نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه 
همدان به مناســبت مراسم نکوداشــت آقای حاج سید 

عباس همراهیان:
»خیر من الخیر فاعله« کار خیر بســیار خوب اســت و 

کسی که کار خیر را خلق می کند از آن خوب تر است؛

 توفیق رفیقی اســت به هــر کس ندهنــدش/ بال وپر 
طاووس به کرکس ندهندش.

وقف ســرمایه گذاری ماندگار و ابدی است؛ توفیق انجام 
کارهای خیر و بزرگ نصیب هرکسی نمی شود مگر آنان 
ــُکوُر« هستند؛ واقف  که از تبار »َو َقلِیٌل ِمْن ِعَباِدَی الَشّ

بزرگ، خیر نیکوکار و پدر بزرگوار شهید، آقای حاج سید 
عباس همراهیان از این گروه اند.

رقبات پربرکت موقوفات ایشان از قبیل بیمارستان، مدرسه، 
مسجد، تقدیم شــهید به درگاه الهی و کارهای خیر دیگر 
ایشان اعجاب انگیز است؛ لذا ترویج امر خیر وقف و نیکوکاری 

ایجاب می کرد مراسم نکوداشــتی آن  هم در زمان حیات 
ایشان برگزار شود و این کار ضرورت دارد؛ چون دیگران هم 
از ایشان درس یاد می گیرند، تشویق می شوند و در میدان 
نیکوکاری قدم های بلنــدی برمی دارند. از برگزارکنندگان 

یادواره صمیمانه سپاسگزارم.

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد:

وقف، صدقه جاریه و یکی از راه های تقسیم عادالنه ثروت در جامعه اسالمی
سیدعباس همراهیان الگوی افراد متمکن در استفاده از ثروت

نماینده مردم همــدان در مجلس خبرگان رهبری وقف را 
یکی از صدقات جاریه دانست و گفت: این سنت حسنه یکی 
از راه های تقسیم عادالنه ثروت در میان مردم جامعه است.

آیت اهلل ســیدمصطفی موســوی اصفهانی با گرامیداشت 
فرارسیدن چهل سالگی انقالب اسالمی ایران، گفت: وقف 
یکی از سنت های حسنه اســالمی بوده که از صدر اسالم 
تاکنــون به صورت مداوم در جوامع اســالمی جریان دارد؛ 
اگرچــه در ادوار مختلف برخــی از حکام قصد نابودی این 
ســنت پربرکت را داشتند، اما موفق نشــده و این میراث 

گران بها با فراز و نشــیب های فراوان تاریخی، نسل به نسل 
تداوم یافته و به ما رسیده است.

وی ضمن ابراز خرسندی از وجود سلسله موقوفات بسیار در 
ایــران، اذعان کرد: صدقه به دو صورت جاریه و غیر جاریه 
بوده که از ثمرات نافع صدقه جاریه این است که بعد از فوت 
شــخص و با گذر مدت مدیدی از انجام، همچنان استمرار 

داشته و جامعه اسالمی از آن بهره مند می شود.
مدیر حوزه های علمیه استان همدان تأکید کرد: وقف یکی 
از صدقات جاریه و از راه های تقسیم عادالنه ثروت در میان 
مردم جامعه اســت که ازنظر شــرعی و قانونی نیز )به جزء 
موارد خاص( حقی برای فروش این نوع صدقات وجود ندارد 
و علمای دینی درباره موارد خاص نیز بررسی های بسیاری 

انجام داده اند.
آیت اهلل موسوی اصفهانی اظهار کرد: خوشبختانه در مشهد 
مقدس و قم موقوفات بسیاری وجود دارد که بخش عمده ای 
از مخارج این بارگاه های ملکوتی از طریق همین موقوفات 
تأمین می شــود؛ حوزه های علمیه نیــز دارای منابع مالی 
مستقل برای رفع نیازهای خود نبوده و وقف در این زمینه 

بسیار مؤثر است.
وی با تصریح بر اهمیت وقف در دین مبین اســالم، اظهار 
کرد: این ســنت حســنه در حل مشکالت جامعه اسالمی 
بســیار راهگشا بوده و سنت وقف باعث می شود افرادی که 
دسترسی به امکانات و منابع مالی ندارند، بتوانند از ثمرات و 
خدمات موقوفات بهره مند شوند؛ در اسالم به افراد متمکن 
ســفارش بسیاری شده که قســمتی از اموال خود را برای 
دستگیری از فقرا، ایتام، جوانان در شرف ازدواج و مواردی 

از این قبیل وقف کنند.
نماینده مردم همدان در مجلــس خبرگان رهبری با ابراز 
تأسف از اینکه فروش یا از بین رفتن برخی از موقوفات در 
زمان طاغوت موجب بدبینی عده ای از مردم نسبت به این 
عمل مفید و پسندیده شد، تصریح کرد: البته بعد از پیروزی 
انقالب امام خمینی )ره( فتوا دادند که کلیه موقوفات به نیت 

اصلی واقف برگردانده شود.
آیت اهلل موسوی اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به نکوداشت واقف همدانی سیدعباس همراهیان، 
خاطرنشان کرد: معرفی سلســله موقوفات موجود و مورد 

استفاده به مردم، قطعاً یکی از راه های تشویق آن ها به این 
عمل خداپســندانه است و هر فردی به اندازه توان و ثروت 
خود می تواند در این عمل خیرخواهانه سهیم باشد؛ یکی از 
عزیزانی که در زمینه وقف گام های مؤثری برداشــته، حاج 
سیدعباس همراهیان پدر بزرگوار شهید گران قدر سیداحمد 

است.
وی بیان کرد: خوشبختانه آقای همراهیان توانسته به خوبی 
از ثروت خود استفاده کند، در حال حاضر هم که به دلیل 
بیماری، فرزند خلــف وی راه پدر را ادامه می دهند؛ ما نیز 
از خداوند تعالی طول عمر و شــفای این واقف خیراندیش 

را خواستاریم.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید 
بر اینکه حاج عباس همراهیان اسوه و الگوی مناسبی برای 
افراد متمول هســتند، خطاب به ثروتمندان عنوان کرد: تا 
زنده هستید با وقف اموال برای آخرت خود توشه ای فراهم 
آوریــد و پرداخت صدقــه را به وراث محــول نکنید، زیرا 

بسیاری از وصیت ها هیچ وقت عملی نمی شوند.

امیر خجسته مطرح کرد:
سیدعباس همراهیان، چهره ماندگار وقف

پیام دکتر امیر خجســته رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاســد اقتصادی و نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی: 
حاج عباس همراهیان، پدر معلم شهید سید 
احمد همراهیان با اقدامات کم نظیر خود در 
حوزه وقف نشــان داد همان طــور که فرزند 
خود را به انقالب و اســالم هدیه کرده ، دلش 
برای مردم نیــز می تپد. بنده بارها از نزدیک 

مشــاهده کرده ام که فعالیــت کم نظیر این 
شخص در حوزه وقف، بر اساس تکلیف بوده 
و عالوه بر مجموعه موقوفات، در هرجایی که 
احســاس می کرد نیازی وجود دارد، مردانه 
وارد میدان می شد تا گرهی از کاری بگشاید.

این مرد بزرگوار همان طور که جگرگوشه اش 
را درراه خدا و برای اســالم هدیه کرد، تمام 
اموال و ســرمایه خود را نیز وقف مردم نمود 
درحالی که بسیاری از مردم و حتی نزدیکان 
وی از بخشــی از موقوفاتش اطالعی ندارند؛ 
پس شایسته است ســید عباس همراهیان 
به عنوان چهــره ماندگار همیشــه در تاریخ 
بماند، چراکه اموال خود را از روزی حالل  به 
دست آورده و درراه مردم این سرزمین و رفع 

نیازهای آنان هزینه کرده است.
تجلیــل، توجه و نکوداشــت ســید عباس 
همراهیان نتیجه خلوص نیت او و قدرشناسی 
مردم اســت که وی را به نســل های آینده 
معرفی می کنند؛ این مرد بزرگ نیز به واسطه 
امــور خیری که بــرای رضای خــدا و رفع 
نیازهای مردم انجــام داده  به عنوان نمونه و 

الگو در تاریخ خواهد ماند.

حمیدرضا حاجی بابایی؛
اندیشه بزرگداشت انسان های واال، زمینه ساز توسعه فرهنگ وقف

حاجی بابایی  حمیدرضــا  دکتــر  پیــام 
رئیس فراکســیون نماینــدگان والیی و 
نماینده مردم شــریف همدان و فامنین 
در مجلس شــورای اســالمی؛ وقتی که 
رفت، گفت عشــق بوی یــاس می دهد، 
باغچــه را ســرما نزند، مواظــب گل ها 
بوده  یادگاری ها  این  امانت دار  باشــید. 
و آن ها را به نســل های بعد بســپارید. 
این ها امانت اســت و تو چــه امانت دار 
خوبی بودی که جگرگوشــه ات را راهی 
ســفر کردی تا سینه ســپر کند و این 
خانه هــا، گل ها، حریــم و این حرمت ها 
دست نخورد؛ فرزندت رفت و به دشمن 
اجازه دست اندازی به این باغچه را نداد 

امانت دار شدی. نیکو  و تو چه 
َخِیر نیک اندیش، واقف خوبی ها، نگهبان 
فرهنگ، هنر و ادب کشــور که تأسیس 
مدرســه، درمانــگاه و دارالقــرآن برای 
این سرزمین  و مردم  نوجوانان  کودکان، 
سرلوحه کارت شده و مسیرت سازندگی 
و آبادانــی وطن بوده و چــه زیبا امانت 

فرزند شهیدت را پاس داشتی.

واقف خیراندیش حاج عباس همراهیان؛ 
احمــد  ســید  شــهید  بزرگــوار  پــدر 
همراهیان، بی شــک توفیــق امانت داری 
بــزرگ و تربیــت زیبــای حضرت عالی، 
فرزند رشــیدتان را به رســتگاری عظیم 
و فیــض شــهادت رســاند و ادامه آن 
خدمت صادقانه در کســوت امور خیر و 
به ویژه  برای توسعه فرهنگی کشور  وقف 
تنها نصیب  همدان توفیقی اســت کــه 
وارسته  نیک اندیش،  مؤمن،  انســان های 

ایثارگر می شود. و 
اندیشــه بزرگداشت انســان های متعالی 
و واالیــی که عمــری را صادقانه در راه 
زمینه ســاز  گذرانده اند  مردم  به  خدمت 
اندیشه های  ترویج  وقف،  فرهنگ  توسعه 
واال و جذب جوانان به ارزش های انقالب 

و ایثار و شهادت است.
هدفمندی،  همایش های  چنین  برگزاری 
افق جدیدی را در راستای ارائه الگوهای 
مجســم و حیات بخــش کــه بــا ایجاد 
انســجام، هم افزایی و وحــدت در مردم 
برومنــد در عرصه های  به ویژه جوانــان 

میدان های جنگ  به خصــوص  مختلــف 
اقتصادی که ترفند دیگری از دشــمنان 
سبحان  خداوند  از  می گشــاید؛  اســت، 
اعتالی نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایــران در عرصه های مختلــف را تحت 
توجهات حضرت ولیعصر )عج( مســئلت 
می نمایــم؛ توفیــق بیش ازپیش و عزت 

مستدام.

نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:

رقبات پربرکت موقوفات سید عباس همراهیان 
اعجاب انگیز است
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  مدیرعامل مؤسســه موقوفه و خیریه شهیدهمراهیان 
)پسر واقف( با اشاره به شــخصیت سیدعباس همراهیان 
ایــن واقف انقالبی تکلیف گرا، گفت: خدمات ســیدعباس 
همراهیــان مبتنی بر یک جهان بینی و هدف خاص بوده و 
این طور نبوده که او ســرمایه دار متمولی باشد که یک شبه 
منقلب شــود و اقدام به وقف کنــد؛ بنابراین می بینیم که 
یک موقوفه جامع درمانی، آموزشــی، قرآنی و اجتماعی را 

با زمان شناسی و بر اساس هدفی خاص ایجاد کرده است.
سیدامیر همراهیان با بیان اینکه موقوفه مذکور شامل هفت 
مجموعه است، عنوان کرد: بیمارستان شهیدمطهری یکی از 
این موقوفات است که ابتدا درمانگاه بوده و از سال 78 به بعد 
تبدیل به بیمارستان شد؛ هدف از ساخت این بیمارستان نیز 
رفع نیاز افراد محل بود، چراکه غالباً برای مداوا به مرکز شهر 
مراجعه می کردند و ســاخت این بیمارستان نیاز آنان را در 

این راستا پاسخ داد.
وی خاطرنشــان کرد: گســترش این بیمارستان منجر به 
روشــن ماندن چراغ موقوفات شده و بســیاری از مخارج 
موقوفات از این طریق تأمین می شــود؛ البتــه راه اندازی 
بخش آب درمانی نیز به منظور پشتیبانی از امور فرهنگی و 

فعالیت های قرآنی بوده است.
مدیرعامل مؤسسه موقوفه و خیریه شهیدهمراهیان با اشاره 
به اینکه بیمارستان مذکور دارای تجهیزات و امکانات مدرن 
و به روز بوده و کارکنان آن 160 نفر، پزشکان دائمی اش30 
نفر و پزشکان غیر ثابتش 30 نفر هستند، اظهار کرد: به طور 
متوســط 20 هزار نفر در ماه از امکانات این بیمارســتان 
اســتفاده می کنند، کمــا اینکه در ماه حــدود 600 عمل 
جراحی نیز به طور میانگین در این بیمارستان انجام می شود.

همراهیان افزود: خیریه یکی دیگر از بخش های این موقوفه 
بوده و طبق وقفنامه آقای ســید عباس همراهیان از محل 
درآمد منابع موقوفات دیگر برای مستمندان راه اندازی شده 
و در دو بخش کمیته وام و خانواده های زیر پوشش فعالیت 

می کند.
وی با اشاره به فعالیت های خیریه تصریح کرد: کمیته وام 
بــا پرداخت انواع وام های ضروری بــرای تحصیالت عالی، 
ازدواج، جهیزیه، ایجاد اشتغال خانگی و اعطای کمک جهت 
تأمین جهیزیه، ازدواج، بیمــاران خاص، اتمام تحصیالت 
دبیرستانی و دانشــگاهی، فعالیت های خود را آغاز کرده و 
آن را ادامه می دهد. مدیرعامل مؤسســه موقوفه و خیریه 
شهیدهمراهیان در ادامه با اشاره به موقوفه مسجد حضرت 

قائم )عج( با بیان اینکه این مســجد در ســال 70 ساخته 
شــده و بین دو دبیرستان علوم و معارف دخترانه و پسرانه 
قرار گرفته، ابــراز کرد: جانمایی مســجد با هدف حضور 
دانش آموزان هر دو مدرســه برای اقامــه نماز اول وقت در 

مسجد بوده است.
همراهیان تشریح کرد: برگزاری نماز جماعت در سه وقت، 
سخنرانی، برگزاری کلیه مراسم مذهبی، جلسات هفتگی 
نهج البالغــه، راه اندازی مهدکودک قرآنی، ارتباط ســازنده 
روحانی مســجد با جوانان محل و جلسات محلی خانگی 
مسجدمحور، این مسجد را در ســال 96 به مسجد تراز و 

نمونه در استان تبدیل کرد.
وی با اشــاره به بخش چهارم موقوفــات، بیان کرد: کانون 
آموزش و مشــاوره خانواده با برگزاری حدود 200 جلسه 
کالس هایــی با عنوان آموزش ســبک زندگی اســالمی، 
فرزنــدآوری، فرزندپروری، انتخــاب زوج و روابط زوجین 
aمبتنی بر روایات اهل بیت علیهم الســالم، با حضور اسات

ید مبرز در رشــته های مختلف )و استقبال افراد با سنین 
مختلف( فعالیت کرده است.

مدیرعامل مؤسسه موقوفه و خیریه شهید همراهیان افزود: 
هدف این کانون ابتدا آموزش و تربیت جوانان در امر ازدواج 
و ســپس مشاوره در موارد نیاز است که جلسات مشاوره از 
طریق ثبت نام )در هر هفته یــک روز صبح و بعدازظهر( با 
حضور اســاتید مجرب برگزار می شود. همراهیان در ادامه 
به کانون آموزش قرآن شهیدمطهری نیز اشاره کرد و گفت: 
این بخش از موقوفات با هدف فعالیت قرآنی بانوان از قبیل 
قرائت قرآن، ادعیه، بیان مسائل شــرعی و مواردی از این 

قبیل است که مرحومه والده تا قبل از فوت مدیر این مرکز 
بود.

وی با اشاره به تأسیس دو دبیرستان علوم و معارف دخترانه 
و پســرانه توســط حاج عباس همراهیان که بیش از 250 
دانش آموز در آنجا تحصیل می کننــد، اظهار کرد: این دو 
مرکز آموزشــی در راســتای تعلیم و تربیت دانش آموزان 
نقش مؤثری داشــته و راه تحصیل را برای ورود بسیاری از 

محصالن به حوزه علمیه فراهم می کنند.
مدیرعامل مؤسسه موقوفه و خیریه شهید همراهیان ادامه 
داد: هدف از تأســیس دبیرســتان دخترانه علوم و معارف 
تنها ســاختن یک مدرسه نبود، چراکه خیرین مدرسه ساز 
بســیاری در این زمینه وجود دارند؛ اگرچه این دبیرستان 
در استان و غرب کشور منحصربه فرد است، اما رویکرد حاج 

عباس همراهیان در راه اندازی این مدرسه اهمیت دارد.
برادر شهید با تأکید بر اینکه در مدرسه مذکور فقط تحصیل 
مدنظر نبوده و امور تربیتی نیز با جدیت دنبال می شــود، 
اذعان کرد: اهمیت تربیت دختران از این حیث اســت که 
اگر آن ها خوب تربیت شوند )با توجه به نقشی که در خانه 
دارند(، می توانند یک خانواده و درنهایت یک جامعه خوب 
را بسازند.وی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سبک 
زندگی و شخصیت سیدعباس همراهیان این واقف انقالبی 
تکلیف گرا، گفت: خدمات سیدعباس همراهیان مبتنی بر 
یک جهان بینــی و هدف خاص بوده و این طور نبوده که او 
سرمایه دار متمولی باشد که یک شبه منقلب شود و اقدام به 
وقف کند؛ بنابراین می بینیم که یک موقوفه جامع درمانی، 
آموزشــی، قرآنی و اجتماعی را با زمان شناسی و بر اساس 

هدفی خاص ایجاد کرده است.
مدیرعامل مؤسسه موقوفه و خیریه شهیدهمراهیان با تأکید 
بر اینکه هدف از ذکر ابعاد شخصیتی حاج عباس همراهیان 
ارائه تصویر از یک شخص نیســت، اظهار کرد: آنچه حائز 
اهمیت بوده، ســبک زندگی سیدعباس است، او در زمانی 
که ازنظر مالــی کاماًل غنی بود، رفــاه را برای خود حالل 
نمی دانست و خرید بســیاری از وسایل منزل را منوط به 

خرید 40 درصد از مردم جامعه می دانست.
برادر شــهید هراهیان ادامه داد: خیلی ها مسلمان هستند، 
اما رویکرد آنان انقالبی نیست؛ سیدعباس همراهیان به این 
خصیصــه نیز توجه دارد و با اعتقاد کامل مبنای حرکاتش 
انقالبی است. اگرچه تحصیالت دانشگاهی ندارد، اما فهم او 
بسیار روشن بوده و با نیازسنجی از وضعیت موجود به دنبال 

هدفمندترین کار است.
وی با اشاره به نگاه سیدعباس همراهیان به موقوفات، گفت: 
اگرچه سیدعباس واقف این مجموعه ها بوده، اما هیچ نگاه 
متمایزی برای خــود در این رابطه قائل نبود؛ به طور مثال 
اگر زمانی مشــکلی پیش می آمد و می خواست به درمانگاه 
مراجعــه کند، مانند مردم عادی با گرفتن نوبت و پرداخت 
هزینه دارو و ویزیت این کار را انجام داده و می گفت اینجا 
مال امام زمان )عج( بوده و من نیز مانند مردم عادی هستم.

مدیرعامل مؤسسه موقوفه و خیریه شهیدهمراهیان با تأکید 
بر اینکه همه کارهای سیدعباس همراهیان خداباورانه بود، 
تصریح کرد: حتی زمانی که تعدادی از بسیجیان محل خبر 
شهادت برادر شهیدم ســیداحمد را آوردند، پدر ناراحتی 
آن ها را که در انتقال این خبر دید، آیه استرجاع را خواند و 
گفت: انا هلل و انا الیه راجعون؛ این واکنش نشان از باور عینی 

و قلبی او به خدا داشت.
برادر شــهید همراهیان در پایان بیان کرد: پس از شهادت 
سیداحمد چند نفر برای تغییر نام کوچه از زاینده رود به نام 
برادرم به منزل ما آمدند، اما پدرم با بیان اینکه شاید همه 
اهالی کوچه رضایت نداشته باشند، این کار را نپذیرفت و این 
مسئله نیز حکایت از دقت و توجه وی به همه مسائل دارد 

که در همه شرایط آن را درنظر می گیرد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان همدان با اشــاره 
به موقوفه شــهید همراهیان در همــدان به عنوان یکی از 
موقوفات کم نظیر در ایران، گفت: وجه تمایز این مجموعه 
که توسط واقف خیراندیش سید عباس همراهیان وقف شده، 
جامع نگــری آن بــوده چنانکه ثمــرات آن در بخش های 
مختلف، پیوسته برای مردم استان همدان و در برخی موارد، 

هم وطنانمان در سایر استان ها جاری است.
حجت االســالم  محمد کاروند با بیان اینکــه بدون تردید 
فرهنگ »وقف« یکی از ســنت های حســنه اسالمی و بنا 
به روایتی از امام صادق علیه الســالم »صدقه جاریه« است، 
عنوان کرد: وقف یکی از عمده ترین زیرساخت های اقتصادی 
جهان اسالم و از ارزش های مطرح شده در جهان بینی دینی 
به شمار می آید. وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این، یکی از 
راه های ادامه نیکوکاری و کمک به همنوعان، »وقف« است 

که واقف با وقف اموال و امالک خود برای امور 
خیریه و عام المنفعه، درآمد آن موقوفات را به 
امور خیریــه اختصاص می دهد، پس ازآنجاکه 
وقف دارای شــرایط و مقررات قانونی و شرعی 
خاصی بوده، پس دانستن احکام قانونی آن نیز 

ضروری است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان همدان با 
اشاره به انواع وقف، تصریح کرد: در وقف خاص، 
استفاده کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی   
هستند همانند وقف مالی که برای استادان یا دانشجویان 
یک دانشــگاه خاص یا دانش آموزان یک مدرسه مشخص 
هستند، اما در وقف عام، استفاده کنندگان از آن مال موقوفه، 
شــخص یا گروه خاصی نبوده، بلکــه وقف برای مصلحت 
عموم، مانند مساجد، بیمارستان ها یا مردم یک شهر است. 
حجت االسالم کاروند اظهار کرد: مطابق قانون در خصوص 
امــکان رجوع از وقف توســط واقف بایــد گفت که وقف 
غیرقابل بازگشت به حالت قبل از وقف بوده و واقف نمی تواند 
از آن رجوع کرده، در آن تغییری بدهد، یعنی کسی که وقف 
به نفع آن ها شده است را خارج یا کسی را داخل کند. وی در 
ادامه با بیان وجه تمایز اهدای یک ملک با وقف آن، تشریح 
کرد: ممکن است در هدیه یک ملک به عنوان بیمارستان، 
مدرسه و نظایر آن، پس از مدتی تغییر و تصرف ایجادشده و 

جهت نیت تغییر کند، اما در وقف حتی خود واقف هم بعد 
از انجام وقف و قبض و اقباض موقوفات نمی تواند جهت وقف 
را تغییر دهد، بنابراین ماندگاری و خدمات مستمر وقف وجه 

متمایز آن با کار خیر است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان تأکید کرد: وقف 
یا متصرفه و یا غیر متصرفه اســت؛ در وقف غیر متصرفه 
مدیریت موقوفه با شــخص واقف و هر گروه یا شخصی که 
واقف تشخیص دهد، است، پس این طور نیست که همیشه 

مدیریت با اداره کل اوقاف باشد.
حجت االســالم کاروند با اشــاره به اینکه به لطف خدا در 
سال های پس از انقالب اسالمی، با توجه به فرمان امام راحل 
)ره( مبنی بر اینکه وقف باید ســر جای اول خود برگردد، 
شاهد رشــد چشــمگیر موقوفات خیران بوده ایم؛ چراکه 
موقوفات در ادوار گذشته فراز و نشیب داشته است، یادآوری 
کرد: در زمان قاجاریه و صفویه بیشترین وقف صورت گرفته، 
به طوری کــه در زمان صفویه با فراوانی وقف در بخش های 
مختلف بیش از هزار کاروانســرا، حمام، آب انبار، مدرسه و 
غیره وقف شــده که بعدها به طرق مختلف برخی از آن ها 

به تاراج رفته است.
وی اذعان کرد: برخی گمان می کنند اآلن وقف دیگر وجود 
ندارد اما این طور نبوده و وقف های خوبی که هرسال صورت 
می گیرد نشان دهنده این است که بسیاری از مردم همچنان 

راغب به انجام این سنت الهی ماندگار بوده و گاهی از تنها 
دارایی خود یعنی منزل مسکونی گرفته تا موارد دیگر را در 

این راه می گذارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان همــدان در ادامه با 
اشاره به موقوفه شهید همراهیان در همدان به عنوان یکی 
از موقوفات کم نظیر در ایران، گفت: وجه تمایز این مجموعه 
که توسط واقف خیراندیش سید عباس همراهیان وقف شده، 
جامع نگــری آن بــوده چنانکه ثمــرات آن در بخش های 
مختلف، پیوسته برای مردم استان همدان و در برخی موارد، 

هم وطنانمان در سایر استان ها جاری است.
حجت االســالم کاروند ادامه داد: سید عباس همراهیان از 
واقفانی اســت که با چیزی افزون بر ثروت خود دســت به 
وقف نزده بلکه با درآمد خود وارد این وادی شده و با ایجاد 
یک مجموعه جامع و کامل، اثربخشی فراوانی در بخش های 
مختلف داشته چنانکه فرزندان وی نیز ادامه دهنده راه پدر 
خود هستند. وی در پایان با بیان اینکه به منظور شکوفایی 
»وقف« باید فرهنگ آن را از طریق دســتگاه های تبلیغی 
و اجرایــی ترویج داد تا هر چه بیشــتر گســترش یافته و 
زمینه های شکوفایی آن در جامعه پدیدار شود، گفت: این 
امر نیازمند راهنمایــی و آموزش های دینی عملی در این 
زمینه است، چنانکه با برنامه ریزی دقیق و صحیح می توان 
در جهت دهی افکار عمومی به سمت فرهنگ وقف مؤثر بود.

مدیرعامل مؤسسه موقوفه و خیریه شهید همراهیان با نگاهی به شخصیت  سیدعباس همراهیان، واقف بزرگ استان همدان مطرح کرد:

خدمات سیدعباس همراهیان هدفمند و مبتنی بر جهان بینی بوده است
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان مطرح کرد:

جامع نگری؛ امتیاز موقوفه شهید همراهیان در همدان
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خادم هیئت مسجد حضرت قائم )عج( عنوان کرد:

اهتمام به برگزاری منظم کلیه برنامه های مذهبی در هیئت
 خــادم هیئت دعای ندبه مســجد قائم )عج( اظهار 
کرد: برگزاری مراســم ویژه میالد و شهادت اهل بیت 
علیهم الســالم، اعیاد مذهبی نظیر عیــد غدیر، قربان 
و مبعــث بــا محوریت نماز جماعت مغرب و عشــاء و 
توزیــع افطاری در شــب های ماه مبــارک رمضان از 
دیگر برنامه هایی اســت که در این مســجد نسبت به 
آن اهتمام می شــود و البته پشــتیبانی کلیه هزینه ها 
توســط متولی مسجد، موقوفه شــهید همراهیان بوده 
و در معــدود مواردی نیز نذوراتی از طرف مردم هدیه 

می شود.
عباس ســپهری نیا که مداح و مجری مســجد حضرت 
قائــم )عج( بوده و به اتفاق کارگــروه هیئت و خادمان 
امام زمان )عج( در این هیئت خدمت رســانی می کند، 

گفت: هیئت دعای ندبه، از ســال 1375 به سرپرستی 
حاج حســین سپهری نیا در منطقه پیشاهنگی و سنگ 

سفید، در منازل مردم آغاز شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به ازدیاد جمعیت برادران 
و خواهــران، دیگر امکان برگزاری دعا در منازل نبوده 
و مســجد حضرت قائم )عج( بــا توجه به مرکزیت آن 
در بین این مناطق، به عنوان پایگاه هیئت انتخاب شده 
و مردم منطقــه به عنوان حامیان اصلی هیئت و دعای 

ندبه از این موضوع استقبال کردند.
ســپهری نیا با بیــان اینکه از ســال 1385 نوبت های 
دعای ندبه به صورت یک ســاله در تقویم چاپ شــده و 
به اعضای نهادها و ســازمان ها در شــهر همدان داده 
می  شــود، گفت: با همکاری ســتاد حفظ آثار و سپاه 

استان در هرسال، پنج هفته یادواره شهدا در باغ موزه 
دفاع مقدس برگزار می شود.

وی با اشــاره به تعامل شایسته و ســازنده با سازمان 
تبلیغات اسالمی استان و شهرستان، اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی همدان و موقوفه شهید همراهیان، 
ابراز کرد: در طول ســال توفیق این را داریم که ســه 
مرتبه مراســم دعای ندبه را در حســینیه سیدالشهدا 
)ع( در جوار قبور مطهر شــهدای همدان برگزار کنیم، 
عــالوه بر ایــن به منظور اشــاعه فرهنــگ انتظار، در 
مســاجد مختلف منطقه نیز دعای ندبه برگزار و منجر 
به استمرار برگزاری این مراســم از سوی نمازگزاران 

این مسجد می شود.
خــادم هیئت دعای ندبه مســجد قائــم )عج( تصریح 

کرد: برگزاری مراســم ویژه میالد و شهادت اهل بیت 
علیهم الســالم، اعیاد مذهبی نظیر عیــد غدیر، قربان 
و مبعــث بــا محوریت نماز جماعت مغرب و عشــاء و 
توزیــع افطاری در شــب های ماه مبــارک رمضان از 
دیگر برنامه هایی اســت که در این مســجد نسبت به 
آن اهتمام می شــود و البته پشــتیبانی کلیه هزینه ها 
توســط متولی مسجد، موقوفه شــهید همراهیان بوده 
و در معــدود مواردی نیز نذوراتی از طرف مردم هدیه 

می شود.
ســپهری نیا در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دعای 
کمیل، دعای توســل، زیارت عاشورا، زیارت امین اهلل و 
حدیث شریف کساء در طول ایام سال به صورت منظم 

نیز از دیگر برنامه های اجرایی هیئت است.

 اگر کســانی را که از راه ارث صاحب ثروت شــده اند 
اســتثنا کنیم، بقیۀ مردم باید از راه تالش و کوشش به 
مال و منالی برســند و اگر توفیق حاصل شــد، صاحب 
کرامت »وقف« نیز خواهند شد؛ در این مقاله ابتدا برای 
تبیین ارزش وقف در اسالم به روایاتی در این باب اشاره 
کــرده و در ادامه به گوشــه هایی از تالش های حاج  آقا 

همراهیان در این راستا خواهم پرداخت.
ســیدعباس همراهیان فرزند دوم حاج ســیدعلی، راه و 
رســم کســب حالل را از پدر آموخته بود و در سن 22 
سالگی به طور جدی وارد فعالیت اقتصادی شد و همواره 
ضمن کسب ســود و درآمد خوب، به توصیۀ پدر حقوق 
و واجبات الهی ازجمله »خمس« را از همان ســال های 
اول فعالیت خود پرداخت کرده و با این کار خداپسندانه 

موجب برکت بیشتر در کسب خود شد.
با گسترش کار ســیدعباس و مهاجرت وی به تهران، 
فصل جدیــدی از زندگی اش آغاز شــده و نکته قابل 
توجه این بود کــه وی در اوج فعالیت های اقتصادی، 
از فعالیت هــای سیاســی و مذهبی غافل نشــده و در 
کنــار بازاریــان انقالبــی مســلمان و متعهــد تهران 
اقدامات مؤثری انجام می داد. او که تحت تأثیر تعالیم 
ارزشمند اســالم قرار داشت، پیوسته درصدد اقدامات 
نیک اندیشانه برای جوانان و مردم بود، اما می خواست 
گام هــای بزرگ تــر و کارآمدتری را بــردارد و همین 
افکار بود که بخشــی از اقدامات نیکوکارانۀ این انسان 
نیک  اندیش و نوع دوســت را در قالب »وقف« به منصه 

رساند. ظهور 
*وقف در آینۀ وحی و روایات

بی شــک »وقف« یکی از مصادیق بارز نیکوکاری و عمل 
خیر اســت، زیرا وقتی فردی در زمان حیاتش چیزی یا 
جایــی را که بر آن مالکیت مادی یــا معنوی دارد وقف 
می کند، هم بــه جامعه و مردم خدمت کرده و هم برای 
آخــرت خود اندوختــه ای ارجمند تدارک دیده اســت. 
بدیهی اســت هرچه نیت واقف نیکوکار خالصانه تر باشد، 
آثار دنیوی و اخــروی آن نیز نیکوتر خواهد بود؛ درواقع 
واقف آن عمل را به کسی می بخشد که فناناپذیر بوده و 

ضامن آثار دنیوی و اخروی کار نیکو خواهد بود.
قــرآن کریــم در این باره طــی آیه 76 از ســوره مریم 
می فرماید: »َویَِزیــُد اهلَلّ الَِّذیَن اْهَتَدْوا ُهــًدی َوالَْباقَِیاُت 
؛ و خداوند  الَِحــاُت َخْیٌر ِعْنــَد َربَِّک ثََوابًا َوَخْیٌر َمــَرًدّ الَصّ
کســانی را که هدایت یافته اند بر هدایتشان می افزاید و 
نیکی های ماندگار، نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر 
و خوش فرجام تر است.« با توجه به این آیه می توان وقف 
را یکی از مصادیق باقیات الصالحات برشمرد؛ زیرا معموالً 
وقف ها انتهای زمانی نداشته و واقف آن را برای همیشه 
موقوفه کرده اســت؛ چه بسا یک موقوفه سال ها و قرن ها 
مورد استفاده قرار گیرد، درواقع وقف خیر بی پایان است. 
نکته زیبای دیگری که از آیه مذکور برداشــت می شود 

اینکــه اگر وقــف را یکی از عوامل مقدمه  ســاز هدایت 
برشماریم، خداوند آن عمل و فاعل آن را پیوسته افزوده، 

هدایت می کند و رشد می دهد.
دهخدا »وقف« را در لغت نامه خود به معنای »ایستادن«، 
»درنگ کــردن« و در اصطالح، تخصیــص دادن ملک 
یــا مالی برای مصرف در اموری کــه واقف تعیین کرده، 
می نامد. در کتاب منتهی االرب نیز وقف این گونه تعریف 
شــده است: »وقف کردن بر مســاکین، چیزی را در راه 
خدای دادن نیز گفته اند. آنچه در ملک کسی نباشد و به 

راه خدا آن را گذاشتن.«
بــا توجه به تعاریف و معانی باال، وقف در اصطالح فقهی 
عبارت از آن اســت که شخصی عین مال خود را حبس 
دائــم کنــد و منافع آن را شــرعاً و رایــگان در اختیار 

مؤسسات، شخص و یا اشخاص بگذارد.
هنگامی که کسی چیزی را وقف کند، از مالکیت او خارج 
می شــود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند و 
یا بفروشــند و کسی هم از آن ملک و مال ارث نمی برد. 
شــهید اول نیز در تعریف وقف چنین آورده است: وقف 
عبارت است از حبس کردن اصل عین )مانند خانه، باغ، 
زمین و غیره( و آزاد گذاشتن منفعت آن برای گروه های 
مختلف بنا به نیت واقف. )مکی العاملی، 1378: 194/1(

*وقف در قرآن
در قرآن کریم چهار آیه وجود دارد که ریشۀ »وقف« در 
کلمه های آن به معانی گوناگونی به کار رفته اســت. این 
آیات و سوره ها عبارت اند از: انعام آیۀ 27، انعام آیۀ 30، 
ســبا آیۀ 31 و صافات آیۀ 24 که در همۀ آیات یادشده 
واژه های »وقفوا«، »موقوفــون« و »وقفوهم« به موضوع 
قیامت و توقــف مجرمان نزد پروردگار در صحنۀ قیامت 
پرداخته است؛ بنابراین اصطالح وقف به معنای رایج آن 
در قرآن وجود ندارد، اما با اندکی تأمل می شود در سایر 
اصطالحات اخالقی اجتماعی قرآن از ده ها و بلکه صدها 
آیه بــه مفهوم و ارتباط آن پی بــرد. در آیات و روایات 
متعدد واژه ها و اصطالحاتی همچون مواسات، ایثار، تقوا، 
تزکیه، انفاق، صدقه، عدل، خیر و احسان وجود دارد که 
وقف می تواند مصداقی بارز از این مفاهیم اخالقی باشد.

مقصود از »مواســات« شــرکت دادن دیگران در اموال 
خویش اســت؛ یعنی فرد واقف گویــی دیگران را چون 
فرزنــدان و برادران خود می شــمرد، به گونــه ای که از 
خواستۀ خود می گذرد و اموال خود را به آن ها می بخشد. 
درحقیقت وقف شــکل عالی تر و کامل تر مواسات است؛ 

زیرا در مواســات انســان دیگران را شــریک مال خود 
می کند، ولی در وقف شــخص خــود را منها می کند و 
عین مال و منافــع آن را برای دیگرانی قرار می دهد که 
شاید آن ها را نمی شناسد و قطعاً با توجه به ابدیت وقف، 

استفاده کنندگان آن را در آینده قطعاً نخواهد دید.
واقف درحقیقت انسان ایثارگری است که می خواهد فقر، 
نداری، بیماری و بی فرهنگی را از جامعه دور کند. وقف 
کار شایسته ای اســت که فرصت های مادی و معنوی را 
برای دیگران به ویژه نیازمندان فراهم می آورد؛ یک صدقۀ 
متعالی، گســترده و دائمی اســت. به تعبیر قرآن مجید 
همان طور که زکات موجب پاکی نفس و مال می شــود، 
وقف نیز با دارایی انســان چنیــن می کند: »قد افلح من 
زکیها« )شــمس، 9( و نیز می فرماید: »خذ من اموالهم 

صدقه تطهرهم و تزکیهم بها... )توبه، 103( از اموال آنان 
صدقه ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی«

بنابراین وقف مصداق عینی مواســات، ایثار، تقوا، تزکیه، 
انفاق، صدقه، تعاون، قرض الحســنه، ســقایت، عدالت، 
خیراندیشــی و نیکوکاری اســت و واقف هرکس باشد و 
به هر اندازه که در توانش باشــد، بســتگی به نیت پاک 
و نیکویــش در شــمار پرهیــزکاران، صدقه دهندگان، 

محسنین و مؤمنین است.
*وقف در روایات

در منابع معتبر اســالمی و روایات موثق، بر خیر ماندگار 
و »صدقۀ جاریه« تأکید فراوان شــده است. پیامبر اکرم 
)ص( فرمودند: »اذا مات االنســان انقطــع عمله ااّل من 
ثــالث: علم ینتفع به، او صدقه تجــری له، او ولد صالح 
بدعوا له« )جوادی آملی، 1391: 552 و 553( انســانی 
که از دنیا می رود، جزء از ناحیۀ سه چیز پیوندش با دنیا 
قطع می شــود؛ دانشــی که از آن سود برده شود، صدقۀ 
جاری )وقــف( و فرزند صالحی کــه برایش دعا کند )و 

مغفرت بخواهد(.
وقف در اشــکال مختلف مانند وقف کتابخانه، مدرســه، 
کتاب، بیمارســتان، ورزشگاه، آرامســتان، قرآن، وسیلۀ 
نقلیــه، کارگاه تولیدی، چاپخانه، مســجد، حســینیه، 
خوابگاه دانشجویی، زمین، کارخانه و نمونه های کوچک 
و بزرگ بی شــمار دیگر، می توانــد مصداق عینی صدقۀ 
جاری باشد؛یعنی صدقه ای که مانند رود پیوسته جاری 
اســت و مردم برای همیشــه از آن بهره می برند. با این 
وصف، صدقۀ جاری ثــواب جاری نیز بوده و هرگز تمام 

نمی شود، بلکه پیوسته به آن اضافه نیز می شود.

امام صــادق)ع( فرمود: پس از مرگ پاداشــی به دنبال 
فــرد نمی آید مگر در ســه خصلت: صدقــه ای که فرد 
در زندگــی اش برقرار کرده که تا قیامت جاری اســت، 
صدقه ای که وقف کرده و به ارث گذاشــته نمی شــود و 
ســنتی که برقرار کرده و در زمــان حیاتش به آن عمل 

می شده و پس از وفاتش نیز بدان عمل می شود.
در جــای دیگــر امام صــادق )ع( شــش کار را جاوید 
می شمارد که پس از مرگ هم به صاحب سود می رساند: 
فرزند صالحــی که برای او طلب آمرزش کند، قرآنی که 
از روی آن خوانده شود، چاهی که حفر می کند )و مدام 
از آبش بهره می برنــد(، درختی که می کارد، صدقۀ آبی 
که جاری می سازد و سنت خوبی که از آن پیروی شود.

حــاج ســیدعباس همراهیان که عمری در مســاجد و 
حسینیه ها از مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السالم درس 
اخالق، محبــت و مردم داری گرفته بود، بر آن شــد تا 
در این راه به قدر توان خــود گام های مؤثری بردارد؛ بر 
اساس این تفکر و تصمیم او و همفکرانش در سال 1346 
گام اول را برای کاهش مشــکالت درمانی خانواده های 
نیازمند و طلبه های حوزۀ علمیه با احداث درمانگاهی در 
قم برداشــتند و حاج سیدعباس پس از شهادت پسرش 
سیداحمد خود را یکسره وقف امور خیر کرده و لحظه ای 

در این راه به خود استراحت نداد.
با زحمــات فــراوان ســیدعباس، دبیرســتان موقوفه 
شــهیدمطهری در مهر 1367 با ثبت نام از دانش آموزان 
مستعد و عالقه مند شهری و روســتایی فعالیت خود را 
آغاز کرد و وی در تاریخ 1367،5،17 رسماً وقف نامۀ این 
عمل صالح را تحریر و نحوۀ تولیت و ادارۀ آن را مشخص 
کرد. این موقوفۀ جامع و کم نظیر شــامل دبیرستان های 
پسرانه و دخترانه علوم و معارف، مسجد قائم، دارالقرآن، 
صندوق قرض الحسنه و خیریه ای به نام شهید سیداحمد 

همراهیان وقف شده است.
بدون اغــراق و تملق باید گفت هر شــخص و هر پولی 
اقتضای ساخت و آبادانی مسجد و این گونه بناهای مفید 
را ندارد. صدالبته مقدار آن وابسته به توان اشخاص است 
و هرکس به قدر اســتطاعت می تواند در آبادانی و احداث 
آن بکوشد؛ سیدعباس همراهیان چقدر سعادتمند است 
که توانســته بــا همت عالی و ایثار از مــال و وقت خود 
گذشته و مســجد، کتابخانه و مدرسه بسازد. چراکه به 
فرمــودۀ قرآن کریم در ســوره توبه آیه 18 کســانی به 
عمران مســاجد دست می یازند که به خدا و روز واپسین 
ایمان آورده اند، نماز بپا می دارند و زکات می پردازند. این 
بخش از گفتار را به ســخنان نورانــی از پیامبر رحمت 
)ص( و امــام صــادق )ع( خاتمه می دهــم که حضرت 
فرمودند: هرکس چراغی در مســجد افروزد، فرشتگان و 
حامــالن عرش الهی مادام که نور آن چراغ در مســجد 

می تابد، برایش استغفار می کنند.
خداوند متعــال فرمود: »واقرضوا اهلل قرضا حســناً و ما 
تقدموا النفسکم من خیر تجدوه عنداهلل هو خیراً و اعظم 
اجراً )مزمل: 20( و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبی 
برای خویش از پیش فرســتید، آن را نزد خدا بهتر و با 

پاداشی بیشتر باز خواهید یافت.«
بی شــک کارهــای خیــر و موقوفــات حــاج عباس 
همراهیــان بــرای رضای خــدا و آســایش خلقش، 
مصــداق روشــن بخشــش پرهیزکارانــه و صادقانه 
بــوده و زبان مــا قاصر از بیان ارادت و عشــق او به 
اهل بیت)ع( و مردم اســت؛ او پاسخ عمل صالحش را 

یافت. خواهد  پروردگارش  نزد 

محسن صیفی کار با نگاهی به اهمیت »وقف« در قرآن و روایات و 
مروری کوتاه بر موقوفات سیدعباس همراهیان عنوان کرد:

ظهور اقدامات نیکوکارانۀ
 سید عباس همراهیان در قالب 

وقف
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 فرزند ســیدعباس همراهیان با بیان اینکه مرحومه 
مــادرم )خانم منصــوره زریونــی( در ســیر زندگی 
حاج عبــاس همراهیان نقش مهم و اثرگذاری داشــته 
اســت، به گوشه ای از ابعاد شــخصیتی وی اشاره کرد 
و گفت: قطعاً طی مســیر وقف با فراز و نشــیب هایی 
که داشــته، توسط پدر بدون همراهی مرحومه مادرم، 
امکان پذیــر نبوده اســت؛ در طول تمام ســال هایی 
که پدر مشــغول انجام امور وقف بود و در شــهرهای 
مختلف و جلســات گوناگون حضور داشت، مادر نیز پا 
به پای او می رفت. زمانی که پدرم برای ادامه کار خود 
بــه تهران می رود، همه اقوام مــادر در همدان بودند، 
امــا او رنج غربت را تحمل کــرد و همراه پدر رفت و 

وقتی پس از 30 ســال به همدان بازگشــت، اقوام او 
در همــدان نبودند و به قول مرحومه مادرم، همیشــه 
غریب بود! البته فقط این گونــه نبود که با پدر همراه 
باشــد، بلکه همواره مشــوق او نیز بود و این همراهی 

بالطبع با سختی های فراوان همراه بوده است.
در طول ســال های دفاع مقدس زمانی که سیداحمد 
عــزم جبهه کرد و رفت، مادر چندبار خواب شــهادت 
او را دیده بود؛ زمانی هم که خبر شــهادت سیداحمد 
را آوردند، گفت دیشب پســرم به من گفته که شهید 
می شــود. در طول این سال ها مادرم همواره پشتیبانی 
مادی از جبهه ها می کرد، خاطرم هســت یک گردنبند 
را ســه بار بــه پدرم فروخــت و پــول آن را به جبهه 

فرستاد!
بافت خانــواده ما مذهبی بود؛ خاطرم هســت در آن 
ســال ها با حضور خواهر آیت اهلل  طالقانی طی ماه صفر 
در منزل مــا، روضه های خانگی برپا می شــد. قبل از 
انقــالب هم خانم غیر چادری حق آمدن به خانه ما را 

نداشت، هم مادر حساس بود و هم سیداحمد.
مادر یک انســان مؤمنه، متقی و نمازشــب خوان بود؛ 
این طــور هم نبود که فقط به عبادات فردی مشــغول 
باشــد، در اجتماع نیز حضوری فعال داشت؛ به طوری 
که تــا قبل از فــوت، مدیریت کانــون آموزش قرآن 
شــهیدمطهری را برعهده داشت و ســرانجام در سال 

86 به دیدار حق شتافت.

تاریخ شمســی 1310 را نشــان می داد 
که خداوند به آقا ســیدعلی صدرالدینی 
فرزنــدی عطا کــرد و نامــش را عباس 
گذاشتند؛ کم کم گرفتن شناسنامه به طور 
جدی معمول شــده و همان موقع بود که 
سیدعلی به تبعیت از خانوادۀ همسر، نام 
خانوادگی خــود را به همراهیــان تغییر 
داد. روند زندگی ســیدعباس را نیز مانند 
دیگران به جلــو می راند تــا اینکه زمان 
ســربازی اش فرارســید و او بــرای ادای 

خدمت به سربازی اعزام شد.
پس از اتمام دوره ســربازی در یک مغازۀ 
اجاره ای واقع در ســه راهی کاروانســرای 
گلشــن، واقع در خیابان اکباتان همدان 
به کفش فروشی پرداخت و همان سال ها 
بود که تشکیل خانواده داده و ازدواج کرد؛ 

حاصل این ازدواج سه فرزند بود.
گذران زندگی روحیۀ پرتالش سیدعباس 
را اقنــاع نمی کرد و از آنجایی که شــغل 
قبلی وی فروش کفش های الســتیکی و 
گالش بود، به فکر تولید انبوه این محصول 
افتاد و نتیجۀ آن ایجاد کارگاهی در همین 
زمینه بود؛ در همان ســال ها و بر اثر رفت 
و آمــد به تهران، متوجه شــد می توان از 
الستیک های فرسودۀ ماشین های سبک و 
ســنگین پودر الستیک تولید و برای کف 
کفش های چرمی اســتفاده کرد. بنابراین 
مکانی جهت انبار الســتیک ها اجاره و از 
تهیۀ پودر الســتیک درآمد متنابهی برای 

خود ســاخت؛ از آنجایی که کارخانجات 
بــزرگ در تهــران بودند، ناچار شــد در 
منطقــۀ جنــوب غربی تهــران کارگاهی 
جهت تولید پودر الســتیک فراهم کرده 
و هم زمان بــه همراه خانــواده به تهران 

مهاجرت کند.
طی آن سال ها در اثر معاشرت با بازاریان 
تهران، با الفبای سیاســی و انقالبی آشنا 
و خود را مهیای کارهــای فرهنگی کرد؛ 
کارهایی نظیــر حمایت و پشــتیبانی از 
خانواده هایــی که به دالیل سیاســی در 
زندان های ستمشــاهی به سر می بردند. از 
ســوی دیگر به دلیل ارادت ویژه ای که به 
روحانیت داشت، به ســمت امام خمینی 
)ره( متمایل شد؛ تا جایی که در سال های 
56-57 اعالمیــۀ حضرت امــام )ره( را از 
نجــف با خود به ایــران آورده و به همراه 
فرزند شهیدش ســیداحمد در زیر زمین 
خانه توسط دســتگاه استنسیل تکثیر و 

توزیع می کرد.
روحیۀ تالشگری نسبت به محرومیت زدایی 
از جامعه به ویژه قشر روحانیت، او را وادار 
کرد تا در قم مکانی را با همکاری دوستان 
خــود خریــداری و درمانگاهــی جهت 
طــالب دایر کند. این مــکان به کتابخانه 
امــام خمینی )ره( معــروف بود که پس 
از تبعیــد امام و انهدام کتابخانه توســط 
ســاواک، از طریق آقایان اشراقی و اعرابی 
در اختیــار خیرین قرار گرفــت و بعدها 

به نام درمانگاه قــرآن و عترت نام گذاری 
شــد. جالب این است که ســند درمانگاه 
در ثبت اســناد قم بدین گونه آمده است: 
فروشنده سیدروح اهلل مصطفوی معروف به 
آیت اهلل خمینی و خریدار حضرت صاحب 
األمر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف؛ تنها 
ســندی که خریدار و فروشنده اش با این 

نام و نشان هستند.
در طــول ایــن ســال ها ســیدعباس از 
مســاعدت و همکاری با مؤسسات خیریه 
تغافل نمی کرد تا جایی که ضمن پرداخت 
کمک های نقدی، نسبت به تهیه جهیزیه 
نیازمندان مبادرت جدی داشــت. در آن 
سال ها جنگ تحمیلی بر کشور سایه شوم 
انداختــه بود و ســیدعباس همانند دیگر 
آحاد ملت، فرزند خود را جهت پاسداری 
از حریم اسالم و قرآن تقدیم انقالب کرد 
و پس از شهادت ســیداحمد، سیدعباس 
به طور کلی هم خــود را مصروف به امور 

خیریه کرد.
در ســال 64 بــر اثــر آشــنایی وی بــا 
حجت االسالم والمســلمین امامی کاشانی 
که از طــرف امام راحــل تولیت مدارس 
معــارف را برعهده داشــت، به ســاخت 
مدارس علوم و معارف اســالمی )پسرانه 
و دخترانــه( وابســته به مدرســۀ عالی 

شهیدمطهری اهتمام ورزید.
به طوری که در یک مســاحت یک هزار و 
500 متری دو مدرســه احداث و در کنار 

آن یک ساختمان ســه طبقه )یک طبقۀ 
آن خوابگاه، طبقۀ وســط ســالن مطالعه 
و طبقۀ زیرین آشــپزخانه بود( به منظور 
ســکونت و رفاه دانش آموزان روستایی و 
محروم که جهت ادامۀ تحصیل به مدرسۀ 
معــارف آمده بودند، ایجاد کرد. از آنجایی 
که مــدارس نیاز به بودجۀ الزم داشــت، 
ســیدعباس به فکر ایجاد درمانگاهی در 
همان حوالی به نــام کلینیک قائم افتاد تا 
منابع به دست آمده از آن را صرف مدارس 
معارف کنــد. درمانگاه )کــه اکنون یک 
بیمارستان مجهز است( و مسجدی که در 
بین آن ها ایجاد شده، به همراه دارالقرآن و 
صندوق قرض الحسنه، طی وقف نامه ای با 
عنوان موقوفۀ شهید سیداحمد همراهیان، 

به فعالیت خود ادامه می دهند.
از دیگــر فعالیت هــای حاج ســیدعباس 
همراهیان، می توان به نقش اساســی وی 
در ســاخت 74 واحد آپارتمان مسکونی 
جهت سکونت طالب علوم دینی و مدارس 
علمیۀ همدان در شــهرک شــهیدمدنی 

اشاره کرد.
در پایــان الزم بــه ذکــر بــوده کــه 
سیدعباس تمامی این مساعی را مرهون 
همسر گرامی خود حاجیه خانم منصوره 
زریونی است که پیوسته مشوق و همراه 
وی بــود؛ انشــااهلل روح آن مرحومه در 
کنار حضرت صدیقۀ طاهره )س( متنعم 

باشد.

 رئیــس بیمارســتان موقوفه شــهید 
تعرفه  اینکــه  بیان  با  مطهری همــدان 
ارزان تر  بسیار  خیریه ای  بیمارستان  این 
از مراکــز خصوصی اســت، گفــت: به 
دلیــل ارزان بــودن تعرفــه خدمات و 
مدرن بودن تجهیزات، این بیمارســتان 
مجاور  اســتان های  بیماران  اقبال  مورد 
نیز قــرار گرفته اســت و هزینه خدمات 
افــراد نیازمند به طور مســتقیم از محل 
درآمدهای بیمارستان پرداخت می شود.

سعید نظری در نخستین بخش سخنان 
خود با اشــاره به پیشــینه فعالیت این 
بیمارســتان، اظهــار کرد: بیمارســتان 
موقوفه شــهید مطهری در سال 1371 
به همــت خیــر انقالبی، حــاج عباس 
همراهیــان افتتاح شده اســت؛ آغاز کار 
ایــن مرکز درمانی ابتدا بــا نام کلینیک 
قائم بــوده کــه از ســال 78 به عنوان 
یک بیمارســتان عمومــی درجه یک به 

فعالیت های خود ادامه داد.
این  زیربنــای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بیمارستان حدود ســه هزار مترمربع و 
دارای بخش هــای زنان، اطفال، جراحی 
و داخلی است که تحت نظارت دانشگاه 

علوم پزشــکی و وزارت بهداشــت قرار 
دارد.

شــهید  موقوفــه  هیئت مدیــره  عضــو 
همراهیان ادامه داد: بیمارســتان شهید 
مطهــری با بخش هــای تخصصی مانند 
آندوســکوپی، کولونوسکوپی، آزمایشگاه 
و آی ســی یو به بیماران خدمت رســانی 
می کند، ضمــن اینکه این بیمارســتان 
اطفــال،  تخصصــی  درمانــگاه  دارای 
جراحی، ارتوپدی، روان پزشــکی و قلب 

است.
نظری با بیان اینکه این بیمارســتان 50 
تخت خوابــی دارای اتاق عمل های فعال 
و تجهیــزات مدرن اســت، تصریح کرد: 
اورژانس و داروخانــه این مرکز درمانی 
به  به صورت شــبانه روزی مشــغول  نیز 

هستند. خدمات رسانی 
وی افزود: تعــداد کارکنان این مجموعه 
یک صــد و 70 نفر اســت کــه 30 نفر 
 15 و  عمومــی  پزشــک   15 جــراح، 
متخصص غیر جراح در این بیمارســتان 
مشــغول خدمات رســانی به بیماران در 
اینکه  کما  هســتند،  مختلف  بخش های 
در این بیمارســتان ماهانه بیش از 17 

هــزار خدمت پزشــکی و قریب به 600 
انجام می شود. جراحی عمومی 

شــهید  موقوفــه  بیمارســتان  رئیــس 
مطهری همدان با بیان اینکه تعرفه این 
بیمارســتان خیریه ای و بســیار ارزان تر 
از مراکــز خصوصی اســت، عنوان کرد: 
با ایــن اوصاف بــه دلیــل ارزان بودن 
تعرفــه خدمات و مدرن بودن تجهیزات، 
ایــن بیمارســتان مورد اقبــال بیماران 
اســتان های مجاور نیز قرار گرفته، کما 
اینکــه هزینه خدمــات افــراد نیازمند 
به طــور مســتقیم از محــل درآمدهای 

می شود. پرداخت  بیمارستان 
نظــری در خصــوص درآمدهــای این 
بیمارســتان نیــز گفت: بخشــی از این 
ارتقــا و بهبود  درآمدهــا در راســتای 
اســت،  مجموعه  این  خدمــات  کیفیت 
کما اینکه ســود حاصــل از فعالیت های 
این مرکز در ســایر مراکز موقوفه شهید 
دبیرســتان های  قبیــل  از  همراهیــان 
مطهری،  شــهید  پســرانه  و  دخترانــه 
مســجد قائــم )عــج(، مرکــز آموزش 
خانواده، کانون فرهنگی و قرآنی و مرکز 

کمک به محرومان نیز صرف می شود.

وی با تأکیــد بر اینکه کلیه ســود این 
بیمارســتان صــرف امور خیریه شــده 
و ســهام و ســهام داری وجــود ندارد، 
ایــن مرکــز درمانی در  تشــریح کرد: 
خدمات رســانی، همــکار و همراه مراکز 
دولتی اســت و هیچ یک از کارکنان این 
بهره ای  خود،  به غیراز حقوق  بیمارستان 

از درآمدهای آن دریافت نمی کنند.
رئیس بیمارستان موقوفه شهید مطهری 
همدان در خاتمه با بیان اینکه تأســیس 
اقدامی  بیمارســتاندر زمان خــود،  این 
انقالبی و به جا بود، افزود:  بسیار بزرگ، 
تقدیر از واقــف این مجموعه یعنی حاج 
عباس همراهیان الزامی بوده و منجر به 
اشاعه فرهنگ وقف و ترغیب دیگران به 
این مهم می شود، چراکه وقف حسنه ای 
جاری و باقی اســت که ثمرات ارزشمند 

و مطلوبی دارد.

سیدعباس  صدرالدینی 
با واکاوی ابعـاد زندگی 

سیدعباس همراهیان
 مطرح کرد:

جامع   نگری 
سیـدعباس 
همراهیـان 
در وقـف و 
امور خیریه

فرزند سـیدعباس همراهیان
با نگاهی به ابعاد شخصیتی 

همسر وی مطرح کرد:

همراهی همسر سیدعباس 
همراهیان با او در فراز و 

نشیب زندگی

رئیس بیمارستان موقوفه شهید 
مطهری خبر داد:

کارکنان مجرب
تجهیزات  مدرن 
و هزینــه های 

به صرفه در 
خدمت بیماران 

این مـرکز
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 مدیر دبیرســتان پسرانه علوم و معارف اسالمی شهید 
مطهــری، گفت: آنچــه در این مجموعــه حائز اهمیت 
است، تربیت دانش آموختگانی متدین، آراسته به فضائل 
اخالقی، والیت مدار و پیشرو در عرصه های علوم انسانی 

و معارف اسالمی است.
سید مسعود اسدی اظهار کرد: این دبیرستان مانند سایر 
دبیرســتان های علوم و معارف اسالمی در سراسر کشور 
بنا به توصیه امام خمینــی )ره( و پیگیری های حضرت 
آیت اهلل امامی کاشانی تولیت محترم مدرسه عالی شهید 
مطهری تهران در ســال 1367 تأسیس شده و اقدام به 
جذب دانش آموزان نخبه و عالقه مند به علوم اسالمی در 

رشته علوم و معارف اسالمی کرده است.
وی با اشــاره به پیشینه تأســیس و راه اندازی این مرکز 
آموزشــی در همدان، بیان کرد: دبیرستان پسرانه علوم 
و معارف اسالمی شــهید مطهری به همت خیر محترم 
حاج سید عباس همراهیان برای یادبود فرزند شهیدش 
ســید احمد، با هدف تربیت نســل خالق و متخصص با 
انگیزه های الهی و معنوی، داشــتن روحیه پرسشــگری 
دینی و تقویت مبانی معرفتی در ســال 67 تأســیس و 

وقف شده است.
مدیر دبیرســتان پســرانه علوم و معارف اسالمی شهید 

مطهری با اشــاره به فرمایش رهبــر معظم انقالب 
)مدظله العالــی( در خصوص رشــته علوم و معارف 
اســالمی، افزود: معظم له فرموده اند که این رشــته 
یکی از ابتکارات بســیار خوب و راهگشا بوده و اگر 
برای من میســر بود فرزندان خودم و تمام کسانی که به 
آن ها دسترسی داشــتم و یا با من مشورت می کردند را 

توصیه به ثبت نام در این رشته می کردم.
اســدی در ادامه با اشــاره به اینکه تعداد دانش آموزان 
در ســال تحصیلی 98-97 یک صد و 30 نفر بوده که از 
طریق آزمون و مصاحبه جذب شده و مشغول به تحصیل 
هستند، ابراز کرد: دانش آموزان در این دبیرستان عالوه 
بر اینکه دروس مرتبط با علوم انســانی را فرامی گیرند، 
درس هایــی مانند علوم قرآنی، عربی، احکام، اصول فقه، 

تفسیر و اخالق را نیز می آموزند.
وی تأکیــد کرد: آنچــه در این مجموعــه حائز اهمیت 
است، تربیت دانش آموختگانی متدین، آراسته به فضائل 
اخالقی، والیت مدار و پیشرو در عرصه های علوم انسانی 

و معارف اسالمی است.
مدیر دبیرســتان پســرانه علوم و معارف اسالمی شهید 
مطهری در بخش دیگری از ســخنان خــود با تأکید بر 
برگزاری مســابقات قرآنی مختلف در دبیرســتان شهید 
مطهری، عنوان کرد: این مسابقات در دو سطح استانی و 
کشوری برگزار می شود، ضمن اینکه خوشبختانه قریب 
بــه 20 نفر از دانش آموزان ایــن مجموعه قاری و حافظ 

قرآن کریم هستند و تاکنون چندین بار موفق به کسب 
رتبه های برتر مسابقات قرآنی شده اند.

اســدی افزود: در این دبیرستان 30 نفر به عنوان دبیر و 
کادر اجرائی مشــغول فعالیت هستند که از میان دبیران 
موظف آموزش وپرورش انتخاب می شــوند؛ حقوق کادر 

اجرائی نیز توسط آموزش وپرورش پرداخته می شود.
وی با اشــاره بــه موفقیت های چشــمگیر دانش آموزان 
دبیرستان شهید مطهری، بیان کرد: محتوای غنی دروس 
رشته معارف اســالمی، این فرصت را برای دانش آموزان 
فراهم می آورد که بســیاری از آن ها در کنکور سراسری 
از موفقیت بیشــتری برخوردار شده و با کسب رتبه های 

مطلوبی وارد دانشگاه شوند.
مدیر دبیرستان موقوفه پســرانه علوم و معارف اسالمی 
شهید مطهری با بیان اینکه دانش آموزان این دبیرستان 
تمایل بیشــتری به تحصیل در رشــته های دانشگاهی 
علوم قضائــی، فقه و حقوق، علوم سیاســی و ارتباطات 
دارند، اذعان کرد: برخی از دانش آموزان نیز پس از پایان 
تحصیل و طی مراحل گزینش، وارد دانشــگاه فرهنگیان 

شده و به کسوت شریف معلمی درمی آیند.
عضو هیئت مدیره موقوفه شــهید همراهیان اضافه کرد: 
برخی دیگر از دانش آموزان نیز دانشگاه شهید مطهری، 
دانشگاه امام صادق )ع( و یا دانشگاه علوم رضوی را برای 
ادامه تحصیل انتخاب می کنند و تعدادی از دانش آموزان 

این مدرسه نیز وارد حوزه های علمیه می شوند.

اســدی با تأکید بر اینکه دانش آموختگان این دبیرستان 
افراد مفیدی برای اجتماع هســتند، اظهار کرد: شواهد 
نشــان می دهد این افراد همــواره خدمات مفیدی را به 
جامعه ارائــه می دهند، ضمن اینکه در این دبیرســتان 
ســعی ما بر این اســت که از دانش آموزان ســال های 
قبل که اکنون به موفقیت هایــی در زمینه های مختلف 
ارشــاد  و  تدریــس  ســخنرانی ها،  در  دســت یافته اند 

دانش آموزان بهره مند شویم.
وی با بیان اینکه در ابتدای ســال تحصیلی مبلغی ناچیز 
برای اجرای طرح هــای فوق برنامه، برگزاری کالس های 
تقویتی، کالس های کنکوری، مسابقات قرآنی و ورزشی 
از دانش آموزان دریافت می شــود، تأکید کرد: بخشــی 
عظیمی از منابع مالی این دبیرســتان از طریق موقوفه 

شهید همراهیان تأمین می شود.
مدیر دبیرستان موقوفه پســرانه علوم و معارف اسالمی 
شــهید مطهری، خاطرنشــان کرد: واقــف محترم این 
دبیرســتان ابتدا به مســائل فرهنگی و آموزشی اهتمام 
داشــته و ســپس برای پشــتیبانی مالــی از این مراکز 
آموزشــی، مرکــز درمانی شــهید مطهری را تأســیس 
کرده است. اســدی که قریب به 29 سال سابقه خدمت 
در آموزش وپرورش را دارد و حدود 20 ســال از ســابقه 
خود را به عنوان مدیر در مدارس مختلف حضورداشــته، 
تصریح کرد: ایــن مجموعه یک هزار مترمربعی دارای 6 
کالس آموزشی، دفتر، سالن امتحانات و نمازخانه است.

مدیر دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسالمی شهید مطهری با اشاره به رویکرد این دبیرستان در همدان مطرح کرد:

تربیت دانش آموختگان متدین، والیت مدار و پیشرو

مدیر دبیرستان موقوفه دخترانه علوم و معارف اسالمی شهید مطهری:

هدف این دبیرستان مبتنی بر تربیت دینی و توانمندی علمی است
 مدیر دبیرســتان موقوفه دخترانــه علوم و معارف 
اســالمی شــهید مطهری، گفت: هدف از تأسیس این 
دبیرســتان، تعلیــم و تربیت مادران آینده کشــور بر 
اســاس موازین علمی و معارف اسالمی بوده که عالوه 
بــر توانمندی علمی دانش آموزان، تربیت دینی آنان را 

نیز موردتوجه قرار داده است.
آذر حمزه لوئــی بــا بیان اینکــه دبیرســتان موقوفه 
دخترانــه علــوم و معارف اســالمی شــهید مطهری 
از ماندگارترین موقوفه های شــهر همدان است،  یکی 
اذعان کرد: این مجموعه سرچشــمه خیرات و برکات 
بســیار زیادی بوده که به همت واقــف خیراندیش و 
انقالبی حاج عباس همراهیان پدر شــهید سید احمد 

شده است. تأسیس  همراهیان 
وی هــدف از تأســیس ایــن دبیرســتان را تعلیــم 
و تربیــت مــادران آینده کشــور دانســت و تصریح 
کــرد: واقف محترم، ایــن مرکز را با الهــام گرفتن از 
دســتورالعمل های خاص مدارس عالی شهید مطهری 

و به نیابت از فرزند همیشــه جاویدانش بنا کرده است.
مدیــر دبیرســتان موقوفــه دخترانه علــوم و معارف 
اسالمی شــهید مطهری با تأکید بر همکاری و تعامل 
ســازنده این دبیرســتان با اداره کل آموزش وپرورش، 
افزود: خوشبختانه این دبیرســتان در پذیرش، تعلیم 
و تربیــت دانش آموختــگان رشــته معارف اســالمی 

داشته است. چشمگیری  فعالیت های 
حمزه لوئــی اظهــار کرد: کتــب و منابع درســی این 
دبیرســتان از منابع معتبر فقه شیعی بوده و سرفصل 
دروس این رشته توســط متولیان مدرسه عالی شهید 
مطهــری و بــا هماهنگــی آموزش وپــرورش تنظیم 

می شود.
وی در ادامــه با اشــاره به هــدف و جهان بینی واقف 
این مجموعه، تأکید کرد: بسترســازی تربیتی در این 
محفل علمی و اخالقی مرهون ُحسن نیت حاج عباس 
همراهیان اســت، به طوری که این واقف خیراندیش با 
بهره گیری از علم و خرد، تقوا، زمان ســنجی و درایت 

قابل تحســین توانســت نیت پاکی را بــر عملی صالح 
کند. حاکم 

مدیــر دبیرســتان موقوفــه دخترانه علــوم و معارف 
اسالمی شــهید مطهری با اشاره به ارائه دروس خاص 
به دانش آموزان در این مدرســه، ادامه داد: فراگیری 
مطالــب اصیل اعتقادی، علمــی، فقهی، روایی، ادبی، 
اصولی، فلسفی و کالمی ازجمله دروس موردتوجه در 
مواد آموزشــی و تحصیلی دانش آموزان است که نقش 
اثرگذاری در راه یابی دانش آمــوزان به حیات طیبه و 

کسب توفیق در این مسیر دارد.
این مرکز  دانش آموختــگان  ابــراز کــرد:  حمزه لوئی 
می توانند در دانشــگاه های معتبــر و حوزه های علمیه 
ادامه تحصیل دهند، ضمن اینکه شواهد نشان می دهد 
با تحصیل بســیاری از دانش آموزان این دبیرستان در 
الگوهای خوبی  مراکز آموزش عالی، آن هــا می توانند 

باشند. برای دانش آموزان مبتدی 
وی در ادامه با اشــاره به اینکه دبیرســتان دارای پنج 

کالس و یک صد و 30 دانش آموز اســت، عنوان کرد: 
تعــدادی از دبیــران این مجموعه از ســوی اداره کل 
آموزش وپرورش انتخاب می شوند و درمجموع 30 نفر 

فعالیت هستند. اجرائی مشغول  کادر  به عنوان 
مدیــر دبیرســتان موقوفــه دخترانه علــوم و معارف 
اســالمی شهید مطهری با بیان اینکه عالوه بر تدریس 
مواد آموزشی در این مدرســه برنامه های دیگری نیز 
اجرا می شود، گفت: برگزاری المپیادهای قرآنی در دو 
ســطح درون مدرسه ای و کشوری، مســابقات قرائت، 
نهج البالغــه، احکام، ترتیل، صوت و لحن در این زمره 
است چنانکه دانش آموزان این دبیرستان موفقیت های 

چشــمگیری در المپیادهای قرآنی کسب می کنند.
حمزه لوئــی در پایان با اشــاره به اینکــه از نیروهای 
رســمی آموزش وپرورش بوده و توفیق 27 سال ارائه 
خدمــت به دانش آمــوزان را دارد، تأکید کرد: ســال 
گذشته از ســوی هیئت امنای موقوفه شهید همراهیان 

انتخاب شدم. این دبیرستان  به عنوان مدیر 

 پرداختن به ابعاد شــخصیتی ســیدعباس همراهیان 
در این مقال نمی گنجد، اما به واســطه آشــنایی دیرینه 
بــا وی نکات کوتاهی را عرض می کنم و ســخنان خود 
را با یک حدیث از معصوم علیه الســالم آغاز می کنم که 
فرمودند: انســان برای عملش محتاج سه خصیصه است 
که نخستین آن توفیق از جانب خداست و این ویژگی با 
توجه به خدمات و اقدامات مؤثر ســیدعباس همراهیان، 
کاماًل در وی مشهود بود که با شهادت فرزندش مضاعف 

شد.
بنده به خاطر دارم که هنگام ســاخت موقوفات، آخرین 
کســی که دســت از کار می کشــید، حاج آقا همراهیان 
بود؛ وقتــی دلیلش را می پرســیدم، می گفــت معموالً 
ماشــین های باری آخر شــب برخی اقالم ساختمانی را 

بــا قیمت پایین تری عرضه می کننــد، صبر می کنم تا با 
پرداخت هزینه کمتر اقالم بیشــتری خریداری کرده و 
خدمات بیشتری ارائه دهم! این نیست جزء همان توفیق 
از جانــب خداوند متعال که نــگاه وی را معطوف به این 
مســائل می کرد. دومیــن ویژگی بارز آقــای همراهیان 
اخالص وی بود، به طوری که اگر توجه کنید در هیچ یک 
از موقوفات اســمی از وی را نمی بینید؛ او با تمام مکنتی 
که داشــت، حاضر نبود از ســادگی دست بردارد و چیز 
زیادی برای خود طلب کند. به طوری که با اصرار فراوان 
پس از مدت ها حاضر شد ماشین خود که پژو 405 بود را 
تعویض کند؛ چراکه می گفت با همین ماشین راحت ترم، 

خانه اش نیز همین گونه بود، یک منزل اجاره ای ساده!
دوره ای کــه ایشــان در مدرســه علوم معارف پســرانه 

شــبانه روزی بودند، بنده معاون مدرسه بودم؛ گاهی به 
مدرســه می آمد و به دانش آموزان که اغلب روســتایی 
بودند، ســر می زد. گاهی اوقات هم در کنار دانش آموزان 
می مانــد؛ اکنون وقتی آن دانش آمــوزان را می بینم که 
در پســت های مهمی در کشور اشتغال دارند، می گویند 
همیشــه خاطرات دوران گذشته برایشان ناب و شیرین 

است.
از دیگر خصلت های خوب ســیدعباس همراهیان، چهره  
متبسم و دائم الذکر بودن وی است؛ حتی در حال حاضر 
هم که آلزایمر بر وی چیره شــده، همــواره دائم الذاکر 
است. به چهارده معصوم سالم اهلل علیهم و قرآن ارادت و 
عالقه ویژه داشت و سالی نبود که به زیارت یکی از ائمه 

در مشاهد شریفه مشرف نشود.

بنــده توفیق این را داشــتم که چندبــار به عنوان مدیر 
کاروان حج با وی همراه شــوم، در طول ســفر حاج آقا 
عادات ویژه و خاصی داشت؛ وقتی وارد مدینه می شدیم، 
ســاعت های بســیاری را در حرم نبوی )ص( به عبادت 
می پرداخــت، صبح ها پس از نماز صبح به مســجد قبا 
می رفت و فهرستی از اسامی آنان که به وی التماس دعا 
گفته بودند را همراه خود داشــت و آن ها را با دو رکعت 

نماز یاد می کرد.
ایشان در کنار عبادات فردی، نسبت به مسائل اجتماعی 
اســالم نیز حســاس بود، به طوری که بــا خود تعدادی 
کتــاب، نوشــته و تصاویــری از امام خمینــی )ره( به 
عربســتان می آورد و طی ارتباط گیری با مسلمانان سایر 

کشورها، به عنوان یادگاری به این افراد هدیه می کرد.

سیدعباس همراهیان در کالم معاون دبیرستان پسرانه معارف اسالمی همدان:

ساده زیستی، حسن خلق و توجه به هزینه کرد موقوفات



 مســؤول کانــون فرهنگــی و قرآنی شــهید 
مطهــری هدف اصلی کلیه فعالیت ها را اشــاعه 
فرهنگ غنی قرآنی در ســطح استان برشمرد و 
اظهار کرد: این فعالیت ها به منظور تحقق فرمان 
مقام معظــم رهبری )دام ظله( در زمینه نشــر 

فرهنگ قرآنی انجام شده است.
قاســم جهان آرا گفت: این مرکز در سال 1391 
تأسیس شده و کالس های روخوانی و روان خوانی 
قرآن کریم از سال 1392 تاکنون با حضور بیش 
از 250 نفر در حال برگزاری بوده و کالس های 
تجوید سطح یک با حضور قریب به 200 نفر در 
این راســتا فعال بوده و در حال حاضر نیز یک 

کالس در این زمینه تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: برگزاری کالس تخصصی صوت 
و لحن در ســه دوره با حضــور بیش از یک صد 
نفر، کالس های تفســیر قرآن از سال 1392 با 
حضــور بیش از 40 نفر، کالس مفاهیم ســطح 
یک در ســه دوره و با حضــور قریب به 70 نفر، 
کالس های مفاهیم سطح دو و سه با حضور 50 
نفــر و کالس احکام ویژه خواهران با حضور 25 

نفر از دیگر فعالیت های این مرکز قرآنی است.
مسؤول کانون فرهنگی و قرآنی شهید مطهری ا 
با اشاره به فرمایش رهبر انقالب )دامت برکاته( 
مبنی بر تربیت ده میلیــون حافظ قرآن کریم، 

بــه اهتمام مرکز قرآنی شــهید مطهری در این 
راستا اشــاره کرد و گفت: تاکنون بیش از 300 
نفر در کالس های حفظ این مرکز شرکت کرده 
و موفق به حفــظ قرآن کریم از یک تا 23 جزء 
شــده اند؛ کما اینکه کلیه اساتید این مرکز که از 
ســال 92 تاکنون در بخش تدریس حفظ قرآن 
کریــم فعال بوده اند حافظ بیش از ده جزء قرآن 

هستند. کریم 
جهان آرا بــه کالس های حفظ قــرآن کریم به 
شــیوه غیرحضــوری نیز اشــاره و تصریح کرد: 
کالس های حفظ غیرحضوری هفته ای یک بار به 
مدت  ده دقیقه برگزار می شود؛ بدین صورت که 
طی یک تمــاس تلفنی با حافظ، وی محفوظات 
خود را طبــق برنامه از پیش تعیین شــده، نزد 
اســتاد تالوت می کند؛ اساتید این بخش در قم 
دوره تخصصی خود را گذرانده اند و خوشبختانه 
در حــال حاضــر قریب به 250 نفر از سراســر 
کشور مشغول به حفظ قرآن کریم به این شیوه 

هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری 
کشــوری«  قرآنی  خبرنگاری  آموزشــی  »دوره 
اشــاره کرد و گفت: این دوره با حضور بیش از 

60 نفر از خبرنگاران قرآنی کشور برگزار شد.
مســؤول کانون فرهنگی قرآنی شــهید مطهری 

عنوان کــرد: دوره تخصصی قرائت ویژه برادران 
نیز با حضور قاری بین المللی قرآن کریم اســتاد 
احمد ابوالقاسمی و قاریان ممتاز استان از دیگر 
برنامه هایی بود که در این مرکز با فواصل زمانی 
منظم )حدود یک ســال به فاصله هر یک و نیم 

ماه به صورت روزانه و تمام وقت( برگزار شد.
وی بــا تأکید بر لــزوم مهارت افزایــی مدیران 
مؤسســات قرآنــی و اهتمام ایــن مرکز در این 
راستا، اذعان کرد: این دوره با همکاری اتحادیه 
فرهنگ قرآنی کشــور و با حضــور بیش از 40 
نفــر از مدیران مؤسســات قرآنی در راســتای 

مهارت افزایی مدیران برگزار شد.
مســؤول مرکز فرهنگی و قرآنی شهید مطهری 
خاطرنشــان کرد: برگــزاری دوره تربیت مربی 
روخوانــی و روان خوانی قرآن کریــم با حضور 
بیــش از 64 نفر در طــول دو روز، دوره تربیت 
مربی تجوید با گرایش صداســازی با حضور 48 
نفر، دوره تربیت مربی حفــظ با حضور 48 نفر 
طی پنج شــبانه روز، دوره تربیــت مربی حفظ 
بــا حضور 60 نفــر و دوره مهارت افزایی مربیان 
جلســات قرآن مساجد با حضور 18 نفر از دیگر 

فعالیت های این مرکز بوده است.
مراســم های  برگزاری  کــرد:  تأکید  جهــان آرا 
روضه خوانی حضرت اباعبداهلل )ع( در ایام محرم 

و صفــر، دعای عرفه، مراســم تجلیــل از مقام 
برپایی نمایشــگاه خوش نویســی قرآنی،  معلم، 
برگزاری یادواره شــهدا، تشکیل جلسات تربیت 
دینی فرزند با حضور اســاتید مبرز برای اولیای 
دانش آموزان پیش دبســتانی و برپایی نمایشگاه 
هنرهــای دســتی و غذاهــای ســنتی از دیگر 

برنامه های متفرقه این کانون بوده است.
مســؤول مرکز فرهنگی و قرآنی شهید مطهری 
در ادامه بــه فعالیت پیش دبســتانی قرآنی این 
مرکز نیز اشــاره کرد و گفت: از ســال تحصیلی 
1395- 1394 پیش دبســتانی قرآنی این مرکز 
فعالیــت خــود را آغاز کــرده و خوشــبختانه 
تاکنــون قریب به 60 نفر نوآمــوز در این مرکز 

آموزش دیده اند.
جهان آرا در پایان، هــدف اصلی کلیه فعالیت ها 
را اشــاعه فرهنگ غنی قرآنی در ســطح استان 
برشــمرد و اظهار کرد: ایــن فعالیت ها به منظور 
تحقق فرمان مقام معظــم رهبری )دام ظله( در 

زمینه نشر فرهنگ قرآنی انجام شده است.

 به نظرم از خدمات مهم ســیدعباس همراهیان، 
استمراربخشی به خدمات اولیه است. برخی خیران 
جایی را وقف کــرده، می روند و دیگر پشــتیبانی 
ندارند؛ اما وی برای اســتهالک ســاختمان، اداره 
مدرسه، مسجد، بیمارستان و ارتقای یک مدرسه به 
دو مدرسه، درمانگاه به بیمارستان، مسجد و مؤسسه 
قرآنی و مهد قرآن و پایگاه بسیج، تجدید، تعمیر و 
تأمین هزینه این مجموعه ها فکر کرده و با اقدامات 
جدی، خالصانه، متواضعانه و ماهرانه، پیگیر امور بود 
و همین منش باعث می شد یک حرکت سیدعباس 
در راســتای وقف، به ثمره طیبه ای تبدیل شود که 

»اصلها ثابت و فرعها فی السماء« باشد.
آنچه می خوانید گفتاری از حجت االسالم محمدرضا 
محمدی پیام اســت که به گفته خود توفیق سال ها 
همراهی با واقف اهل خیــر حاج عباس همراهیان، 
پدر شــهید ســیداحمد همراهیان را داشته است؛ 
او دانش آموز مدرســه معارف بــوده و پس از اتمام 
تحصیالت عالی خود نیز به این مدرسه بازگشته و به 
طرق مختلف از تصدی معاونت پرورشی تا تدریس و 
سخنرانی، با مسئوالن مدرسه همکاری داشته است؛ 
در ادامه بخش هایی از خاطرات وی را خواهید خواند:

از همان روزهایی که دانش آموز مدرســه راهنمایی 
بودم، دلم می خواست به مدرسه معارف بروم؛ سال ها 
هنر خطاطی را دنبال می کردم که یکی از دوستانم 
به همین دلیل مرا به مدرسه معارف برد تا با یک قلم 
و شــمیز، هنر میهمانش را به رخ هم کالسی هایش 
بکشــد! دیگر من بودم و مدرســه معارف موقوفه... 
حتــی ناهار را هــم در خانه نمی خوردم، مدرســه 
معارف در تابســتان برای مِن محصل راهنمایی هم 
ناهار بود، هم شام، هم بازی، هم خواب و همه چیز! 
بچه هــا مرا از خودشــان می دانســتند، در همین 
دوران آقــای همراهیان که مرا به عنوان یک خطاط 
زبردست می شناخت، تشــویقم می کرد که گهگاه 
برای خوش نگاری های بیمارستان شهیدمطهری به 

آنجا بروم.
آزمون ورودی دبیرســتان فرارســید و من نفر اول 
ورودی شــدم. مدیر و معاون مدرسه که شگفت زده 
قیافه طالب و مشتاق مرا می دیدند، می گفتند این 
اعجوبه را چه کسی به این مدرسه راهنمایی کرده؟! 
خالصــه من بودم و مدرســه و آقای همراهیان که 

این مدرسه شــبانه روزی را پشتیبانی می کرد؛ اگر 
حمایت های وی نبود، تمام اشتیاق من در روز تولد 

می مرد!
بچه هــا به ویژه من کــه رفته رفته بــه عضو فعال 
مدرســه مبدل شــده بودم، از حاج آقا همراهیان و 
مدیــر وقت پول توجیبی هــم دریافت می کردیم و 
این هدایا خیلی مزه مــی داد! دوازدهم مهرماه که 
سالروز شهادت ســیداحمد بود، مراسم مفصلی در 
مدرسه و منزل پدری شــهید برگزار می شد؛ شام 
و ناهــار بچه های خوابگاه تا یک مــاه تأمین بود و 
شــیطنت های ریزودرشت و ســرقت های نجومی 
نوشــابه و بقیه اطعمه و اشربه محله، یادگار آن ایام 
بوده و این برنامه از مفصل ترین برنامه های مدرسه 
بود. بعداً بچه های پرنشاط مدرسه که نماز شبشان 
هم سرجایش بود، از حاجی طلب حاللیت می کردند 
و حاج آقــا هم که تمام هزینه مدرســه را بر عهده 
داشــت، لبخند پدرانه ای تجویزشان می کرد و این 

مرحله پایان عملیات بود.
درمــان، یکی دیگــر از خدمات این مــرد دریادل 
و رئوف بــود. هروقت دانش آموزان مدرســه دچار 
مشکلی می شــدند، راه درمانگاه اولین و آخرین راه 
حل بــود؛ حاج آقا تأکید ویژه ای بر ســالمت مردم 
به ویژه بچه های مدرســه یعنی دانش آموزان معارف 
داشــت، گاهی که برای سرکشی به مدرسه می آمد 
)که البته خیلی وقت ها می آمد(، با بچه های مدرسه 
شــروع به گفتگو می کــرد؛ آن قدر مــا را تحویل 
می گرفت که فرقی بین خودمان و بزرگان مدرســه 
حس نمی کردیم. با ما شوخی های پیرمردانه خودش 
را داشت و لبخندش با چشمان نیم باز گاهی توسط 
بچه ها حکایت می شــد، این دیدارهــا و گفتگوها 
تأثیری عجیب بر بزرگ شــدن رفتار بچه ها داشت. 
وقتی بچه ها خودشــان را طــرف گفتگوی بزرگان 
می دیدند، سعی می کردند بزرگ شوند و بزرگ هم 
می شدند. دانش آموزان دبیرستانی برای بیان احکام 
و اشاعه فرهنگ اسالمی در ســایر مدارس شهر و 
اســتان گاهی تا یک ساعت ســخنرانی می کردند؛ 
این اثر هم نشــینی با بزرگانی چون سیدعباس بود. 
اگر این رفتار حاج آقا نبود، هرگز این عزت، مناعت، 

کرامت و اعتمادبه نفس در ما به وجود نمی آمد.
ســال ها گذشــت و من به مقاطع باالتر رفتم، در 

مدرسه عالی شهیدمطهری تهران لیسانس گرفته 
و برگشــتم. در طول دوران کارشناسی تا پایان آن 
مقطع، همواره به مدرســه و حاج آقا همراهیان سر 
می زدم و گهگاه هم به بیمارســتان می رفتم؛ مدیر 
وقت دبیرستان با شناختی که از بنده داشت، سمت 
معاونت پرورشــی و تدریس علوم معارف را به من 
ســپرد. در آن دوران طالیی، دانش آموزان بسیاری 
با توفیقات فراوان به جامعهt روانه شــدند که قطعاً 
ســیدعباس همراهیان در این خدمت سهم اصلی 
داشت. در طول سالیانی که امامت مسجد و ارتباط 
علمی بنده با مدرســه برقرار بود، حاج آقا همواره با 
لطف پدرانه رفتار می کرد. اساســاً با ســربازان امام 
عصر )عج( و شاگردان مکتب امام صادق )ع( عهدی 
دیرینه داشــت؛ هرگز عبارت یا حرکتی از او صادر 
نشــد که به نظرم بیایــد ای کاش بهتر از این رفتار 
می کرد. شاید بتوان گفت رمز موفقیت سیدعباس 
همراهیان این بود که در امور خیر همواره با علمای 
رتبه دار شــهر و کشور مشــورت می کرد و این را از 
خاطرات مفصلی که گهگاه برایمان تعریف می کرد، 

می فهمیدیم.
به نظــرم از خدمات مهم ســیدعباس همراهیان، 
استمراربخشی به خدمات اولیه است. برخی خیران 
جایی را وقف کــرده، می روند و دیگر پشــتیبانی 
ندارند؛ اما او برای استهالک ساختمان، اداره مدرسه، 
مســجد، بیمارســتان و ارتقای یک مدرسه به دو 
مدرســه، درمانگاه به بیمارستان، مسجد و مؤسسه 
قرآنی و مهد قرآن و پایگاه بســیج، تجدید، تعمیر 
و تأمین هزینه مجموعه هــا فکر کرده و با اقدامات 
جدی، خالصانه، متواضعانه و ماهرانه پیگیر امور بود 
و همین منش باعث می شد یک حرکت سیدعباس 
در راســتای وقف، به ثمره طیبه ای تبدیل شود که 

»اصلها ثابت و فرعها فی السماء« باشد.
رفع مشــکل کارمندان، به کارگیری افراد نیازمند، 
جدیــت در امور اداری و دقت در صرف هزینه ها، از 
ویژگی های اخالقــی حاج عباس همراهیان در امور 

اداری بود.
از دیگر خلقیات این پیر زاهد، گذشت و ساده زیستی 
وی بود که سادگی خانه بی پیرایه اش حاکی از این 
موضوع است. به سادگی از ثروتش که برای منفعت 
و لذت خــودش حالل بود، می گذشــت؛ اما وقتی 

اموال نام وقف و بیت المال به خودش می گرفت، در 
مصرف آن بســیار مراقب و نگران بود. هرگز به  یاد 
نمی آورم وقتی که در دفتر دبیرســتان معارف کنار 
همکاران می نشست و باهم از زمین و زمان و گذشته  
گفتگو می کردیم، از فرزند شهیدش ذکر متوقعانه ای 
کرده یا منتــی بگذارد و برای خود افتخاری از قَِبل 
شهیدش بتراشد. پاره جگرش را چنان تقدیم مکتب 
جــدش کرده بود کــه گویا از اول هــم وقف امام 
زمانش بوده است. تنها گاهی به سادگی نامش را با 
آه سوزناکی می برد و دیگر پی سخن را نمی گرفت؛ 
آری، ایــن روحیه از پــدران و مادرانی که الگوهای 
حیات بخــش در دامان خود تربیت کرده اند، عجیب 
نیســت. کسی که برای احیای بیماران هرلحظه در 
اندیشه بود، برای بچه های مدرسه مثل فرزندش دل 
می سوزاند، مالش را برای دین و هم وطنانش عرضه 
کرده و فرزندش را به انقالب تقدیم کرده بود، تمام 
وجــودش »حاتم طایی« بود که همــه را بر خوان 
نعمتی که خدایــش به او داده بود، مهمان می کرد. 
اگرچه برایش شنیدن دردها دشوار بود، اما او همواره 

به رفع زیربنایی مشکالت می اندیشید.
مالش را نعمتی از جانب لطف الهی و عامل دستگیری 
خدا می پنداشت. قصه های خدماتش را که تعریف 
می کرد، لطف خدا را گوشــزد می کرد و قصه تحول 
زندگی اش از فقر و زحمت به ثروت و نعمت را چنان 
تعریف می کرد که گویا زندگی اش با تقدیر الهی رقم 
خورده تا او بتواند تکلیف خدمت رسانی بی منت به 
مردم و دین را به خوبی ادا کند. او حدیث نبوی »ان 
حوائــج الناس الیکم من نعــم اهلل علیکم، نیازهای 
مردم به شما از نعمت های خداست« را فقط حس 

نمی کرد، بلکه عمری به آن عمل کرد.
این واقف بخشــش گر، مدیر جدی، پدر دلســوز، 
مؤمن زاهد و پیرمــرد خوش تعریف که عمری را با 
داِغ مخفی نگهداشــته در سینه از شهادت عزیزش 
در خدمت رســانی به امت اسالمی صرف کرده، در 
این ایام که خاطرات از ذهن نگارنده تراوش می کند، 
دوران کهولت را می گذراند؛ امیدوارم عزت او مستدام 
بوده و اکنون که فرزندان ارجمندش خلف صالح او 
شده اند، مسیر خیراندیشــانه پدر را همچنان ادامه 
داده و ذخیــره معاد خود، برادر شهیدشــان، پدر 

بزرگوار و گذشتگان صالح خود قرار دهند.
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مسؤول کانون فرهنگی و قرآنی شهید مطهری مطرح کرد:

مبنای فعالیت های کانون، اشاعه فرهنگ غنی قرآنی 

حجت االسالم محمدی پیام با نگاهی به شخصیت واقف انقالبی، سیدعباس همراهیان مطرح کرد:

استمراربخشی به خدمات اولیه و پشتیبانی از موقوفات




