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نماين��ده ول��ي فقي��ه در امور ح��ج وزيارت و 
سرپرس��ت حج��اج ايراني در پيامي درگذش��ت 
حجت االسالم والمس��لمين محس��ن دعاگو، امام 

جمعه شميرانات را تسليت گفت.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رس��اني حج، 
حجت االسالم والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر، 
نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت و سرپرست 
حجاج ايراني در پيامي جت االسالم والمس��لمين 
محس��ن دعاگو، امام جمعه شميرانات را تسليت 

گفت.متن پيام بدين ش��رح است: خبر درگذشت 
روحاني مجاهد و وارس��ته مرحوم حجت االسالم 
والمسلمين آقاي دعاگو -قّدس سره- امام جمعه 
ش��ميرانات و عضو ش��وراي سياس��تگذاري ائمه 
جمعه سراسر كش��ور موجب تأثر و تأسف شديد 
گرديد.در ادمه اين پيام آمده اس��ت: اين روحاني 
وارس��ته از سالها پيش از پيروزي انقالب اسالمي، 
در خدمت اس��الم و انقالب بود و همواره در سنگر 
جمعه و جماعت و خطابه و منبر، پاسدار ارزش هاي 

ديني و انقالبي و واليت فقيه بود.در پايان اين پيام 
تصريح ش��ده اس��ت: اينجانب اين مصيبت را به 
همس��ر و فرزندان داغدار ايشان تسليت گفته، از 
خداوند متعال ب��راي آن مرحوم رحمت و رضوان 
الهي و براي عم��وم بازماندگان صبر جميل و اجر 
جزيل مس��ألت دارم.ش��ايان ذكر اس��ت، مرحوم 
حجت االس��الم دعاگو، عصر ش��نبه بر اثر عارضه 
قلبي و كليوي و در سن ۶۲ سالگي در بيمارستان 

خاتم االنبيا )ص( تهران درگذشت

تسلیت سرپرست حجاج  درپي درگذشت حجت االسالم دعاگو

رهنمود

وحدت، شرط نجات مسلمین
حجاج بيت اللهَّ الحرام و برادران و خواهرانی 
كه امسال از سراس��ر عالم درخانه ی خدا گرد 
می آيند، بكوشند تا با طرح مصائب و مشكالت 
مسلمين و تالش برای ايجاد وحدت و همدلی 
مسلمانان - كه شرط اصلی نجات مسلمين از 
چنگال امپراتوری زر و زور و س��لطه ی جهانی 
است - و نشر معارف اساسی اسالم و تبادل  نظر 
در وظايف بزرگ مس��لمين در دوران معاصر، 
حج را ابراهيمی و محّمدی )صلّی اللهَّ عليه واله( 
سازند. شعار محو غده ی سرطانی اسرائيل كه 
از س��وی امام عظيم  الشأن و قائد كبير اسالم، 
ام��ام خمينی)رضوان اللهَّ عليه( مطرح ش��د، 
علی  رغم ميل سازش كاران سياست باز، بايد 
با قّوت و شدت مطرح شود و به صدای عمومی 

مسلمين در حج  تبديل گردد.
پیام به کنگره عظیم حج
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حضرت آيت الل سبحانی از مراجع تقليد با حضور در دفتر رهبر معظم 
انقالب اسالمی با ايش��ان ديدار كرد.به گزارش خبرگزاری مهر حضرت 
آيت الل س��بحانی از مراجع تقليد با حض��ور در دفتر رهبر معظم انقالب 
اس��المی با حضرت آيت الل خامنه ای ديدار و گفتگو و برای س��المتی و 
مزي��د توفيقات رهبر معظم انقالب دعا كرد.بر اس��اس اين گزارش رهبر 
معظم انقالب پس از عمل جراحی و يک هفته بس��تری در بيمارس��تان،  

روز دوشنبه ۲4 شهريور بيمارستان را ترک كرده بودند.

 حجت االسالم محسن دعاگو
 امام جمعه شمیرانات درگذشت

حجت االس��الم محسن دعاگو امام جمعه ش��ميرانات عصر شنبه بر اثر 
عارضه قلبی و كليوی در بيمارستان خاتم االنبيا)ص( درگذشت.

حجت االس��الم محس��ن دعاگو، امام جمعه ش��ميرانات درگذشت به 
گزارش ايرنا، حجت االس��الم و المسلمين محس��ن دعاگو در سال 1331 
در شهرس��تان تربت حيدريه متولد ش��د، وی در حوزه های علميه مشهد 
از كالس درس اس��اتيدی همچون آقايان اديب نيش��ابوری، س��يد حجت 
هاش��می، غالمعلی غالمعلی پور، واعظی خاوری، رضازاده، واعظ طبسی، 

صالحی، اشكذری و مقام معظم رهبری بهره مند شد.

 الگوی جديد تعیین شهريه
 نگرانی های مردم را کاهش داده است

مدي��ركل م��دارس غيردولتی وزارت آموزش و پ��رورش گفت: با توجه 
به بررسی كارشناس��ان، تعيين الگوی ش��هريه نگرانی های خانواده ها در 
خصوص ش��هريه غيرمصوب را كاه��ش داده اس��ت.الگوی جديد تعيين 
شهريه نگرانی های مردم را كاهش داده است به گزارش شامگاه شنبه گروه 
فرهنگی ايرنا، ' مجتبی زينی وند' با بيان اين كه الگوی تعيين شهريه بخش 
بزرگی از نگرانی های مردم را كاهش داده اس��ت، افزود: مديران و موسسان 
مدارس غيردولتی هم با حمايتی كه آموزش و پرورش از آن داشته است از 

اجرای اين الگو راضی هستند.

 آيت اهلل سبحانی با رهبر انقالب ديدار کرد
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كعبه بيت مكرم و مطهر، قبله مؤمنان و مطاف پاكدالن است 
و فضاي روحاني حج نموداري است از بهشت برين و زائران بايد 
در س��ايه يک تحول عميق روحي، همانند بهش��تيان باشند، با 
خلق و خوي پس��نديده و خصال س��توده كه خداوند براي اهل 
بهشت بيان فرموده است: آنان به سخنان پاكيزه هدايت شده و 

به راه و رسم ستوده رهنمون گشته اند.
صفوان جمال گويد: از امام صادق)ع( شنيدم كه مي فرمود: 
هر گاه كسي آهنگ اين خانه كند، اما داراي سه خصلت نباشد، 

به او توجه نخواهد شد:
الف: حلم و بردباري كه خشم و غضب را بدان مهار كند.

ب: خلق و خويي كه به وسيله آن با همسفران خود مصاحبت نمايد.
ج: پارس��ايي و ورع كه وي را از معاصي باز دارد. )ما یُْعَبُأ بَِمْن َیُؤمُّ 
هذا الَْبْی��َت اِذا لَْم َیُکْن ِفیِه َثالُث ِخص��اٍل: حلم یملك به غضبه و 

خلق یصاحب به من صحبه و ورع یحجزه عن معاصي اهلل(.
قداس��ت حرم ايجاب كرده كه تخطي از دس��تورات ش��رع و 
آلودگي به رذائل اخالقي در آن حريم كبريايي به مثابه الحاد تلقي 

شود كه اين تعبير در مورد هيچيک از رذائل و در ساير شرايط ديده 
نمي شود. همچنين به پرهيزكاري و ترک محرمات تاكيد و توصيه 
شده كه از جمله آنهاست سخن زشت گفتن. معاويه بن عمار از امام 
صادق)ع( نقل كرده كه فرمود: از تفاخر و خودبيني بپرهيز و بر تو 
ب��اد به پرهيزكاري كه تو را از معصيت خ��داي بزرگ باز دارد، چه 
خداوند مي فرمايد: سپس آلودگي هاي خود را دور كنند، و از جمله 

آلودگي ها اين است كه در احرام خود سخن زشت و ناروا بگويي. 
  آزار نرساندن به ديگران 

حاج��ي نمونه بايد در حال طواف ي��ا هنگام نماز طواف يا در 
بوسيدن حجراالس��ود و رمي جمره و موارد ديگري كه ازدحام 
وجود دارد، مراقب باش��ند به افراد س��الخورده، بيمار، ضعيف و 
كساني كه در طواف هستند يا به نماز ايستاده اند، اعم از آشنا يا 
بيگانه، آزار نرسانند،  بلكه با آرامش و وقار اعمال را انجام دهند. 
از هول و هراس و شتابزدگي و بي توجهي ديگران، جداً بپرهيزند 
كه اين از آداب حس��ن سلوک در اين سفر معنوي است. در اين 
باره توصيه ه��اي جدي در كالم معصومي��ن )ع( وجود دارد. از 

جمله امام صادق )ع( ضمن بيان اعمال عرفات مي فرمايد:
چون خورش��يد غروب ك��رد با مردم كوچ كن و ب��ر تو باد به 
آرام��ش و متانت و وقار. با مردم همراه��ي كن و از خدا آمرزش 
طلب. و از تند رفتن مانند بس��ياري از عام��ه مردم بپرهيز، چرا 
كه حج تند راندن و كند راندن نيس��ت، از خدا بهراسيد و به نحو 
شايس��ته حركت كنيد. ضعيفي را پايمال نكنيد و مس��لماني را 
تن��ه نزنيد كه پيامب��ر خدا )ص( خود با آرام��ش عمل كردند و 

مي فرمودند: بر شما باد به آرامش و وقار.
بس��يار ديده ش��ده كه زائران ناوارد، بويژه در س��فر اول با 
حالت وحش��ت زدگي و هول و هراسي كه جهت انجام اعمال 
دارند، ديگر مس��لمانان را مورد هجوم و ايذاء قرار مي دهند يا 
نزاع و مش��اجره مي كنند و در حال عبادت: مانند نماز و طواف 
ب��ه حق ديگران اعتنايي ندارند ك��ه با اين حال عبادت خود و 
ديگ��ران را خراب مي كنند و چهره نامطلوبي از خود و كش��ور 

و مذهب ارائه مي دهند.

خدمت به مؤمن 
رسول اكرم )ص( : هركس لقمه ای غذا 
به مؤمنی بخوراند خداوند از ميوه های 
بهشت به او بخوراند و هر كسی مؤمنی 
را آب دهد ، خداوند از شراب سربه مهر 
بهشتی به او نوشاند و هر كس مؤمنی 
را لباس پوشاند ، خداوند از ابريشم و 

استبرق بهشتی او را پوشاند.                     
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تكریم دیگران
س��يره پيامبران در برخورد با انس��ان، كريمانه بوده اس��ت. آنان بزرگوار بودند و در تكريم 
مردم مي كوشيدند. پيامبر اسالم افزون بر اينكه نيكوترين اخالق را داشت، بيشترين تكريم را 
در رفتارش نس��بت به خلق خدا روا مي داشت. او كه مزين به وصف لوالک لما خلقت االفالک 
ب��ود، در روابط اجتماع��ي خود آن قدر بي پيرايه و خالي از تكلف بود كه گويا بش��ري اس��ت 
مث��ل ديگر آدميان، بي هيچ گونه مزيتي. او هماره در س��يره اجتماع��ي اش به مردم  احترام 
مي گذاش��ت. حضرت امام حس��ين )ع( مي فرمايد: از پدرم درباره مجلس رس��ول خدا )ص( 
پرس��يدم. ايش��ان فرمود: پيامبر در مجلس��ش بهره هر كس را عطا مي كرد. هيچ كس گمان 
نمي برد از او گرامي تر هم كس��ي باش��د... مجلس او مجلس گذشت، حيا، راستي و امانت بود. 
در آن صداها بلند نمي ش��د. انس��ان ها در مجلس رس��ول خدا )ص( فروتن بودند و بزرگ را 
گرامي مي داشتند و با كوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خويش مقدم 

مي داشتند و روا مي كردند و غريب و بي كس را نگه داري و رسيدگي مي كردند.
امام حس��ين )ع( مي فرمايد كه به پدرم گفتم: س��يره آن حضرت با همنشينانش چگونه 
بود؟ ايش��ان فرمود: هميش��ه خوش رو و خوش خو و نرم بود. خش��ن و درشت خو و سبک سر 
و ناس��زاگو و عيب جو نبود و كس��ي را مدح نمي كرد. هرگز كسي را س��رزنش نمي كرد و از او 
عيب نمي گرفت و لغزش و عيب هاي مردم را جس��ت وجو نمي كرد. بر بي ادبي شخص غريب 
در پرس��ش و گفتار ش��كيبا بود تا آنجا كه اصحاب درصدد برخورد بر مي آمدند، ولي ايش��ان 
مي فرمود: وقتي حاجتمندي را ديديد، ياري اش كنيد. هرگز ثناي كسي را نمي پذيرفت، مگر 
آنكه به عنوان تشكر باشد. سخن هيچ كس را قطع نمي كرد، مگر آنكه از حد گذشته باشد. در 

آن صورت، با نهي يا برخاستن، كالم او را مي بريد! ايشان مي فرمود: اگر كسي برادر مسلمانش 
را تكريم كند، خداي عزوجل را تكريم كرده است.

آن حضرت هرگز به كس��ي اجازه نمي داد ديگران را تحقير كند و مي فرمود: مبادا فردي از 
مسلمانان را كوچک شماريد و تحقير كنيد، كه كوچک آنان نزد خدا بزرگ است.

ايشان دوست داشت كه با او بدون تكلف و به راحتي برخورد كنند، ولي خود از سر تكريم، 
آنان را چنان احترام مي كرد كه موجب شگفتي است. نقل كرده اند كه مردي وارد مسجد شد، 
در حالي كه پيامبر به تنهايي نشسته بود. با ورود آن مرد، حضرت بلند شد و جا باز كرد. مرد با 
تعجب گفت: اي رس��ول خدا! جا كه بسيار است. فرمود: حق مسلمان بر مسلمان است كه اگر 

ديد برادرش مي خواهد بنشيند، بلند شود و برايش جا باز كند.
همه اينها نمونه هاي روش��ني از كرامت و بزرگ منشي رسول الل)ص( و بزرگداشت مقام 
انسان ها نزد ايشان است. ايش��ان حتي نسبت به كودكان كرامت ويژه اي داشت. در رفتار آن 
حضرت نوشته اند: هنگامي كه رسول خدا)ص(  از سفري بازمي گشت، در راه با كودكان مردم 
برخورد مي كرد و به احترام آنها مي ايس��تاد. س��پس امر مي فرمود كودكان را مي آوردند و از 
زمين بلند مي كردند و به آن حضرت مي دادند. رسول خدا )ص( بعضي را در آغوش مي گرفت 
و بعضي را بر پش��ت و دوش خود س��وار مي كرد و به اصحاب خود نيز مي فرمود: كودكان را در 
آغوش بگيريد و بر دوش خود بنش��انيد. كودكان از اين كار بي اندازه خوش��حال مي ش��دند و 
اين خاطرات ش��يرين را هرگز فراموش نمي كردند. انس بن مالک گويد: »ما كودک بوديم كه 

رسول خدا )ص( بر ما گذشت و فرمود: سالم بر شما كودكان«.

مراقبتاخالقيدرجمعميهمانانخدا
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هر رفتاري از انسان مس��لمان براي رسيدن به كمال داراي 
آداب خاصي اس��ت كه در اس��الم به رعايت آن سفارش اكيدي 
شده است كه اين آداب سبب اثربخشي بيشتر و تكامل معنوي 

آن رفتار ديني مي شود. 
ب��راي نيايش ب��ه درگاه خداوند نيز آدابي وارد ش��ده 
اس��ت كه انجام آن باعث اس��تجابت آن دع��ا مي گردد كه 
ب��ه برخ��ي از آنها اش��اره اي گذرا در س��يره عمل��ي ائمه 

معصومين مي كنيم.

1- تضرع و زاري
نخس��تين مورد از مجموعه اين آداب، دع��ا كردن با حالت 
التماس و زاري اس��ت كه پيش��وايان ما خود بدان بس��يار عمل 
مي نمودند. طاووس يماني مي گويد: امام س��جاد عليه السالم را 
ديدم كه با چش��ماني اشكبار، به آسمان نگاه مي كرد و با خداي 
خويش گرم گفت وگو بود. گفتم: اي فرزند رسول خدا، طاووس 
يماني هستم. اگر شما اين چنين با خداي خود نيايش مي كنيد، 
ما روس��ياهان چه كنيم. ش��ما كه پدرت حضرت حسين  )ع( و 

مادرت فاطمه )س( و جدت رسول خداست.
امام سجاد )ع( با بغضي سنگين در گلو فرمود: چه دور رفتي 
اي طاووس! از پدر و مادر و جدم رس��ول خدا )ص( سخن مگو، 
كه پروردگار، بهش��ت را براي بن��دگان نيكوكار و فرمانبردارش 
آفريده اس��ت، چه برده اي س��ياه باش��د و چه بزرگي از خاندان 
قريش. مگر نشنيده اي كه خداوند مي فرمايد: پس آن گاه كه در 
صور دميده شود، خويشاوندي اي بر جاي نمي ماند و از پدران و 

حسب و نسب پرسش نمي شود)۲(.)1(
2- پافشاري برخواسته ها در نیايش

در مدينه خشكسالي آمد و مردم در سختي و دشواري بسيار 
قرار گرفتند. عده اي نزد پيامبر رحمت )ص( رفتند و از ايش��ان 
درخواست نمودند تا پروردگار، باران مهرباني اش را بر آنان فرو 
فرستد. دستان مهربان پيامبر )ص( به سوي آسمان بلند شد و 
لب هاي خشكيده اش به حركت درآمد: بار خدايا، باران رحمتت 
را بر ما فرو فرس��ت. نگاه هاي مردم تشنه به آسمان دوخته شد 
و عده اي نيز آس��وده خاطر از اين كه باران خواهد آمد، راه منزل 
خويش را در پيش گرفتند. مدتي گذشت، ولي قطره آبي هم از 
آسمان نچكيد. دوباره مردم نزد رسول خدا رفتند و درخواست 
كردن��د بار ديگر دعا بفرمايند. اين بار پيامبر اكرم صلي الل عليه 
و آله دس��ت به دعا برداش��ت و با لحني دگرگونه، با خداي خود 
راز و نياز كرد و از او درخواست فرو فرستادن باران نمود، ابرهاي 
رحمت در حيرت نگاه هاي منتظر، به هم پيوست و باران تندي 

باريدن گرفت، به گونه اي كه آب در كوچه ها به راه افتاد.
جمع��ي از اصح��اب خدمت پيامب��ر اك��رم )ص( بودند و از 
اين موضوع ش��گفت زده شدند، پرس��يدند: چرا بار اول كه دعا 
فرموديد باران نيامد، ولي بار دوم باريد؟ پيامبر )ص( فرمود: من 
بار اول دعا كردم، ولي در نيايش خود اصرار نورزيدم و پافشاري 
ننمودم، ولي بار دوم، برخواس��ته خود پا فشردم و آنگونه شد كه 

ديديد.)3(
نیايش هاي ناکارآمد

گاهي دعا، نياز به مقدم��ات و زمينه هايي دارد تا در پرتو آن 
كارآيي داشته باشد. آورده اند در سفري، كاروان امام صادق)ع( 
به سوي مدينه در حركت بود كه سه نفر با فاصله زماني نزد امام 
آمدن��د و از او كمک خواس��تند. امام به دو نف��ر اول كمک مالي 
كرد و براي س��ومي فقط دع��ا كردن��د و آن گاه رو به كاروانيان 
فرمودند: دوستان بدانيد كه اگر مي خواستم به اين نفر آخر هم 
كمكي بكنم، توانايي آن را داش��تم، ولي بي��م آن را دارم تا جزو 
س��ه گروهي شوم كه دعايشان مس��تجاب نمي شود. اول كسي 
كه خدا به او مال و دارايي مي دهد، ولي وي آن را درس��ت خرج 
نمي كند و در نتيجه، نيازمند مي ش��ود و آنگاه كه  نيازمند شد، 
دست به دعا برمي دارد و از خدا درخواست مال و دارايي مي كند. 
دوم كسي كه با زني ناشايسته و بي ايمان ازدواج مي كند و بدون 
اين كه از او جدا ش��ود، دع��ا مي كند كه پ��روردگار راهي براي 
رهايي از مشكلش براي او قرار دهد. سوم كسي است كه پيوسته 
همس��ايه خود را به جهت آزار و اذيت هايش نفرين مي كند كه 
خدايا همس��ايه ام را نابود كن، ولي با اين كه مي تواند خانه خود 
را تغيير دهد، اين كار را نمي كند و فقط مي خواهد با دعا مشكل 

خود را حل نمايد.)4(
پي نوشت ها:

1- مؤمنون: 101
2- بحاراالنوار،ج 46 ، ص 81

3- اصول کافي: ج 2 ، ص 444
4- اصول کافي، ج 2 ، ص 510.

توشه مؤمن 
 رسول اكرم )ص(: بنده خدا بايد از 
دنيايش برای آخرتش توشه برگيرد و از 
جوانيش برای پيری و از دوران سالمتی 
برای بيماريش و از زندگی اش برای 
مرگش ، سوگند به آن خدائی كه جانم 
در دست اوست پس از دنيا خانه ای 
نيست مگر بهشت يا جهنم .  
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و اینک... لبیک نزدیک می شود 
م��وج زمان ك��ه ما را به س��رعت به همراه خ��ود می  برد، 
هرگز منتظر نمی ماند كه درخت ش��ادمانی بشر، لحظه ای 
چند روی مس��ير آن ريش��ه دواند و گل دهد و اكنون زمانی 
فرا رس��يده است كه بر روی س��نگ های داغ جاده ، به سوی 
مس��جد ش��جره در حال حركتيم و تنها چي��زی كه در پس 
گذر از جاده ها كمرنگ و كم رنگ تر می شود و چشمان ما نيز 
كنجكاوانه در پی آن به اين سو و آن سو می دود، گنبد سبزی 
است كه مناره های اطراف آن همچون سروهای سپيد آن را 
احاطه كرده اند. آنچه در اين هنگام ذهن من و همس��فرانم را 
گرفته، تنها شمارش لحظاتی است كه بين قلب های ما و ديار 
عاشقان فاصله انداخته است و دل های بيمارمان با برآوردن 

هر دم و بازدم، سراغ طبيب دل های سوخته را می گيرد.
حال وقت آن رس��يده كه خود را ب��رای ورود به ميقات 
ش��جره كه باب الورود به حرم كبريايی حضرت حق است، 
آماده س��ازيم. در آن به قصد زي��ارت خانه خدا توقف كنيم 
و روح و جس��م خود را از آلودگی ها و زشتی ها پاک سازيم. 
س��پس لباس تواض��ع و طهارت را بر تن كنيم و از سراس��ر 
وجودمان با نهايت اخالص اين بانگ مقدس را س��ر دهيم: 

یَك لََك لَبَّْیَك ِإنَّ الَْحْمَد َو  »لَبَّْیَك اللَُّهمَّ لَبَّْیَك لَبَّْیَك َل َش��رِ
النِّْعَمَة لََك َو الُْمْلَك َل َشِریَك لََك لَبَّْیَك.«

اكنون كه وجودمان سعادت آن را يافته كه قدم در حريم 
مقدس حق تعالی بگذارد و محرم شود، بايد قدر اين لحظات را 
بدانيم و در كمال احترام و رعايت حرمت اين بارگاه الهی رفتار 
نماييم و آنچه خداوند دستور فرموده، برخود حرام گردانيم و 
چه پر شور و شعف است احرام. زيرا همگان در عين دشواری، 
لحظات را صبورانه سپری می كنند و در چشم هايشان عشق 

و ارادت به ذات مقدس پروردگار هويداست. 

آدابدعاونيايشدرسيرهمعصومين)ع(
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در شريعت مقدسه اسالم مكان هايی برای احرام بستن 
تعيين شده است كه به آنها ميقات گفته می شود و واجب 
اس��ت آن كه قصد كوی يار نموده، در اين مكان ها محرم 

شود و خود را برای حضور در محضر الهی آماده سازد.
ميقات اولين محلی اس��ت كه حاج��ی اعالن حضور 
می كند و آموزش و تمرين رهايی از تعلقات و وابستگی ها را 
آغاز می كند. ميقات، شروع اعمال حج و عمره است و اولين 
عمل در شروع اعمال حج، جدا شدن از هر چه غير خداست 
می باشد. امام سجاد)ع( می فرمايد: »اگر كسی در ميقات، 
هنگام احرام بس��تن، از قلبش نگذراند كه خدايا از هر چه 
غير توس��ت، دست شستم و فقط به والی تو دل بستم، در 

حقيقت به ميقات نرفته و احرام نبسته است.« 
مواقيت خمس��ه در طول ساليان دراز شاهد حضور 
ميليون ها عاش��ق الهی بوده اند كه گاه از نقاط بس��يار 
دور به اين مكان ها آمده اند ش��خص رسول خدا)ص( و 
ائمه اطهار)ع( و صحابه و ب��زرگان از اين مواقيت عبور 
نموده اند و در آنجا محرم گشته اند؛ افرادی كه ميقات ها 

عاشق آنها بوده اند و چشم به راه شان.
ام��ام خمين��ی)ره( در مورد اين ك��ه ميقات منتظر 
حضور و ورود چه كس��انی و با چه ويژگی هايی اس��ت، 
می فرماي��د: »دل ميقات در ه��وای زائرانی می تپد كه 
از كشور الش��رقيه و الغربيه آمده اند تا با تلبيه و لبيک 
لبيک دعوت خداوند را به سوی صراط مستقيم انسانيت 
اجابت كنند.« آری؛ ميقات منتظر حضور چنين افرادی 
است؛ آنان كه دست رد به سينه شرق و غرب استعماری 
زده ان��د و دل ها را متوجه خداوند متع��ال نموده اند و پا 
در راه مس��تقيم عبوديت الهی نهاده اند. اينان به راستی 
در ميق��ات، ندای حضرت حق را می ش��نوند كه فرمود: 
ِس ُطًوى« اگر با دل و  »َفاْخَلْع نَْعَلْیَك ِإنَّ��َك بِالَْواِد الُْمَقَدّ
جان آمده ای، عاليقت را اينجا واگذار و سبكبال و فارغ از 

ماديات و هواهای نفسانی از اين مكان گذر كن.
احرام

بعد از رسيدن به ميقات، اولين عمل واجب از مناسک 
حج و عمره، بستن احرام است و از نظر شرعی بدون احرام 
نمی ت��وان از ميقات رد ش��د و اين اح��رام، در واقع پيمان 
بستن با خداست كه اوالً  اعمالی كه بعد از احرام بر او واجب 
می شود، انجام دهد و آنچه بر او حرام می شود، ترک نمايد. 
نحوه محرم شدن بدين گونه است كه شخص در ميقات با 
ني��ت قربه الی الل ندای حق را پاس��خ می گويد و مردان در 
اينج��ا، لباس معمول و دوخته خود را كنار می گذارند و دو 
جامه ندوخته می پوشند. دو حوله سفيد كه يكی را بر دوش 
می اندازن��د و ديگری را به كمر می بندند و از هر آنچه رنگ 

تعلق می پذيرد، آزاد و رها می گردند.
امام خمينی)ره( در جمالتی، فلسفه احرام را اين گونه 
بيان می دارد: »مراتب معنوی حج كه سرمايه حيات جاودانه 
اس��ت و انس��ان را به افق توحيد و تنزيه نزديک می نمايد، 
حاصل نخواهد ش��د مگر آن كه دس��تورهای عبادی حج 
به طور صحيح و شايس��ته و مو به مو عمل ش��ود و حجاج 
محترم و روحانيون معظم كاروان ها، تمام هم خود را صرف 
در تعليم و تعلم مناسک حج كنند و بر مسأله دانان است كه 
از همراهان خود مواظبت كنند كه خدای نخواسته تخلف 
از دس��تورها نشود و بعد سياس��ی و اجتماعی آن حاصل 
نمی گ��ردد مگر آن كه بعد معن��وی و الهی آن جامه عمل 

پوشد و لبيک های شما جواب دعوت حق تعالی باشد و خود 
را محرم برای وصول به آستانه محضر حق تعالی نماييد.« 
حاجی لباس دوخته خود را به كناری می نهد تا به مصداق 
حديث امام سجاد)ع( لباس گناه خود را به كناری انداخته 
باشد و تصميم به آن داشته باشد كه ديگر گناه نكند. آنگاه 
برای رسيدن به محضر حق تعالی لباسی ندوخته و بی رنگ 
و حالل و پاک به تن می كند و اين اولين نشانه برای اظهار 
اطاعت و بندگی است؛ آری اولين قدم حج و عمره، تمرين 
برادری و برابری است و فقير و غنی همه با لباسی يكسان و 
يک شكل و يک دست احرام می بندند و آنچه در اينجا مهم 
است، دل و جان حاجی است و اين كه برای چه و كه محرم 
شده اس��ت و خود را تا چه اندازه ای برای اتصال به محضر 

حق تعالی آماده نموده است.
  لبیک

از واجب��ات حج و احرام، لبيک گفتن اس��ت. بدين 
صورت: بع��د از آن كه نيت نمودی و لباس احرام به تن 
كردی، بايستی لبيک بگويی و بدون ادای اين كلمات، 
هرگز محرم نش��ده ای. هر چند كه جامه خود را عوض 
كرده باش��ی. لبي��ک در واقع ادای اين جمالت اس��ت: 
یَك لَ��كَ لَبَّْیَك ِإنَّ  »لَبَّْی��َك اللَُّهمَّ لَبَّْیَك لَبَّْیَك َل َش��رِ

الَْحْمَد َو النِّْعَمَة لََك َو الُْمْلَك َل َشِریَك لََك لَبَّْیَك« 
حاجی از ميقات خارج می شود در حالی كه لبيک گوست، 
به عش��ق ديدار كعبه سر از پا نمی شناسد و به عشق ديدار 
پروردگار، اشک شوق می ريزد. حضرت امام خمينی)ره( 
می فرماي��د: »در لبيک لبيک »نه« بر همه بت ها گوييد و 
فرياد »ال« بر همه طاغوت ها و طاغوتچه ها كشيد.« يعنی با 
هرچه ظلم و جور است، ستيز كنيد. از هوای نفس و شيطان 
درون گرفته تا شياطين برون و بت های زمان، گفتن لبيک، 
يعنی ای خدا، از اين لحظه ملتزم می شوم كه تنها در مسير 
طاعت تو گام بردارم و چيزی جز حق بر زبانم جاری نكنم 
و زبان��م را بر معاصی حرام گردانم. زائر خدا در حج با خدای 
خويش پيمان و ميثاق می بندد؛ تمامی اعمال حج پيمانی 
است كه بين معبود و عبد بس��ته می شود. به فرموده امام 
خمينی)ره(: »لبيک های مكرر از كسانی حقيقت دارد كه 
ندای حق را به گوش جان ش��نيده و به دعوت الل تعالی به 
اسم جامع، جواب می دهند. مسأله، مسأله حضور در محضر 
است و مشاهده جمال محبوب. گويی گوينده از خود در اين 
محضر بی خود شده است و جواب دعوت را تكرار می كند 
و دنباله آن سلب شريک به معنای مطلق آن می نمايد كه 
اهل الل می دانند نه ش��ريک در الوهيت فقط گرچه سلب 
شريک در آن نيز شامل همه مراتب تا فنای عالم در نظر اهل 
معرفت است و حاوی جميع فقرات احتياطی و استحبابی 
اس��ت مثل »... الحمد والنعمه لک...« و حمد را اختصاص 
می دهد به ذات مقدس. همچنين نعمت را و نفی شريک 
می كند و اين نزد اهل معرفت غايت توحيد اس��ت و به اين 
معناس��ت كه هر حمدی و هر نعمتی كه در جهان هستی 
تحقق يابد، حمد خدا و نعمت خداس��ت. بدون شريک و 
در هر موقف و مش��عری وقوف و حركتی و سكون و عملی 
اين مطلب و مقصد اعلی جاری است و خالف آن شرک به 
معنای اعم است كه همه ما كوردالن به آن مبتال هستيم.« 
آری زائر به هنگام گفتن لبيک بايد از هر چه به معنای تعلق 
و تملق اس��ت پرهيز كند تا ش��رط حضور در محضر باری 

تعالی را به دست آورد و در اين آزمون سرفراز شود.

آزار مؤمن 
رسول خدا )ص(:

كسی كه مؤمنی را 
درباره موضوعی

يا كاری سرزنش كند، 
نمی ميرد تا خودش 

به آن مساله گرفتار شود
و امتحان گردد.
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ميقاتدرانديشه
امامخمينی)ره(
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بهترین رفیق 
رسول خدا )ص(: به حضرت عرض 
شد كدام رفيق و هم نشين از همه 
بهتر است؟ فرمود: 1- كسی كه 
ديدارش شما را به ياد خدا می اندازد 
۲- و گفتارش در علم و دانش شما 
بيفزايد 3- و عمل و كردارش شما را 
به ياد آخرت بيندازد.
كالم نور جلد ۲ صفحه 530

ق��رآن مجيد پ��س از ذكر برخي از مناس��ک حج، مجموع 
آنها را ش��عائر الهي دانسته اس��ت »ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َل ُتِحُلّوا 
یَن  ��ْهَر الَْحَراَم َوَل الَْهْدَي َوَل الَْقاَلئَِد َوَل آِمّ ِ َوَل الَشّ َش��َعائَِر اهلَلّ
الَْبْیَت الَْحَراَم« )مائده ۲( ش��عائر پرچم اسالم و نمايانگر محتوا 

و اهداف آن است.
  حضور افراد توانمند از نظر بدني و مالي

ِ َعَل��ی الَنّاِس ِحُجّ  چون حج بر مس��تطيع واجب اس��ت َوهلِلّ
الَْبْیِت َمِن اْس��َتَطاَع ِإلَْیِه َسِبیاًل )آل عمران 97( هر ساله  عده اي 

از متن جوامع اس��المي در مكه حضور به هم مي رسانند و اين 
ويژگ��ي نمايانگ��ر بي نيازي و قدرت اقتص��ادي و مالي جامعه 

اسالمي است.
  حضور نیازمندان و فقرا در مسئله حج

گرچه حج بر افراد مستطيع واجب است ولي هر جا كه ثروت 
وجود داشته باش��د نيازمندان به جهت كار و تأمين معيشت به 

آنجا روي مي آورند.
از همي��ن رو در اح��كام حج به آنها توجه ش��ده و وجود آنها 

در نظر گرفته شده اس��ت. »َوَأْطِعُم��وا الَْبائَِس الَْفِقیَر« )حج 28(.  
« )حج 3۶( »َفُکُلوا ِمْنها َو َأْطِعُموا الْقاِنَع َو الُْمْعَتَرّ

  ذکراهلل بودن حج
از جمله اهداف مقدس مناسک حج ياد خداوند است روشن 
اس��ت اين صرفاً ياد كردني ذهني نيست بلكه يادي عملي است 
ِ ِفي  كه در انجام مناس��ک حج تحقق مي يابد. »َوَیْذُكُروا اْسَم اهلَلّ
��ِر  َ َعَلی َما َهَداُكْم َوبَِشّ َأَیّ��اٍم َمْعُلوَماٍت « )حج ۲8(، »لُِتَکِبُّروا اهلَلّ

الُْمْحِسِنیَن« )حج 37(
  پیوند با نبوت و امامت

مناس��ک حج در پيوند نبوت و امامت است. از همين رو پس 
از ط��واف كه محور مهمي در مناس��ک حج اس��ت نماز طواف 
َقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصًلّی« )البقره 1۲5(  واجب اس��ت »َواَتِّخُذوْا ِمن َمّ
و نماز طواف بايستي پش��ت مقام حضرت ابراهيم باشد. اما چرا 

مقام ابراهيم؟
اين كه مقام ابراهيم بايس��تي در نماز ط��واف بين نمازگزار 
و كعبه قرار گيرد حاوي نكته بس��يار مهمي است و آن توجه به 
مقام نب��وت و امامت در كنار كعبه و در حال نماز طواف اس��ت 
حضرت ابراهيم ابو االنبياء است و اديان مهم )اسالم، مسيحيت 

و يهوديت( حضرت را قبول دارند.
مهمتري��ن جايگاهي كه خداون��د در كنار كعبه آن را مطرح 
َقاُم ِإْبَراِهیَم«  فرموده است مقام ابراهيم است »ِفیِه آَیاٌت بَِیّ�َناٌت َمّ
)آل عمران 97( گرچه آيت هاي متعددي در اطراف كعبه وجود 
دارد ولي از بي��ن آنها مقام ابراهيم اختص��اص به ذكر يافته كه 

گواه اهميت آن است.
  حرکت، کوچ و اقامت

از جمله ويژگي هاي حج كه در كمتر عبادتي )جز در جهاد( 
مشاهده مي ش��ود تحرک و ايستا نبودن است، حركت به سوي 
ميقات، ميقات تا حرم، طواف تا س��عي احرام براي حج، عرفات، 
مشعر، مني و اعمال پس از آن، جملگي متضمن حركت و انتقال 
اس��ت. اين خصوصيت موجب تالق��ي و تركيب فزونتر حجاج و 

نزديكتر شدن آنان به اهداف متعالي و مقدس حج است.

شعائربودنمناسكحج
مشخصه هاي حج در قرآن

محرمات احرام )بخش اول( 
    س. آي��ا م��رد و زن در حال احرام می  توانند صورت خود را با حوله 

خشک كنند؟
ج: اين كار برای مرد مانعی ندارد و برای زنان، در صورتی كه پوشاندن 
صورت بر آن اطالق نشود اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست و 

در هر حال پوشاندن صورت كفاره ندارد.

    س. خشک كردن صورت با حوله برای زن چه حكمی دارد؟
ج: اگ��ر حول��ه را بر روی همه ص��ورت بيندازد اش��كال دارد و در غير 

اين صورت مانع ندارد.

    س. خش��ک كردن س��ر با حوله و امثال آن برای مرد چه حكمی 
دارد؟

ج: اش��كال ندارد مگر در صورتی كه حوله را بر روی تمام سر بيندازد و 
سر را با آن خشک كند.

    س. آيا ُمحرم می تواند تمام يا بعض سر را زير آب كند؟
ج: جايز نيست تمام سر را زير آب كند، ولی حرمت آن نسبت به بعض 

سر معلوم نيست.

    س. كفاره پوش��اندن سر چيس��ت؟ و آيا بعض سر حكم تمام سر 
را دارد؟

ج: بنا بر احتياط يک گوسفند قربانی كند و بعض سر حكم تمام سر را 
ندارد مگر در صورتی كه عرفاً برآن صدق كند كه سر را پوشانيده است؛ مثل 
اين كه كاله كوچكی كه فقط قسمت وسط سر را می پوشاند بر سر بگذارد.

    س. كسی كه حّس بويايی ندارد يا به علت زكام و سرماخوردگی 
بويی را احس��اس نمی كند، اس��تعمال طيب و عطر زدن به بدن و لباس و 

گرفتن بينی از بوی بد بر او حرام است يا نه؟
ج: استعمال طيب در هر صورت جايز نيست اگرچه بوی آن به مشامش 

نرسد؛ و در گرفتن بينی حكم ساير ُمحرمين را دارد.

    س. حكم تكّرر استعمال طيب در يک وقت يا اوقات متعّدد بدون 
تخلّل كفاره چيست؟ 

ج: تكّرر اس��تعمال طيب در يک زمان تا حّدی ك��ه عرفاً آن را يک بار 
اس��تعمال كردن بدانند، كّفاره را متعّدد نمی كند و در غير آن علی الظاهر 
باي��د كّفاره را به تعداد اس��تعمال، تكرار كند و ع��دم تخلّل كفاره تأثيری 

ندارد.

    س. آيا مفاخره در حال احرام مطلقاً حرام اس��ت يا در صورتی كه 
مستلزم اهانت به ديگران باشد؟

ج: فخرفروش��ی در حال احرام حرام اس��ت هرچند متضّمن اهانت و 
دشنام به ديگران نباشد.

    س. حكم بستن دستمال به سر جهت سر درد چيست؟
ج: اشكال ندارد.

 فتاوای رهبر معظم انقالب
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بازگشت صفت 
رسول خدا )ص(: سه 
صفت است كه در هر 

كه باشد به خودش 
بازمی گردد.

1- مكر وحيله كردن با 
مردم ۲- ظلم و ستم به 
مردم 3- پيمان شكنی . 
 نهج الفصاحه صفحه ۲۶8

خويشتنـداريرااز
پيامبرخدابيامـوزيم

حضرت رسول الل )ص( بسيار بردبار 
بود. اين ويژگي سبب مي شد كه ديگران 
روز ب��ه روز بر گرد وج��ود او حلقه زنند 
و بر محبتش��ان به ايش��ان افزوده شود. 
كمتر كس��ي را مي توان يافت كه مانند 
رسول الل )ص( تحمل داشته باشد. انس 
بن مال��ک مي گوي��د: روزي عربي باديه 
نشين سراغ پيامبر آمد و به شدت رداي 
آن بزرگوار را كش��يد به گونه اي كه ردا، 
بر گردن رس��ول خدا )ص( خط انداخت 
و اثر گذاشت. آن گاه به آن پيامبر رئوف 
خطاب كرد و پرس��يد: ي��ا محمد! از آن 
اموال خدا كه در اختيار توس��ت، دستور 
بده كه به م��ن بدهند! حضرت لبخندي 

زد و دستور داد كه چيزي به او بدهند.
در خبري وارد ش��ده است كه روزي 
مردي اعرابي حض��ور پيامبر اكرم )ص( 
آمد و از حضرت چيزي طلب كرد. رسول 
خدا )ص( به او عط��ا كرد و فرمود: آيا به 
تو احسان كردم؟ آن مرد گفت: نه، هرگز 
به من احس��ان و نيكي نكردي. اصحاب 
از ناسپاس��ي اين مرد خشمگين شدند و 
قصد آزار او را داشتند، ولي پيامبر آنان را 

از تعرض به وي باز داشت.
آنگاه حضرت به خان��ه رفت و مقدار 

بيش��تري به او عط��ا كرد و فرم��ود: آيا 
اكنون به تو احسان كردم؟ آن مرد گفت: 
بل��ي، خداوند به تو پاداش��ي خير دهد. 
رس��ول خدا )ص( فرمود: بر اثر سخني 
كه نزد اصحاب من گفتي، ممكن اس��ت 
نس��بت به تو بدبيني پيدا كرده باش��ند. 
اگر دوس��ت داري نزد آنان حاضر ش��و و 
رضاي��ت خود را اعالن كن ت��ا آن فكر از 
سرش��ان بيرون رود. آن م��رد به حضور 
اصحاب آم��د و پيامبر فرمود: اين مرد از 
ما راضي ش��ده است، آيا چنين است؟ او 
گفت: بلي، خدا به تو و خانواده ات جزاي 
خير دهد. آن��گاه پيامبر فرمود: مثل من 
و اين مرد مانند كس��ي است كه ناقه اش 
فراري ش��ده اس��ت و هر چه مردم آن را 
تعقيب مي كنند او بيش��تر فرار مي كند، 
ولي صاحبش مي گوي��د رهايش كنيد، 
من خ��ودم مي دانم چگونه او را رام كنم. 
مي آيد و دستي بر سر و روي او مي كشد 
و خاک و غب��ار از تن و چه��ره اش پاک 
مي كند و افس��ار او را به دست مي گيرد. 
م��ن اگ��ر در روز گذش��ته ش��ما را آزاد 
مي گذاشتم، آن مرد را بر اثر بدزباني اش 
ب��ه قتل مي رس��انديد و او در آن حال به 

دوزخ مي رفت.

اتحاد و انسجام اسالمي از نگاه شهید مطهري
  علي اکبر سبزيان

مقصود از وحدت اس��المي چيس��ت؟ آيا مقصود اين اس��ت: از ميان مذاهب اسالمي يكي 
انتخاب ش��ود و س��اير مذاهب كنار گذاشته ش��ود؟ يا مقصود اين اس��ت كه مشتركات همه 
مذاهب گرفته ش��ود و مفترقات همه آنها كنار گذاش��ته ش��ود و مذه��ب جديدي بدين نحو 
اختراع شود كه عين هيچ يک از مذاهب موجود نباشد؟ يا اينكه وحدت اسالمي به هيچ وجه 
ربطي به وحدت مذاهب ندارد و مقصود از اتحاد مس��لمين، اتحاد پيروان مذاهب مختلف در 
عين اختالفات مذهبي، در برابر بيگانگان اس��ت؟ مخالفين اتحاد مس��لمين، براي اين كه از 
وحدت اس��المي مفهومي غير منطقي و غير علمي بسازند، آن را به نام وحدت مذهبي توجيه 
مي كنند تا در قدم اول با شكس��ت مواجه گردد. بديهي اس��ت كه منظور علماي روش��نفكر 
اس��المي از وحدت اس��المي، حصر مذاهب به يک مذهب و يا اخذ مشتركات مذاهب و طرد 
مفترق��ات آنها ك��ه نه معقول و منطقي اس��ت و نه مطلوب و عملي. منظور اين دانش��مندان 

متشكل شدن مسلمين است در يک صف در برابر دشمنان مشترک شان.

اين دانشمندان مي گويند مسلمين مايه وفاق هاي بسياري دارند كه مي تواند مبناي يک 
اتحاد محكم گردد. مسلمين همه خداي يگانه را مي پرستند و همه به نبوت رسول اكرم)ص(  
ايمان و اذعان دارند، كتاب همه قرآن و قبله همه كعبه اس��ت، با هم و مانند هم حج مي كنند 
و مانن��د هم نماز مي خوانند و مانند هم روزه مي گيرند و مانند هم تش��كيل خانواده مي  دهند 
و داد و س��تد مي نماين��د و كودكان خود را تربيت مي كنند و ام��وات خود را دفن مي نمايند و 
جز در اموري جزئي، در اين كارها با هم تفاوتي ندارند.  مس��لمين همه از يک نوع جهان بيني 
برخوردارند و يک فرهنگ مش��ترک دارند و در يک تمدن عظيم و باش��كوه و با سابقه  شركت 
دارند. وحدت در جهان بيني، در فرهنگ، در س��ابقه تم��دن، در بينش و منش، در معتقدات 
مذهبي، در پرسش ها و نيايش ها، در آداب و سنن اجتماعي خوب، مي تواند از آنها ملت واحد 
بس��ازد و قدرتي عظي��م و هايل به وجود آورد كه قدرت هاي عظيم جه��ان ناچار در برابر آنها 
خضوع نمايند. خصوصاً اين كه در متن اسالم، بر اين اصل تأكيد شده است. مسلمانان به نص 

صريح قرآن برادر يكديگرند و حقوق و تكاليف خاصي آنها را به يكديگر مربوط مي كند.
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سرانجام کار 
رسول خدا )ص( : 
هركه كار زشتی را فاش كند 
چون كسی است كه آن را 
انجام داده و هركه مؤمنی را 
به كار زشتی سرزنش كند 
نميرد تا به آن عمل 
گرفتار شود. 
اصول كافی جلد 4 صفحه 59

هجده ويژگي ذكر ش��ده )المراقبات، مراقبات شهر ذي القعده 
الحرام ، ص 19۶( براي حج مي تواند تصويري از كليت حج و اهداف 
آن را گزارش دهد. چون اي��ن تركيب فرآيندي دارد كه روح حج و 
س��ر آن را آش��كار مي كند. عارف و عالم كامل، مرحوم ميرزا جواد 
ملك��ي تبريزي مي نويس��د:و بعباره آخري بعضه��ا )عبادات( توثر 
في التخلی��ه و بعضها في التحلیه و بعضها جامع لکال المرین، والحج 
من القسم الخیر لنه معجون الهي مركب من اجزاء فاقعه جدا لجمیع 

امراض القلوب العائقه لها من عالم النور.
  فرآيند مجموعه ويژگي ها

1- حج مجموعه اي توحيد محور است.
۲- در كنار آن امامت و نبوت مطرح شده است

3- امنيت در اين مجموعه هدف بسيار مهمي است كه در ابعاد 
مختلف مطرح شده است

4- بركت و پرفائده بودن چهره ديگر آن است
5- هدايتگري در اين مناسک ملحوظ است. يعني اين حج است 
ك��ه بايد به عموم م��ردم جهان خط بده��د و همانند قلبي پرطبش 

هدايت را در رگ هاي مردم جهان به جريان بياندازد. نه اين كه فقط 
حاضران در مناسک و در كنار كعبه از هدايت هاي آن بهره گيرند بلكه 

عموم جهانيان در اين طرح مورد نظر هستند.
۶- هم��ه م��ردم  در اين س��رزمين از قيود سياس��ي و مرزهاي 
دست س��از بش��رآزادند و تنها بنده خدايند چون كعبه ملک كسي 

نيست و خانه عشق است.
7- قوام بخشي به عموم مردم كه مرحله اي فراتر از هدايت است 

جلوه ديگر اين مجموعه است.
8- حض��ور توانمندان، نمايش��گر ثروت و امكان��ات و حضور 
ديگ��ران موجب انتق��ال ث��روت و اطالع از وضعي��ت بخش هاي 

مختلف جامعه است.
9- حج ذكر خداس��ت ولي تنها يک خلسه معنوي و فرو رفتن در 
حصار آن نيست، بلكه دنياي مردم نيز در آنجا مطرح است. اقتصاد در 

كنار سياست، سياست در كنار عبادت و... حضور دارند.
در فرهنگ هاي مختل، اجتماعات مهمي وجود دارد. هندوها در 
كنار رود گنگ، و... ولي اين اجتماعات يک بعدي است، گذشته از اين 

كه برخي فقط آثار مخرب دارند. ما انسان ها هر طرحي كه در اندازيم 
طرحي انساني اس��ت كه اگر به چند جهت هم توجه داشته باشيم از 
جهات ديگر غافل هس��تيم. ول��ي خداوند همه چيز را ب��ا هم ديده و 
طراحي كرده اس��ت. »هوالعلیم الحکیم«. حال با توجه به اين نقش��ه 

كلي به توضيح اسرار گوناگون حج مي پردازيم.
بازگشت به اصل و ريشه

كعبه نش��انه هايي از بهش��ت دارد از روايات چنين بر مي آيد كه 
حجراالس��ود از بهشت نازل شده و كعبه نيز مكاني بوده كه در آنجا 
خيمه اي بهشتي برپا شده و منطقه حرم درخشش عمود آن خيمه 

بوده است.
حج و زيارت كعبه يادآور بازگشت انسان به بهشت موعود است، 
همانگونه كه در صحنه قيامت مردم گروه گروه در موقف حس��اب و 
محضر خداوند حاضر مي ش��وند »َولََقْد ِجْئُتُمونَا ُفَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم 
ٍة « )انعام 94( فارغ از عناوين و تش��خصات، خاشع و فروتن  َل َمَرّ َأَوّ
و در انتظار رحمت پروردگار. »ُوُجوٌه َیْوَمِئذ نَّاِضَرٌة ِإلَی َربَِّها نَاِظَرٌة« 
)قيام��ه ۲۲( در زيارت كعبه حاجيان از هر س��و گروه گروه، لبيک 
گويان به مقصد نزديک تر شده و با وصول به آن پروانه وار به گردش 

برگرد او مي پردازند.
  دارالسالم و شهر امن

همانگونه كه بهشت دارالسالم اس��ت و واردشوندگان به آن در 
امنيت كامل هستند. »اْدُخُلوَها بَِس��اَلٍم آِمِنیَن« )الحجر 4۶( كعبه 
نيز خانه امن و واردش��وندگان به آن در امنيت هستند »َوَمن َدَخَلُه 
َكاَن آِمًن��ا « )آل عمران 97( حضور حاج��ي و معتمر در كنار كعبه 

جلوه اي از حضور موحدان در دارالسالم الهي است.
  اسرار عبادي حج

معرفت و توجه به خداوند و پرس��تش او بستر همه كماالت و غايت 
خلقت است. »َوَما َخَلْقُت الِْجَنّ َواْلِنَس ِإَلّ لَِیْعُبُدوِن « )ذاريات 5۶(

و در آيه كريمه ديگر فرمود: »اعبدوا ربکم الذي خلقکم« )البقره 21( 
َ لََعَلُّکْم ُتْرَحُموَن« )حجرات 10( و باز فرمود: »اَتُّقوا اهلَلّ

بنابراين عبادت زمينه ساز تقوا و تقوا موجب جلب رحمت الهي 
و تقرب به خداوند است.

هر عبادتي داراي خصوصياتي اس��ت كه به انس��ان در مس��ير 
كمال و قرب الهي مدد مي رس��اند. ح��ج بدان جهت كه جامع ترين 

عبادتهاست. خواص ديگر عبادت ها را در خود دارد.
از همين رو رس��ول خدا )ص( به ش��خصي كه با انفاق خواهان 
رسيدن به فضيلت حج بود فرمود: فلو أن أبا قبیس لك ذهبة حمراء 
أنفقته في س��بیل اهلل ما بلغت ما یبلغ الح��اج  و در جمله ديگر فرمود:  

َأنَّی لََك َأْن َتْبُلَغ َما َیْبُلُغ الَْحاج.

ويژگیهایحج

کربال در بقیع
در ميان چهره های بزرگی كه در بقيع خفته اند، حس��ن بن حسن مشهور به حسن مثنی فرزند 
امام مجتبی)ع( گمنام تر از ديگران است. او همسر دختر اباعبدالل الحسين)ع( فاطمه صغری است. 
قصه اين شهيد بزرگ، شگفت و شنيدنی است. او با عمويش حسين)ع( از مدينه به مكه و از مكه به 
كربال آمد و روز عاشورا پس از شهادت برادرش قاسم، به ميدان شتافت و رزمی شكوهمند و دليرانه 
را در مقابل نگاه عمويش حسين)ع( رقم زد. در اين جنگ نابرابر دست راستش قطع شد. 17 نفر را 
بر خاک افكند و با 18 زخم كه سر تا پای او را خونين كرده بود، بر زمين افتاد. روز يازدهم محرم، پس 
از پايان غم انگيز كربال، عمر سعد فرمان داد سر شهيدان را جدا كنند و بر نيزه به كوفه برسانند. يكی 
از سپاهيان عمر سعد به نام اسماء بن خارجه فزاری كه با مادر حسن مثنی- خوله- نسبتی داشت، 
با خنجر آخته باالی سر حسن رسيد. نشست تا سر از بدنش جدا كند كه ناگهان دريافت هنوز نفس 
می كشد. خنجر را در نيام كرد و به همراهانش كه می كوشيدند او را متقاعد كنند تا سر از بدن حسن 
جدا كند، گفت: او را به من ببخشيد. من او را به كوفه خواهم برد اگر امير عبيدالل او را به من ببخشد، 
كسی بر شما خرده نخواهد گرفت و اگر نبخشيد، كسی مرا سرزنش نخواهد كرد. در كوفه، عبيدالل 
او را به اسماء بخشيد. پس از مداوا و معالجه به مدينه آمد و با فاطمه صغری كه در راه مدينه و كربال، 

امام حس��ين)ع( او را به عقد حس��ن درآورده بود، زندگی مشترک را آغاز كردند. حاصل اين زندگی 
س��ه پسر )عبدالل، ابراهيم، حس��ن مثلث( و دو دختر )زينب و ام  كلثوم( بود.  حسن مثنی در كربال 
17 س��اله بود. اين صحابی نوجوان كربال، سرانجام 18 س��ال پس از كربال، در 35 سالگی به دستور 

عبدالملک، پنجمين خليفه اموی مسموم شد و به شهادت رسيد. 
فاطمه همسر وفادارش، پس از شهادت شوهر، بر مزار او در بقيع خيمه ای برپا كرد و تا يک سال 
روزها روزه می داشت و ش��ب ها به تهجد می پرداخت. او در زير آن خيمه فرزندانش را گرد می آورد 
و حادثه كربال را برای آنان تعريف می كرد. خاطرات گفته ش��ده بر مزار حس��ن مثنی گوشه هايی از 
صحنه های غم آ لود كربال و حادثه عظيم و حماس��ه بزرگ عاشورا را روشن می كند. گاه ديگران نيز 
می آمدند تا كربال را در بقيع بهتر بشناس��ند. پس از يک سال، فاطمه خيمه خويش را جمع كرد. در 
همان موقع از گوش��ه قبرستان بقيع صدايی شنيد كه می گفت »هل وجدوا ما فقدوا؟« آيا گم شده 

خويش را يافتند؟ و از گوشه ديگر قبرستان پاسخ آمد كه »بل يئسوا فاتقلبوا« نه نوميد بازگشتند.
در بقي��ع، س��الم به اين صحابی پاكب��از اباعبدالل را ك��ه همچون پدر بزرگوارش امام حس��ن 

مجتبی)ع(، شهيد زهر ظلم است، فراموش نكنيد.
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حاصل زبان 
رسول اكرم )ص( : مردی از رسول خدا )ص( در خواست 
نصيحتی كرد، حضرت فرمودند زيانت را از گناه و خالف 
نگاه دار مرد دوباره در خواست نمود حضرت باز فرمودند 

زيانت را از گناه و آزار مردم نگاه دار وقتی مراد برای 
مرتبه سوم درخواستش را تكرار كرد حضرت در پاسخ 

او به تندی فرموند : وای بر تو آيا مردم را جز حاصل زبان 
خود چيز ديگری به صورت در آتش می افكند. 

تحف العقول صفحه 5۶

تولـــديدوباره
اين روزها كه رهس��پاران به س��وی مسجد شجره رهس��پارند، تو دلت 
مي خواهد هر چه زودتر به لباس سپيد احرام مزين شوي. مي خواهي جانت 
را به يكرنگي روزهاي احرام بسپاري. مي داني كه رسيدن به اين نقطه، شايد 
تولدي دوباره باشد براي تو. روي لحظه هاي امروز ايستاده اي و به آينده فكر 
مي كني كه چگونه رس��يدن به مقام يكرنگي را پاس ب��داري. به عقب نگاه 
مي كني هر چه برگ هاي تاريخ را ورق مي زني در مي يابي كه حاجي ش��دن 
تنها به اس��تطاعت مالي نيست، اگر چه اس��تطاعت مقدمه رسيدن به اين 
حضور است. بايد در مراتب بندگي اوج گرفته باشي تا اينجا بتواني روح حج 

را در جان خودت ماندگار كني.
به آيات زندگي كه نگاه مي كني در مي يابي كه هم بايد مصداق »راكعان« 
و »ساجداني« باشي كه در آيه نور از آنان نامي آمده است و هم بايد ابراهيم وار 
مهربان��ي را در جانت فراگير كني. ابراهيم اس��توانه اي بوده اس��ت از رأفت و 
مهرباني تا آنجا كه به مقام خليل اللهي دست يافت و تو در خودت به دنبال اين 

هستي كه چگونه مهرباني ابراهيم را در جانت بيابي.
آنان كه اس��ير فكره��اي باطل اند هيچ گاه به س��ر من��زل عمل صالح 
نمي رس��ند و اي��ن رم��ز جاودانگي حج اس��ت. زائ��ر بيت الل ع��الوه بر 
سجاده نشيني و عبادت، بايد اهل قيام باشد. قيام عليه تمام بدي ها... قيام 
عليه نمروديان  همانگونه كه ابراهيم به پا خواست و اين گونه است كه زائر 
مي تواند به اوج بندگي و آزادي برس��د و ميهمان بيت عتيق شود، كه بيت 

عتيق خانه آزادي و آزادگي است.
تو مي داني آن كس��ي كه در خانه قلبش بتخان��ه اي از هوس ها و تمايالت 
زميني اس��ت نمي تواند مسافر ملكوت كعبه باشد. تو مي داني آن كسي كه رو 
به قبله هواهاي نفساني دارد، نمي تواند نمازگزار قبله مسلماني باشد و اينگونه 
است كه كعبه نماد آزادگي و مهربانی و عبوديت است. تنها كسي مي تواند به 
ش��رجي اين لحظات نوراني برسد كه در جان خويش خدا را يافته باشد. شايد 
اين سفر، تو را حاجي كند اما وقتي مي تواني به خودت حاجي بگويي كه تمام 

دردهايت را در اين سرزمين دوا كرده و به صفاي كعبه رسيده باشي.
تو مهياي رفتن ش��ده اي... اين را مي توان از برق چشمهايت فهميد، اما 
از رفتن تا رسيدن فرسنگ ها راه است. بايد فكري براي رسيدن كني. بايد 
آنچنان مهيا ش��وي كه جاده ها زيرپايت تندتر از هميشه عبور كنند. بايد 
قصد رس��يدن كني و قصد رس��يدن تنها با زالل شدن امكان دارد. حاال تو 
هس��تي و زاللي لحظاتي كه پيش روست. خدا كند صورت ظاهري سپري 

شدن اين روزها تو را به سيرت اعمال حج برساند.

مراقب سرقت تلفن همراه باشید  

باور كنيم كه در س��رزمين های زيارتی هم افراد س��ودجو و فرصت طلب وجود دارند. باور 
كنيم كه يكی از اين پديده ها و جرايم رايج در سرزمين وحی، پديده سرقت است كه به اشكال 
مختلف در اماكن ش��لوغ نظير خيابان ها، بازارها، حرمين شريفين، هتل ها، زيارات دوره و... 

رخ می دهد.
   سرقت های موبايلی

يكی از رايج ترين انواع س��رقت در س��رزمين وحی، سرقت موبايلی اس��ت كه خود انواع 
مختلفی را شامل می شود كه در اينجا به برخی از مهم ترين آنها اشاره می شود:

1- ب��ه فرد دارای موبايل )تلفن همراه( مراجعه كرده و از صاحب موبايل خواهش می كند 
تا ش��ماره ای را كه اعالم می كنند، برايشان بگيرد و پس از گرفتن موبايل برای مكالمه، ابتدا 
دو قدم از صاحب موبايل فاصله گرفته و س��پس در يک فرصت مناس��ب، به يک باره در بين 

جمعيت ناپديد می شوند.
۲- سارق در نزديكی كسانی كه می خواهند باهمديگر در يک مكان خاص عكس بگيرند، 
حاضر شده و به قصد كمک و انداختن عكس آنان،  گوشی موبايل يا دوربين عكاسی گرانقيمت 
آنها را گرفته و از شلوغی جمعيت استفاده كرده و به سرعت در بين جمعيت ناپديد می شود.

3- سارق در نزديكی محل هايی كه سيم كارت )عربی( عرضه می نمايند، حاضر بوده و به 
قصد كمک برای تعويض س��يم كارت، موبايل زائر را گرفته و به دو روش سرقت می كند: اول 
اين كه خود موبايل و سيم كارت عربی را به سرقت می برد و دوم اين كه سيم كارت عربی را در 
داخل موبايل قرار داده و سيم كارت ايرانی را برداشته و به جای آن يک عدد سيم كارت باطله به 
زائر می دهد و در اولين فرصت از سيم كارت ايرانی جهت تماس با كشور ديگر استفاده می كند 
و به اين ترتيب با مقروض كردن صاحب موبايل به مخابرات ايران، پول او را به سرقت می برد.

 امنیت 
زائر
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فرزندان آخرالزمان 
 روزی رسول خدا )ص( در حين عبور از كوچه ای بعضی از كودكان 
را در حال بازی ديد و فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان 
عرض شد يا رسول الل )ص( از پدران مشرک آنها فرمود : نه بلكه از 
پدران مسلمان ايشان كه هيچ چيز از فرائض و احكام مذهبی را به آنان 
نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگيری پاره ای از مسائل 
دينی بروند آنها را از اداء اين وظيفه مقدس باز می دارند و تنها به اين 
قانع هستند كه فرزندانشان به دنبال كسب و تجارت روند و متاع 
ناچيزی از دنيا بدست آورند. بدانيد من از اين قبيل پدران بيزار هستم و 
آنها نيز از بستگی به من بری اند.  مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۶۲5

گرفتاریهای
عضالنی

واستخوانی
 از معضالت رايج زائ�ران ضرب ديدگی ها، پیچ خوردگی 
پا و شکس�تگی های استخوانی اس�ت. اين موارد معموالً به 

يکی از علل زير اتفاق می افتد.
  ليزخوردن در حمام، وان يا اماكن ديگر.

  سقوط از پله برقی يا تپه های معمولی.
  فش��ار جمعي��ت در طواف، رم��ی جمرات ي��ا تراكم های ديگر 

)معموالً ضرب ديدگی دنده ها يا انگشتان پا(
  تصادفات و سوانح رانندگی...

  نظر به  اينكه متوس��ط سن زائران، باالی 50 سال است و در اين 
ميان افراد مبتال به پوكی اس��تخوان و آرتروزها، مس��تعد عوارض 
فوق و نيز دردهای عضالنی هستند، پيشنهاد می شود اين افراد، از 
پياده روی های بی مورد اجتناب نماين��د و در تراكم های جمعيتی 
و بلندی ه��ا )مثل جمع كردن س��نگ ريزه از كوه و ي��ا باالرفتن از 

جبل الرحمه( از خود مراقبت بيشتری به عمل آورند.
  پيش��نهاد می ش��ود برای مراقب��ت از دنده ه��ا، در زمان طواف 

دست ها را به حالت قنوت حايل سينه و پهلوهای خود كنيد.
  در هنگام باال و پايين رفتن از پله ها دس��ت را به نرده های پله ها 

حايل نماييد.
  از برداشتن بار و ساک های سنگين خودداری نماييد.

  از شير و مواد لبنی به مقدار كافی مصرف كنيد.
  پيشنهاد می ش��ود كسانی كه مبتال به پوكی استخوان هستند، 

قبل از اعزام جهت درمان خود اقدام نمايند.
  اگ��ر عضالت خود را قبل از س��فر، به پي��اده روی عادت دهيد، 
در پياده روی های طواف، س��عی بين صفا و م��روه و رمی جمرات، 

عضالت شما زود خسته و دردناک نخواهند شد.
  درسال های گذشته زائرانی بودند كه به دليل استفاده نامناسب 
از توالت فرنگ��ی )مثاًل نشس��تن باالی توالت های فرنگی به ش��يوه 
توالت های ايران��ی(، دچار ليزخوردگی و آس��يب های جدی، نظير 

شكستگی لگن و نيز ضربه به سر شده اند.
  از علل رايج آس��يب های اس��تخوانی، تصادفات خيابانی است 

كه زائران بايد پيوس��ته در طول لحظه های سفر به فكر پيشگيری 
از آن باشند.

  گرمازدگی
انس��ان دائماً در حال از دست دادن مقداری حرارت از بدن خود 
می باش��د. اگر درجه ح��رارت محيط كمتر از بدن باش��د و يا الاقل 
جريان هوا و باد سبب خشک شدن عرق بدن و درنتيجه خنک شدن 
آن شود خطری متوجه انس��ان نخواهد شد. اما در سرزمين حجاز 
به خصوص در مراس��می كه با ازدحام جمعيت همراه اس��ت مثل 
طواف، س��عی بين صف��ا و مروه، پياده روی دره��وای گرم و آفتابی 
بدون اس��تفاده از سايه بان، رمی جمرات و توقف در قربانگاه و مانند 
اين ها تبادل ح��رارت گاهی غيرممكن می ش��ود، درنتيجه درجه 
حرارت بدن كه همواره بايد در 37 درجه س��انتيگراد ثابت باش��د 
باال می رود و معموالً به 39 درجه و باالتر از آن می رسد، در اين حال 
شخص دچار عاليمی مثل بی قراری، خستگی، ضعف، تنگی نفس 
و در موارد ش��ديد شوک و... شده و نهايتاً به حال اغما می افتد و اگر 

به سرعت نجات داده نشود مرگ وی فرا خواهد رسيد. 
از آنجاك��ه تاخير در انتق��ال گرمازدگان به مراك��ز درمانی و دير 
رس��يدن به اينگونه بيماران، خطر مرگ س��ريع را به دنبال دارد. الزم 
اس��ت خود را به هيچ وجه در معرض خطر گرمازدگی قرار ندهيد و با  
آش��اميدن مكرر آب و آب زدن به س��ر و صورت، باد زدن، خودداری از 
رفت و آمد بی مورد، در آفتاب و در س��اعات گرم روز، اجتناب از حضور 
در ازدح��ام جمعيت، خ��ودداری از رفت و آمد انف��رادی به خصوص 
هنگامي كه احتمال گم ش��دن وجود داشته باش��د، سالمت خود را 
حفظ كنيد و به محض احساس گرمای زياد و بی حالی با پايين آوردن 
درجه حرارت بدن مثاًل به كمک نوشيدن آب خنک يا كم كردن لباس 

و پاشيدن آب  فراوان به بدن و باد زدن خود را از خطر نجات دهيد.
  پیشگیری از گرمازدگی

در ساعات گرم روز از كاروان خارج نشويد، زيرا باعث گرمازدگي 
و بيمار ش��دن شما مي ش��ود، براي اين منظور بهتر است از ساعات 
مناس��ب عصر و شب اس��تفاده نماييد. بهترين زمان خروج قبل از 

ساعت 10 صبح و بعد از ساعت 5 بعداز ظهر است.
از پي��اده روي در آفتاب خودداري كنيد زيرا موجب كم ش��دن 
آب بدن، تحليل رفتن انرژي، خس��تگي، آفتاب س��وختگي و بعضاً 

بي حالي شديد شما خواهد شد.

به رسول رحمت، پیامبر اعظم)ص(
پيش از ت��و زنجيرهای جاهليت، پاهای كودكان فطرت 
را آزار می داد و س��نگالخ های عصبيت، قدم های رهپويان 
عش��ق را آبله زار كرده ب��ود؛ چه گنداب ه��ای عذاب  آوری 
بود عربده های آتش های س��تيز و چ��ه مارهای زهرآگينی 
بودن��د زبان های طعن��ه زن و خونري��ز! آن زمان ها، روز هم 
ش��ب بود و سكوت و سنگينی خوبانی را می ديدی كه اسير 
خودخواهی ان��د و خودبينی. م��ن آن هنگام را می گويم كه 
جان ه��ا در تنگنای م��ار و قمار روز و ش��ب می گذراندند و 
نمازها به سمت قبيله بود نه قبله. من آن هنگام را می گويم 
كه دل ها به بندگی الت و منات بود نه در فكر آزادی و نجات. 
من آن هنگام را می گويم كه عزی و هبل راه را بر كندوهای 
ش��يرين غزل گرفت��ه بودند و فطرت ها با ك��وچ اجباری، از 
فراروها به فراسوها رفته بودند. من آن روزگاری را می گويم 

كه جز در ماه های حرام، صلح و دوستی حرام بود،  حرام!

چه ش��ب های غم انگيزی بود! چه شب های غم انگيزی 
كه ستاره ها در آن كوچيده بودند! چه شب های غم انگيزی 
كه چش��م ها به اميد س��حر خيره بود و س��ياهی چيره! چه 
ش��ب های غم انگيزی كه جز درخش��ش شمش��ير، نوری 
نداش��ت و جز عربده های مستی، صدايی آن را نمی آراست! 
و چه ش��ب های شبی! و چه كس��ی خبر داشت كه سحر از 
راه خواهد رس��يد، با كوله باری از نور و حرف هايی از جنس 
بلور و پاهايی پيموده راه دور؟! چه كس��ی خبر داش��ت كه 
خورش��يد، كوه های غرور و تكبر را به كن��اری می نهد و در 
آس��مان، نور می گستراند؟ چه كس��ی خبر داشت كه زالل 
وح��ی، گنداب های جه��ل را می رماند و باغب��ان درختان 
حماسه و انديشه و عشق، خارهای رخوت و جهل و كينه را 
برخواهد كند؟ و چه كسی خبر داشت كه عطر خوش قرآن،  

گردبادهای تباهی و سياهی را خواهد نشانيد؟



کوتاه از حج

صراطمیزان

کوتاه از ایران

مسجد رسول خدا )ص( در نخستين 
بنای خود، مس��احتی شامل هفتاد 
ذراع ] 35  متر[ درش��صت ذراع ] 30  
متر[ بوده كه در حدود  1050  متر مربع می ش��ود. 
مس��جد نخس��ت، با ديواره��ای خش��تی و ِگلی و 
پايه هاي��ی از تنه درختان خرما بنا گرديد. س��قف 
مسجد هم با شاخه های درخت خرما پوشانده شد؛ 
به ط��وری كه در هنگام باران، آب بر س��ر و صورت 
نمازگزاران می ريخت و زمين در زير پيشانی رسول 
خدا )ص( و اصحاب، ِگلی بود.  1 در آغاز، قبله مسجد 
به سمت ش��مال و جهت بيت المقدس بود. پس از 
تغيير قبله، بخش مسّقف مسجد به جهت جنوبی 

منتقل شده و صّفه به شمال مسجد انتقال يافت.
 مس��جد با همين بن��ا برای هفت س��ال محل 
برگ��زاری نماز جماعت، نم��از جمعه وخطبه های 
رسول خدا )ص( بود. گرچه برخی نوشته اند كه در 
س��ال چهارم هجری، ديواره های آن از خشت و ِگل 
بنا ش��د. در سال هفتم هجرت، با گسترش اسالم و 
افزايش شمار مسلمانان، ضرورت توسعه مساحت 
مسجد مطرح شد. رسول خدا )ص( بر طول و عرض 
مس��جد افزود و مس��احت آن به  ۲475  متر مربع 
رسيد. در اين توسعه، شكل مسجد به صورت مربع 
درآمد. قبله مسجد نيز از سال دوم هجری از شمال 
به سمت جنوب تغيير كرد و از آن پس، نه به سوی 
بيت المقدس، كه قبله يهود بود، بلكه به سوی مكه 
نماز خوانده می شد. در حال حاضر نرده های فلزی 
طاليی رنگ كه در جنوب مس��جد سمت قبله قرار 
دارد و از ش��رق تا غرب مس��جد است، حد جنوبی 
مس��جد زمان رس��ول خدا )ص( اس��ت؛ چنان كه 
ستون های نصب شده توسط سلطان عبدالمجيد 
عثمانی در انتهای رواق نخست مسجد كه مشرف 
بر حياط اول است، حد شمالی مسجد الّنبی )ص( 

است. اين ستون ها، در برابر باب الّنساء قرار دارد.
 حّد شرقی مسجد در سمت مدفن پيامبر )ص( 
پنجمين ستون در سمت چپ منبر و به قدر چهار 
ذراع، داخل در محلی اس��ت كه ش��بكه های فلزی 
دور آن كش��يده ش��ده و مدفن پيامبر )ص( است. 
در واقع، بخش كوچكی از زمين مس��جِد اصلی، در 
س��مت شرق، داخل در محدوده حجره شريفه قرار 
گرفته است. اما حّد غربی مسجد، پنجمين ستون 
راست منبر در سمت غرب است كه در حال حاضر، 
روی ستون های آن قسمت نوشته شده است: »حّد 
مس��جد الّنبی )ص(« . در شمال نيز حد آن ابتدای 
حيات نخست مسجد اس��ت. در مجموع مقدار ده 
ستون در ده س��تون حد مسجد النبی )ص( است. 
س��تون های مزبور سه رنگ است. در قسمت اصلی 
رنگ ستونها، محدوده روضه را از ديدگاه اهل سنت 
نش��ان می دهد. نوعی ديگر از ستون ها كه متفاوت 
با دسته نخست اس��ت، حد مسجد را تا سال هفتم 
معين می كند. و تا ده ستون حد مسجد تا سال دهم 

هجرت را مشخص می سازد.
 يكی از بناهايی كه همزمان با س��اختن مسجد 
احداث ش��د، دو حجره يا به تعبي��ر امروزين خانه 
در ديواره ش��رقی مس��جد بود. اين دو حجره برای 
سكونت رس��ول خدا )ص( و همس��رانش سوده و 
عايشه ساخته شده بود. بعدها بر تعداد اين حجرات 
افزودن��د. اصحاب ديگ��ر نيز هركدام ك��ه توانايی 
داش��تند، حجره ای در كنار مس��جد ساختند. آنها 
درهايی به مسجد داش��تند و در وقت نماز از همان 
در وارد می شدند. اما در سال سوم دستور داده شد تا 
اين درها بس��ته شود، مگر درِ خانه امام علی )ع( . در 

جای ديگر درباره حجره ها سخن خواهيم گفت.
 توسعه مسجد در سال هفدهم هجری  با گسترش 
فتوحات، جمعيت مسلمان افزايش می يافت و در 
اين ميان، مدينه به عنوان مركز خالفت، جمعيت 
بيش��تری را به خ��ود جذب می ك��رد. خليفه دوم 
)خالفت از  13  تا  ۲3  ه.( تصميم گرفت تا خانه های 

اطراف را بخرد و آنها را ضميمه مسجد سازد.
 مسجد اندكی در س��مت قبله، يعنی جنوب و 
نيز از جهت غرب و ش��مال گسترش يافت. در اين 
مي��ان، قرار بود خانه عباس عموی پيامبر )ص( نيز 
خراب ش��ود، كه كار به منازعه لفظی كشيده شد. 
خليفه تن به حكمّيت يكی از اصحاب رس��ول خدا 
)ص( داد و َحَك��م ُحْكم ك��رد كه خليفه نبايد برای 
مسجد، به زور، زمينی را از صاحبش بگيرد. پس از 
خاتمه نزاع، عباس خود خانه اش را نه در عوض پول، 
بلكه به عنوان هديه تقديم كرد. در افزايش جديد، 
در سمت قبله، حدود  5  متر، در سمت غرب  10  متر 

و در سمت شمال  15  متر به مسجد افزوده شد.
 مجموع مساحت افزوده شده  1100  متر مربع 
ب��ود و مجموع مس��احت آن ب��ه  3575  متر مربع 
می رسيد. با افزايش اين مساحت، درهای جديدی 

نيز برای مسجد گشوده شد.
 در اين افزايِش مساحت، جای ستون های قبلی 
را ستون های جديدی از نخل گرفت و بنای مسجد 
نيز نسبت به بنای سابق استحكام بيشتری يافت و 
البته مصالح بكار رفته، همان خش��ت و برگ نخل 
بود. كف مسجد را نيز با ريگ های وادی عقيق فرش 

كردند. 
برگرفته از کتاب تاريخ مکه مکرمه و مدينه منوره 
نوشته حجت االسالم و المسلمین جعفريان

پنج هزار میلیارد ريال برای 
ايمنی جاده های کشور 

اختصاص يافت
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازی از 
اختصاص پنج ه��زار ميليارد ريال اعتبار 
برای رفع نقاط حادثه خيز و ايمنی جاده 
های كشور در سال جاری خبر داد.داوود 
كشاورزيان عصر جمعه در بازديد از پايانه 
مرزی تمرچين پيرانش��هر در آذربايجان 
غربی در جمع خبرن��گاران افزود: از اين 
اعتبار سه هزار ميليارد ريال برای ايمنی 
جاده ه��ا و دو هزار ميليارد ريال نيز برای 

رفع نقاط حادثه خيز هزينه می شود.

فضای مذاکرات خوب و 
سازنده است

»سيد عباس عراقچی« عضو ارشد تيم 
مذاكره كننده هسته ای فضای مذاكرات 
نيويورک را »بس��يار خوب« ارزيابی كرد 
و گف��ت: اختالف��ات در موضوعات وجود 
دارد ولی هم فضا خوب و س��ازنده اس��ت 
و ه��م اراده و جدي��ت الزم در همه طرف 

ها وجود دارد.

لغو تحريم بانک مرکزی با 
رأی دادگاه اروپا

در يک س��ال اخير 14 شركت، بانک و 
دانش��گاه از تحريم ها خارج شده اند با لغو 
تحريم بانک مركزی ايران و فعال ش��دن 
خدمات س��وئيفت برای آن، حجم انبوهی 
از دالرهای نفتی و غيرنفتی ايران به كشور 
بازخواهد گشت و در خدمت توسعه كشور 

قرار خواهد گرفت

عشاير ايران برای آزادی 
قدس هم قسم شدند

س��وگند نامه س��ران قبايل و عش��اير 
كش��ور در رزماي��ش الی بي��ت المقدس 
عش��اير بس��يج در حضور س��ردار نقدی 
رييس سازمان بسيج مستضعفين قرائت 
شد.س��وگند نامه س��ران قبايل و عشاير 
كش��ور در رزماي��ش الی بي��ت المقدس 
عش��اير بس��يج در حضور س��ردار نقدی 
رييس سازمان بسيج مستضعفين قرائت 

شد.

توصیه به حاجیاني که 
سیم کارت هاي شان مفقود شده

دفتر نمايندگ��ي وزارت ارتباطات و فن آوري 
اطالعات ب��ا ص��دور اطالعي��ه اي از هموطناني 
كه سيم كارت هاي ش��ان مفقودش��ده خواست، 
درصورت نياز به قطع س��يم كارت، با نمايندگان 
همراه اول و ايرانس��ل در ستاد حج تماس بگيرند.
در اين اطالعيه جهت تماس با نمايندهايرانسل، 
شماره053198۲894و جهت تماس با نماينده 
همراه اول، شماره هاي00989107807035و0

537418130اعالم شده است.
 

حج،خدامحوري را به انسان 
مي آموزد

ماموس��تا عبدالقادر س��هرابي امام جمعه 
مهاباد گفت:يكي از مظاهر بارز حج مس��اوات 
و برابري اس��ت و اي��ن برابري س��بب اتحاد و 
همبس��تگي تمام مس��لمانان جهان مي شود.

امام جمعه مهاباد حج را پيماني ميان خداوند 
و بندگان مخلص عنوان كرد و گفت: مهم ترين 
آثار و ب��ركات ح��ج، دوري از گن��اه، دوري از 
زندگي دنيوي، نفي هرگونه شرک و بت پرستي 

و اتحاد ميان مسلمانان است.

استقبال از پیشنهادها
س��يدعلي  حجت االسالم والمس��لمين 
قاضي عس��كر و مهن��دس س��عيد اوحدي از 
نزديک ب��ا زائ��ران ايران��ي مس��تقر در هتل 
مراج الطيب��ه دي��دار و گفت وگ��و كردن��د.

حجت االسالم والمس��لمين قاضي عس��كر در 
پاسخ به پيش��نهاد يكی از زائران ايراني مبني 
بر كوتاه ش��دن زمان حج تمتع اظهار داش��ت: 
كشور ميزبان عمال چنين مجوزي صادر نكرده 
و امكان كوتاه كردن طول سفر وجود ندارد.وي 
با تاييد اصل اين پيشنهاد به كوتاه شدن طول 
س��فرعمره وايجاد برنامه هاي سفرس��ه و پنج 
روزه به عتبات اشاره و اظهار داشت: اگر روزي 
كشورميزبان شرايط را فراهم آورد، حتما اين 
ايده عملي خواهد شد.سرپرست حجاج ايراني 
با تاكيد بر ارائه پيش��نهادات زائران گفت: ما از 
پيشنهادات زائران اس��تقبال كرده و آمادگي 
دريافت آن را داري��م و در صورت فراهم بودن 
شرايط به اجراي آن اقدام مي شود.مراج الطيبه 
با گنجايش هفتصد و ۲0 زائر در قالب ش��ش 
كاروان از گلس��تان، مازندران و تهران نهمين 
م��كان اقامت زائ��ران ايراني بود كه از س��وي 
نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان حج و زيارت 

مورد بازديد قرار گرفت.

اگر ح��ج، به گون��ه ای كه 
طبيعِت اين واج��ب اقتضا ميكند، 
تحّق��ق پي��دا كن��د، بس��ياری از 
مشكالت مس��لمانها حل خواهد 
ش��د. حج، حامل معنويت و وحدت و آگاهی و معرفت است. اينها 

برای ملتهای اسالمی چيز كمی نيست.
بیانات در ديدار کارگزاران حج، 1380/11/03

)از مهم��ات در عب��ادات، 
از جمله در ح��ج، اخالص در عمل 
اس��ت، اگر خدای نخواسته، كسی 
عملی را ب��رای خودنمايی انجام 

دهد باطل است، حجاج محترم بدانند كه خودبينی و خودخواهی، 
با خداخواهی مخالف اس��ت، و با هجرت الی الل، و س��ير الی الل نمی 

سازد.(
صحیفه امام، ج19، ص337
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