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نماينده ولي فقيه و سرپرس��ت حجاج ايراني كه ۲۹شهريورماه وارد 
مدينه منوره ش��ده بود، پس از س��ي و پنج روز اقامت در س��رزمين 
وحي، عصر جمعه با اس��تقبال حجت االس��ام و المس��لمين محسن 
قمي، مع��اون ارتباطات بي��ن المللي دفت��ر رهبرمعظم رهبري وارد 

ميهن اس��امي ش��د.
به گزارش خبرنگار زائر حجت االسام والمسلمين سيد علی قاضي عسكر، 
پس از بازگش��ت از س��رزمين وح��ي در فرودگاه مهرآباد به ش��عار »حج 
امس��ال؛ حج؛ معنويت، هم انديش��ي و اتحاد اسامي« اشاره كرد و افزود: 
تاش شد اهداف در حج امسال در چارچوب اين شعار طراحي و پيگيري 

شود كه بيشتر آنها نيز محقق شد.
وي با اشاره به حضور گسترده و باشكوه ايرانيان در مراسم هاي مختلف 
مانند دعاي عرفه و دعاي كميل گفت: جزء خواني و توجه به تفسير قرآن 

كريم از برنامه هاي مورد توجه در حج امسال بود.
سرپرس��ت حجاج ايرانی افزود: برگزاري جلس��ات هم انديشي يكي از 
موضوع��ات مهم در حج امس��ال بود كه خيلي موفق تر از س��ال گذش��ته 

برگزار شد.
حجت االس��ام والمس��لمين قاضي عس��كر با بيان اينكه همايش ها 

با دو رويكرد داخلي  نيز 
و بين المللي برگزار شد 
رويكرد  در  ك��رد:  اضافه 
موض��وع  الملل��ي  بي��ن 
هم��ايش ه���ا تق���ريب 
مذاهب اس��امي بود كه 
با مشاركت بعثه عراق و 
فرهيختگان  از  تع��دادي 

برگزار ش��د.
وي گف��ت: همچنين 
هم���ايش ه��اي اه����ل 
بيت )ع(، جاي��گاه و مقام 
زن در اسام و قدس نيز 

با حضور ميهمانان خارجي برگزار شد.
حج��ت االس��ام والمس��لمين قاض��ي عس��كر اف��زود: همايش 
نيان خارج از كش��ور  براهيم نيز با حضور گس��ترده ايرا ميع��اد ب��ا ا

برگزار ش��د.
ايشان افزود: همايش ها با 
با موضوع  نيز  رويكرد داخلي 
وحدت ميان ش��عيه و س��ني 

برگزار شد.
نماين��ده ول��ی فقي��ه در 
ح��ج و زيارت افزود: در مدت 
با  حضور در س��رزمين وحي 
روس��اي بعث��ه و وزراي حج 
۳۴ كش��ور دي��دار وگفتگ��و 
داش��تم ك��ه موض��وع اي��ن 
ديدارها ني��ز انتقال تجربيات 
وهمكاري ه��اي بي��ن المللي 

بود.      ادامه در صفحه 2 

نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني در باز گشت به میهن تشریح کرد:
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حج امسال بسيار خوب و با آرامش بود 
رييس س��ازمان حج و زيارت گفت: براي حج تمت��ع نيز ۱۷ ربيع االول همزمان با 
مياد پيامبر اكرم )ص( را در نظر گرفتيم و اميدواريم تا ۲۲ بهمن نام نويسي حج 

تمتع انجام شود.
مهندس اوحدي افزود: ۸۵ درصد قراردادهاي حج تمتع س��ال بعد منعقد شده 

است كه به زودي صد در صد آن انجام مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: حج امسال بسيار خوب و با آرامش بود 
و خدمات سازمان حج و زيارت موجب شد زمينه بسيار خوبي براي بهره گيري از فضاي 
فرهنگي و معنوي اين سرزمين الهي فراهم شود. رييس سازمان حج و زيارت افزود: تا 
كنون حدود ۲۱ هزار نفر از زائران مكه مكرمه پس از اعمال حج به ميهن بازگشتند 

و حدود ۴۱ هزار نفر در عربستان داريم كه ۲۵ هزار نفر در مكه مكرمه هستند.

ب��ا گذش��ت ۱0 روز از پاي��ان مناس��ک حج و 
بازگشت حجاج کش��ورهای مختلف به سرزمين 
ه��ای خود، در ح��ال حاض��ر بيش��ترين تعداد 
زائران ساکن در ش��هر پيامبر را حاجيان ايرانی 
و اندونزيايی تش��کيل می دهند. به گزارش خبر 

ن��گار زائر از مدينه منوره، فضای مس��جد النبی 
در هنگام نمازهای جماعت روزانه، بيشتر از هر 
زمان ديگری در طول يک ماه گذش��ته ش��اهد 
حض��ور ايرانيان اس��ت که بع��د از اعمال حج از 

مکه مکرمه به مدينه منوره آمده اند.

بنگالدشی  ایرانی،  زائران 
بيشـترین  اندونزیایـی  و 
حجاج حاضر در مدینه منوره

مقام معظم رهبری
برای حجاج جنس بدلی و بی كیفیت درس�ت مي كنند می آورند 
توی این بازارها مي ریزند، ش�ما هم مي روید این ارز خودتان را و 
ِعرض خودتان را مي ریزید برای اینكه این كاالهای بی كیفیت 
را خریداری كنید. امروز در كش�ور ما خوشبختانه كاالهای 
داخلی با كیفی�ت خوب، متنوع، زیبا، ساخته ش�ده ی 
دس�ت كارگر ایران�ی - برادر خودت�ان - فراوان 
است.                         خطاب به کارگزاران حج۱۳۹0 



عيدی سال 93 کارمندان 402 هزار و 500 تومان  
در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 93 کل کشور، عیدی کارمندان برای 
س��ال آینده همچون س��ال 92 ) 402 هزار و 500 تومان( پیش بینی 

شده است. كعبه؛ هدایت عالميان 
در  مهرب��ان،  پ��روردگار 
آيه ي ۹6 س��وره آل عمران، 
از خان��ه كعب��ه، ب��ه عن��وان 
»ُه�دي ِللعاَلمین« ياد کرده 
اس��ت. ام��ا چرا برخ��ی افراد 
كن��ار كعبه مي روند و زيارت 
م��ي كنن��د، ولي ب��ه راه حق 

هدايت نمي ش��وند؟
در پاس��خ باي��د گف��ت که 
هدايت اله��ي درجات و مراتبي 
دارد و خداي سبحان موجودات 
آفري��ده ي خود را به دو هدايت 
»تكوين��ي«  و  »تش��ريعي« 

راهنمايي و رهبري مي كند.
هداي��ت تش��ريعي جنبه ي 
عموم��ي و همگاني دارد و هيچ 

قيد و شرطي در آن نيست. 
»هداي��ت تش��ريعي« همان 
ارائه ي طريق و راهنمايي و بياِن 
قانون حال و حرام خداوند است. 
خداون��د متعال قانون س��عادت 
بخ��ش خود را در اختيار انس��ان 
قرار مي دهد و با امر به فضايل و 
نهي از رذايل، او را آگاه مي سازد 
ت��ا به انتخ��اب و اختيار خويش، 
راه��ي را برگزيند؛ »إِنَّ�ا َهَدْیَناُه 
ِبیَل ِإمَّا َش�اِكرً ا َوِإمَّا َكُفورً ا«  السَّ

)انسان/ ۳(
از سوی ديگر، همه موجودات 
و مخلوق��ات از هداي��ت تكويني 
عام برخوردارند و هيچ موجودي 
نيست كه از اين هدايت گسترده 
و س��فره ي رحم��ت ب��ي كران 
خداي سبحان محروم باشد. اين 
هداي��ت، هرگز بي قيد و ش��رط 
نمي باش��د و مخصوص گروهي 
اس��ت كه اوصاف آن ها در قرآن 

بيان شده است.
كعبه رمز هدايت همه مردم 
است و هدايتي همه جانبه براي 
همه مردمان مي باشد، و خير و 
بركت آن نيز تنها براي مؤمنين 
نيست بلكه براي همگان است. 
همان گونه كه هدايت تشريعي 
قرآن کريم ب��راي همه مردم و 
هدايت تكويني آن براي مؤمنان 
و متقّي��ان مي باش��د؛ كعبه نيز 
از هداي��ت تش��ريعي و تكويني 
برخوردار است. هدايت تشريعي 
كعبه از آِن همه مردم اس��ت و 
هدايت تكويني آن اختصاص به 

مؤمنان و متقيان دارد.
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معاون حج و عمره مرکزپزش��کی حج و زيارت جمعيت 
هال احم��ر از بازگرداندن ۱6 زائر بيمار به ايران خبرداد 
و گفت: در حال حاضر ۴۵ زائر در بيمارستان های مرکز 
پزشکی در مکه مکرمه و مدينه منوره بستری هستند که 

اکثريت آنها در حال بهبود هستند. 
دکتر وليد دنده بر گفت: از ابتدای عمليات حج تمتع ، 
بي��ش از ۲۳00 مأموري��ت انتقال زائر ب��ه مراکز درمانی 
ص��ورت گرفته و اين در حالی اس��ت که تعداد ۱0۷ نفر 
از بيم��اران که حال عمومی آنها وخيم بوده و احتياج به 
مراقبت های ويژه حين انتقال داشتند توسط ۲ دستگاه 
آمبوالنس  ICU Mobail  مرکز پزش��کی جهت ادامه 

درمان به مراکز درمانی انتقال يافته اند. 
وی ادامه داد: از ابت��دای ورود زائران ايرانی تا کنون 
ح��دود ۴۸ ه��زار خدم��ت عمومی و تخصص��ی در بين 
چهار مرکز در بيمارس��تان های مکه، مدينه و همچنين 
پل��ی کلينيک در عرفات و منا از جمله ويزيت پزش��کان 

تخصصی ش��امل دندان پزش��کی، چشم پزش��کی، مغز 
و اعص��اب ،داخل��ی ، جراح��ی ، گوش و حل��ق و بينی، 
آزمايش��گاه ، راديولوژی و سونوگرافی همچنين  بستری 
در اورژانس ، سی سی يو و بخش داخلی،  به زائران ارائه 

شده است. 
معاون حج و عمره مرکزپزشکی حج و زيارت جمعيت 
هال احمر، گف��ت: همچنين تاکنون ۱۴ بيم��ار از مکه و 
۲ بيمار از مدينه به همراه پزش��ک متخصص و تجهيزات 
اورژانس��ی و ض��روری  به اي��ران انتقال داده ش��ده اند و با 
هماهنگ��ی که صورت ميگيرد پ��س از ورود به ايران برای 

ادامه درمان به بيمارستان های تخصصی اعزام می شوند. 
رييس ستاد عمليات پزشکی تمتع ۹۲ در پايان اضافه 
نم��ود که هرچند تا کنون بيماری واگير دار و خطرناکی 
بين حجاج مشاهده نشده است وليکن از زائران خواست 
که هنگام بازگش��ت به ايران در فرودگاه حتی االمکان از 

دست دادن و روبوسی کردن خودداری کنند. 

بازگشت 16 بيمار از سرزمين وحی به ایران 

  سرمقاله
علی اصغر محکی

ادامه از صفحه اول
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت و سرپرس��ت 
حجاج ايراني گفت: امس��ال به طور محس��وس در ميان 
زائ��ران كش��ورهاي مختلف موضوع تنف��ر از تندرويها و 
حركت هاي تكفي��ري كه در جهان اس��ام بوجود آمده 
اس��ت بس��يار به چش��م مي خورد و همه اين موضوع را 

محكوم مي كردند.
حج��ت االس��ام والمس��لمين قاضي عس��كر افزود: 
همچني��ن زائران كش��ورهاي خارج��ي موضع جمهوي 
اس��امي را در اين باره مي پذيرفتند ك��ه طايفه گري و 
شعيه هراس��ي توطئه اجانب و بيگانگان است و خواهان 
اين بودند كه جبهه جديدي به نام اعتدال در سطح بين 
المللي ايجاد ش��ود و علما و دانش��مندان جهان اسام با 

همكاري يكديگر در اين باره چاره انديشي كنند.
وي افزود: ايران اس��امي در جهان اس��ام تكيه گاه 
امت اس��امي اس��ت و بس��ياري عاقه مند هستند كه 
جمهوري اس��امي ب��ه عنوان الگو در س��طح بين الملل 

عمل كند.
حجت االس��ام والمس��لمين قاضي عسكر گفت: در 
م��دت اقامت در س��رزمين وح��ي از هتل ه��ا به صورت 
س��رزده بازرسي ش��د و ميزان رضايت عمومي در ميان 
زائران، امس��ال بيشتر از سال گذش��ته بود به ويژه آنكه 

مبلغ دو ميليون تومان را به مردم بازگردانديم.
وي افزود: امس��ال آرامش خاصي در حج حاكم بود و 

پروازها نيز تاكنون با تاخير مواجه نشد.
نماين��ده ولي فقيه در امور حج وزيارت و سرپرس��ت 

حجاج ايراني گفت: ديپلماس��ي حج ديپلماسي مستقل 
اس��ت كه مي تواند به ديپلماس��ي عمومي كش��ور كمك 

كند.
۵۰ درص�د پروازه�ا به مدینه منوره مس�تقیم 

انجام شد
مهندس اوحدي رييس سازمان حج و زيارت با بيان 
اينكه پروازهاي مدينه منوره نيز آغاز مي ش��ودگفت: ۵0 
درصد پروازها به مدينه منوره مس��تقيم انجام شد و اين 

از ويژگي هاي بسيار خوب حج امسال بود.
وي افزود: پروازهاي رفتمان در مقايس��ه با سال هاي 
پي��ش بط��ور ميانگين ح��دود ۱۳ دقيقه تاخير داش��ت 
و پروازه��اي برگش��تمان نيز تا كنون با وضعيت بس��يار 
خوبي در حال انجام اس��ت كه از اين بابت از شركت هاي 

هواپيمايي تشكر مي كنيم.
اوحدي گفت: فرودگاه ج��ده به علت اينكه ترمينال 
حجاج است ترافيك سنگيني در برگشت دارد و پروازها 
در برخي موارد ممكن است با تاخيرهاي بيشتري انجام 

شود.
رييس س��ازمان ح��ج و زيارت در بخ��ش ديگري از 
س��خنان خود با اش��اره به اينكه ماقات ه��اي خوبي با 
مس��ئوالن حج عربستان انجام ش��ده است افزود: در اين 
ماقات ها موفق ش��ديم اين مس��ئوالن را قانع كنيم كه 

سهميه عمره را ۵0 درصد افزايش دهيم.
اوحدي با اشاره به اينكه پارسال حدود ۴۹0 هزار نفر 
مشرف ش��دند ابراز اميدواري كرد: امسال زمينه تشرف 

حداقل ۷۵0 هزار نفر فراهم شود.

نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني در باز گشت به میهن تشریح کرد:
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اخــــــبار حج



ابتکار ایرانيان در اسـتفاده از بزاق دهان برای 
اندازه گيری قند خون

دکت��ر الریجانی  رئیس پژوهش��کده غدد و متابولیس��م 
گفت:  توانس��ته ایم دستگاهی بسازیم که با استفاده از 
ب��زاق دهان قند خون را اندازه گیری می کند و اکنون در 

حال برطرف کردن برخی اشکاالت این روش هستیم.

در نظام 
سرمایه 
داری 
بر عنصر 
»طمع« 
تاکید 
زیادی می 
شود اما در 
اسالم عالوه 
بر پذیرش 
این ویژگی 
انسانی که 
بدنبال سود 
و منفعت 
است 
بر تقدم 
فضیلت 
ایثار و 
مقدم 
داشتن 
دیگری بر 
خود هم 
تاکید می 
شود
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قس�مت س�وم - مطالعات مختلفی درباره مدينه زمان پيامبر صورت گرفته که 
اس��ت که از جمله آنها، اقتصاد صدر اسام از س��يد کاظم صدر استاد اقتصاد دانشگاه 
ش��هيد بهشتی اس��ت که بعد از سال ها تحقيق و منتشر شده است. اين کتاب ويژگی 
های  اقتصادی صدر اس��ام را مورد بررس��ی قرار داده و اينکه اس��ام چطور و چگونه 
ش��کوفايی اقتصادی را پديد آورده اس��ت. بعد مديريتی فعاليت های پيامبر هم مورد 
توج��ه اين مطالعات قرارداش��ته و کتابی تحت عنوان “التراتي��ب االداريه” )ترتيبات 

اداری( به ابعاد اجتماعی و اداری حکومت پيامبر در مدينه پرداخته است. 
درب��اره الگوی اقتصادی پيامب��ر در مدينه بايد گفت، کاری که اس��ام کرد 
اي��ن بود ک��ه مجموعه ای از مبانی را برای فعالي��ت اقتصادی وضع کرد که من 
آنه��ا در دو کت��اب “مکت��ب و نظام اقتصادی اس��ام" و ديگری "س��اختار کلی 
اقتصاد اس��امی در قرآن" توضيح داده ام. اينها در واقع فلس��فه اقتصاد اسامی 
اس��ت که حاکم بر فعاليت های اقتصادی در اس��ام بود و در زمانهای ديگر هم 

بايد مورد توجه باش��د.
يکی از اين مبانی “ رزاقيت خداوند” است.  يعنی پذيرش اين موضوع که خداوند 
ه��ر موجودی را که خلق می کن��د روزی آن را مقدر کرده و اين نظر در مقابل نظريه 
مالتوس قرار می گيرد که بدبينانه مدعی بود رشد جمعيت بسيار بيشتر از رشد منابع 

مورد نياز حيات انسان است. 
در حوزه اخاق اقتصادی نيز اس��ام منش اقتصادی خاصی را مطرح می کند. در 
س��رمايه داری بر عنصر “طمع” تاکيد زيادی می ش��ود اما در اسام عاوه بر پذيرش 
اين ويژگی انسانی که بدنبال سود و منفعت است بر تقدم فضيلت ايثار و مقدم داشتن 

ديگری بر خود هم تاکيد می شود. 
ازديگ��ر مبانی مورد توجه اس��ام که حاکم بر فعاليت های اقتصادی اس��ت 
پذي��رش اص��ل مالکيت و تنوع آن اس��ت. يعن��ی بر خاف برخ��ی مکاتب ديگر 
ک��ه مالکيت را براب��ر با دزدی می دانن��د )مانند پرودون؛ متفکر سوسياليس��ت 
فرانس��وی( يا مالکيت انحصاری عده ای خاص را بی اش��کال می دانند يا دسته 
ای ديگ��ر که مالکيت را فق��ط متعلق به دولت و حاکميت می دانند، اس��ام به 

تن��وع مالکي��ت  وترکيب��ی از هم��ه اينه��ا معتق��د اس��ت.  
اسام به آزادی فعاليت اقتصادی باور دارد. با اين حال اسام به تعبير شهيد صدر 
در کت��اب "اقتصادنا" اهداف خاصی را برای فعاليت اقتصادی بر می ش��مرد که تعيين 
 کننده جهت فعاليت اقتصادی است.  اولين هدف رفع فقر است و ديگری تعديل ثروت.
در رف��ع فق��ر به اين موضوع توجه می ش��ود که هم��ه مردم باي��د از حداقل امکانات 
معيش��تی، که اين حداقل متناس��ب با زمان تعريف می ش��ود، برخوردار شوند. يعنی 
س��طح اين برخورداری بس��ته به زمان فرق می کند و اينطور نيس��ت که شامل قوت 

اليموت و بخور و نمير شود. 
درباره اصل دوم يعنی تعديل ثروت هم هر چند بايد گفت اسام بهره مندی های 
متفاوت افراد را، بس��ته به زحمت و فعاليت اقتصادی بيش��تر، م��ی پذيرد و معتقد به 
تساوی اقتصادی کامل افراد و آن چيزی که از آن به عنوان جامعه بی طبقه توحيدی 
ياد می ش��ود نيس��ت، اما در عين حال معتقد است ثروت ثروتمندان بايد به گونه ابی 

باشد که فاصله اش با وضع فقرا برای آنها قابل تحمل باشد.
 پيامبر، مفاهيم جهان ش��مول دينی و فلس��فه اقتصادی اسام را در قالب شرايط 
آن روز مدين��ه پياده کرد . يعنی بخش��ی از الگوی اقتص��ادی پيامبر در مدينه مربوط 
به مفاهيم جهان ش��مول دينی است که غيرقابل تغيير است و بخشی ديگر مربوط به 

شرايط قابل تغيری هر زمان.

آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی

اقتصاد اسالمی در مدینه

آمار ورود حجاج مدینه بعد اعالم شد
تع��داد حجاجي كه از ابتداي موس��م پس از 
حج)مدين��ه بع��د( وارد مدينه منوره ش��دند به 

بيش از ۱۷۸ هزار نفر رسيد.
بر اساس گزارش خبرگزاري عربستان، تعداد 
كل حجاجي كه از طريق ايستگاههاي استقبال 
در روز پنجش��نبه وارد مدينه منوره شدند، ۱6 
هزار و ۴۸۷ نف��ر و تعداد حجاجي كه در همان 

روز خارج شدند، ۱۵ هزار و ۲0 نفر بودند.
بر اس��اس آم��اري كه واح��د گزارش و 
منوره  مدين��ه  دبيرخان��ه كميته حج  آم��ار 
منتشر كرده اس��ت، تعداد كل حجاجي كه 
در خال موس��م پس از ح��ج )مدينه بعد( 
۷0۳ نفر  ۱۷۸ ه��زار و  وارد ش��ده اند، به 
از  رس��يده اس��ت و تعداد كل حجاجي كه 
60 هزار  اين ش��هر مقدس خارج شده اند، 

و ۴۵۳ نفر بوده اس��ت.
۱۱۸ هزار و  تعداد حج��اج باقي مان��ده، 
۲۴۲ نف��ر بوده اس��ت. در ح��ال حاضر، ۳0 
درصد ظرفيت هتله��ا و مراكز اقامتي مدينه 

منوره پر ش��ده اس��ت.

بازگشت نخستين گروه از 
حجاج مدینه بعد به كشور

مديركل برنامه ريزي پذيرش و اعزام سازمان 
ح��ج و زيارت از بازگش��ت نخس��تين گ��روه از 
كاروان ه��اي مدينه بعد از فرودگاه مدينه منوره 

به ميهن اسامي خبر داد.
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني حج، حسن 
سرخوش مديركل برنامه ريزي پذيرش و اعزام 
س��ازمان حج و زيارت با اع��ام اين خبر گفت: 
اولين گ��روه از كاروان هاي مدينه بعد س��اعت 
۷:۵0 صبح شنبه چهارم آبان ۹۲ با پرواز ۵0۵۹ 
ش��ركت هواپيمايي ماهان، مدين��ه را به مقصد 

فرودگاه بين المللي مهرآباد ترك كردند.

اخـــــــــبار حـج

دو هزار و 616 حاجي تا ده سال از حج 
محروم شدند

مقامات سعودي اعام كرده اند دو هزار و 6۱6 
حاجي متخلف به سبب نقض قوانين حج به مدت 

ده سال از ورود به عربستان منع شده اند.
به گزارش پايگاه اطاع رساني حج، مقامات 
س��عودي از تحويل دو ه��زار و 6۱6 نفر از افراد 
مقيم عربس��تان به س��بب نق��ض قوانين »حج 
ب��دون مج��وز« به دس��تگاههاي ذيرب��ط براي 
تكميل اقدامات الزم در خصوص آنها به منظور 
اجراي مجازات اخراج آنها و خانواده شان و منع 

ورود به عربستان به مدت ۱0 سال خبر دادند.

معــــــارف
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وقت��ي امام س��جاد � س��ام اهلل عليه � به مّکه مش��رف 
ش��د، به عرض ايش��ان رس��اندند: والي مدينه که باغ ش��ما 
را به س��تم گرفت ش��کايت او را به عبدالمل��ک خليفه وقت 
برس��انيد، چون عبدالملک در اين س��ال به مّکه آمده است. 
حضرت فرمود: م��ن در کنار کعبه، از صاحب اين خانه دنيا 
نمي خواهم چه رس��د ک��ه به غير خدا پناه ببرم و مس��ائل 
دنيا را در اين جا مطرح کنم! اين جا جاي نيايش��ي اس��ت 
ک��ه انس��ان را با محب��وب حقيقي آش��نا کند. ب��دا به حال 
کس��ي که در کنار کعب��ه، از صاحب کعبه غي��ر از محبوب 

حقيق��ي را طل��ب کن��د!
ام��ام س��جاد )عليه الس��ام( در عرفات ديد س��ائلي به 
تک��ّدي پرداخت��ه، گريه مي کند. حضرت فرم��ود: اگر تمام 
دنيا دس��ِت اين مرد بود و از دس��ت او گرفته مي شد، حق 
نداش��ت امروز در اين س��رزمين براي آن اشک بريزد! اين 

ج��ا از خدا غي��ر خ��دا را طلبي��دن، ض��رر ک��ردن اس��ت.
به تعبير استاد بزرگوار، حکيم متأّله، مرحوم الهي قمشه اي: 
حجراألسود خاِل لب لعل است و اين خال را ببوس تا به محبوبت 

برسي. بوسي َحَجر خاِل لب لعل نگاران.
زائ��ر با يمي��ن خ��دا بيعت مي کن��د و حجراألس��ود را 
تنزل دس��ت پروردگار مي داند؛ چه اين ک��ه کعبه را تنّزل 
بي��ت معمور و ع��رش خدا مي داند و ط��واف خود را تنّزل 
طواف فرش��تگان مي شمارد. و س��رانجام خود را فرشته اي 
متوس��ط مي ياب��د و آث��ار فرش��تگي را در خود مش��اهده 
مي کن��د. وقت��ي به س��رزمين عرف��ات مي رس��د، دعاهاي 
خ��اّص عرفه را همانند امام س��ّجاد)ع( و س��االر ش��هيدان، 

سيدالش��هدا )ع( مي خواند.
ّما زمزم، رس��ول اهلل )ص( آن قدر به آب زمزم عاقه  ا
داش��ت که اس��تهداء مي ک��رد و مي فرمود: ش��ما که از 
مکه ب��ه مدين��ه مي آييد، ب��راي من آب زمزم س��وغات 
بياوري��د. اي��ن آب در اثر نيايش آن مادر جوش��يد. وقتي 
براهي��م خليل ع��رض کرد م��ن و اين کودک  هاج��ر ب��ه ا
ن��وزاد را در اين س��رزمين لم يزرع به که مي س��پاري؟ 
فرم��ود: ب��ه صاحب اين س��رزمين. اي��ن گفت��ن همان و 

آرام��ش قل��ب م��ادر هم��ان.
وقتي کودک تش��نه ش��د، مادر به دنب��ال آب، هفت بار 
از س��ينه صفا به مروه و از ب��االي مروه به صفا رفت و آمد. 
ناگهان ديد که زير پاي کودک نوزاد چش��مه اي جوش��يده 
اس��ت ک��ه همچنان هزاران قرن اس��ت مي جوش��د! چه با 
برکت اس��ت زمزم! بدا به حال کس��ي که با آب زمزم وضو 
بگي��رد، در کنار کعبه طواف کند و از خدا غير خدا بخواهد 

و نوراني نش��ود!

ام��ام صادق )ع( فرم��ود: »نور الحق ال ی�زال علي 
الح�اج ما لم یذن�ب«. يعنی حاجي ت��ا زماني که آلوده 
به گناه نش��ود، نور خدا در او هس��ت و زايل نمي ش��ود.  
اي��ن عالي تري��ن به��ا به حج و زيارت اس��ت. اي��ن عمل 
نور اس��ت. خوشا به حال کس��ي که اين نور را در آن جا 

ببين��د و در ج��ان خ��ود پي��اده کن��د.
روايت ش��ده که امام هشتم )ع( آنگاه که مي خواست 
کعب��ه، اي��ن بن��اي توحي��د را وداع کند، ب��ه خدا عرض 
يا!  مي کرد: »ِاّن�ي انقلُب علي أن ال اله ااّل أنت«. خدا
م��ن از کن��ار خانه ت��و با توحي��د بازمي گ��ردم و بر اين 

اعتق��ادم ک��ه پ��روردگاري ج��ز ت��و نيس��ت.
زائ��ر بايد بگوي��د: خدايا! م��ن موّح��د از اينجا مي روم 
و ن��ه تنه��ا معتق��دم ک��ه در عال��م خدايي هس��ت که اين 
ضعيف تري��ن درجه توحيد اس��ت بلک��ه آنچنان موّحدم که 
تم��ام کارها را فان��ي در کار تو و تمام اوص��اف را فاني در 
وص��ف تو و باألخره تمام ذوات را فاني در ذات تو مي بينم 

)اّن��ي انقل��ب عل��ي أن ال ال��ه ااّل أن��ت(.
الکعب�ة دخول  ف�ي  لّدخ�ول  »ا فرم��ود:  حض��رت 
ف�ي رحم�ة اهلل والخ�روج ع�ن الکعب�ة خروج من 
به درون  و  پيدا ک��رد  توفيق  نس��اني  ا گ��ر  ا الذن�وب«. 
نس��ان در هر ح��ال و به  ي��ي که ا ه ياف��ت، جا ا کعب��ه ر
ند، و به هر س��مت رو  ز بخوا ن��د نم��ا توا ه��ر س��وي مي 
ر  نجا که نمودا کن��د به قبله رو کرده اس��ت و باألخ��ره آ
بقره :  ( للَّ�ِه«  ْج�ُه ا لُّ�وا َفَث�مَّ َو ْیَنَم�ا ُتَو ز »َفَأ کام��ل ا
لهي ش��ده  رد رحمت ا اس��ت، چني��ن ش��خصي وا  )۱۱۵
ز گناهان  ا آيد  ز کعب��ه بيرون مي  ا اس��ت و هنگامي که 

خارج مي ش��ود.

اینجا از خدا، غير خدا طلبيدن خطاست
آیت اهلل جوادی آملی

زائر با یمین 
خدا بیعت 
مي کند و 

حجراألسود 
را تنزل 

دست 
پروردگار 
مي داند؛ 

چه این 
که کعبه را 
تنّزل بیت 

معمور و 
عرش خدا 
مي داند و 

طواف خود 
را تنّزل 
طواف 

فرشتگان 
مي شمارد. 

معــــــــارف



زهد و حلم و درستى
از حضرت امام حسن مجتبى)ع( پرسیده شد كه زهد چیست؟فرمود: رغبت به تقوا و بىرغبتى در دنیا. سؤال 
شد حلم چیست؟ فرمود: فرو بردن خشم و تسّلط بر نفس. سؤال شد سداد و درستى چیست؟ فرمود: برطرف 

نمودن زشتى به وسیله خوبى.
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سقف مسجدالنبی بر ستونهايی قرار داشت كه عاوه بر نگهداری از سقف،مورد استفاده رسول خدا)ص(
و اصحاب نيز بود.از هر س��تونی خاطره ويژه ای باقی مانده اس��ت كه باعث ش��ده جنبه تبرك و تقدس به 
خود گيرد و با گرفتن نام های خاصی،در تاريخ جاودان بماند.هر بار كه مسجد بازسازی می شد محل اين 

ستونها تغييری نمی كرد،جز اين كه ستونهای قديمی جای خود را به ستونهای جديد می داد.
طبعا با توسعه مسجد،ستونهای جديدی نيز افزوده می شد، به طوری كه اكنون نزديك به ۷06 ستون در 
مسجد وجود دارد. ستونهايی كه در محل قديمی مسجد،در قسمت جنوبی آن قرار داشته اكنون با رنگ 
س��فيد از بقيه ستونها مشخص شده است.همان گونه كه اش��اره شد،هر يك از اين ستونها يادگار خاطره 

ويژه ای است.كه درباره برخی از آنها توضيحاتی را می آوريم: 
w اسطوانه الحرس 

يكی از اين ستونها،س��تون نگاهبانی يا»اس��طوانة الحرس «ناميده می ش��ود.در كنار اين س��تون، امام 
علی،امير مؤمنان)ع(می ايستاد و از رسول خدا-ص-محافظت می كرد.گفته شده از زمانی كه آيه » َواللَّ�ُه 
َیْعِصُم�َك ِم�َن النَّاِس« )۱( نازل ش��د،امام)ع( ديگر به نگاهبانی از رس��ول خدا)ص(نپرداخت;چرا كه 
خداوند خود حفاظت از جان پيامبر)ص(را عهده دار ش��ده بود. اسطوانة الحرس را به نام مصای علی)ع(

نيز می شناسند و اين نشان می دهد كه ستون مزبور پيوند خاصی با آن امام همام داشته است. 
w اسطوانه التوبه 

ستون توبه يادآور خاطره ای است درباره يكی از اصحاب رسول خدا-ص-به نام ابو لبابه.زمانی كه در سال 
پنجم هجرت،احزاب مش��رك به مدينه حمله كردند و در ش��مال مدينه مواجه با خندق شدند،به فكر اتحاد 
بايهوديان بنی قريظه افتادند كه در قسمت جنوبی مدينه بودند و می توانستند با گشودن دروازه هايشان،احزاب 
را به مدينه راه دهند.يهود بنی قريظه،با رسول خدا)ص(پيمان داشتند و علی رغم اين پيمان،همكاريهايی با 
مشركان كردند.پس از خاتمه حمله احزاب،رسول خدا)ص(به سراغ بنی قريظه رفت و آنان را در حصار گرفت. 
ابو لبابه از طرف رسول خدا)ص(نزد بنی قريظه رفت تا با آنان سخن بگويد.وی از روی بی توجهی گفت كه آنان 
نقض عهد كرده اند و مواجه با كشته شدن هستند.اين سخن می توانست بنی قريظه را به دفاعی سخت در برابر 
مسلمانان وادار كند.ابو لبابه كه خود متوجه خطای خويش شده بود،از قلعه بنی قريظه خارج شد و مستقيم به 
سوی مسجد رفت و خود را به يكی از ستونها بست و شروع به گريه و زاری و نماز خواندن كرد.خداوند ضمن 

آيات،توبه او را پذيرفت اين ستون به خاطر همين نقل،به نام ستون توبه معروف است. 
w اسطوانه الوفود 

يكی از كارهای جاری رسول خدا)ص(،ماقات با سران قبايل و پذيرفتن آنها برای آشنا ساختنشان با 
اس��ام و يا مذاكرات سياس��ی بود.آن حضرت محلی را در مسجد به اين امر اختصاص داده بود و هميشه 
در آنجا اين هياتها را به حضور می پذيرفت.محل اين ماقات ها در كنار ستونی از ستونهای مسجد بود كه 
بعدها به نام اس��طوانة الوفود معروف شد و اكنون نيز همين نام را دارد.»وفد«به معنای هيات نمايندگی 

و»وفود«جمع آن است. 
w اسطوانة السریر 

يكی ديگر از س��تونهای مس��جد،در محلی بود كه رسول خدا)ص( ايام اعتكاف را در آنجا بسر می برد.  
اصح��اب در آنج��ا برگهايی از درخت خرما پهن می كردند تا رس��ول خدا)ص( روی آنها اس��تراحت كند.
اين محل كه در كنار همين اس��طوانة السرير قرار داش��ته،به عنوان جايی كه تختخواب رسول خدا)ص(

بوده،شناخته شده است.»سرير«به معنای تخت است. 
w اسطوانه المهاجرین 

علت انتخاب نام مهاجرين برای اين س��تون،گويا اين بوده اس��ت كه آنها معموال در كنار اين س��تون 
می نشستند و با يكديگر سخن می گفتند.اين ستون به نام عايشه نيز ناميده می شده است. 

w اسطوانه الحنانه 
پيش از اين گفتيم كه رسول خدا-ص-در آغاز بر تنه درخت خرمايی تكيه می كرد و خطبه می خواند.

نوشته اند زمانی كه برای آن حضرت منبر ساخته شد،از اين درخت ناله ای برخاست شبيه ناله شتر ماده ای 
كه از بچه خود جدا شود.اين روايت را بيش از صد تن از اصحاب رسول خدا)ص(نقل كرده اند.

حجت االسالم و المسلمین  رسول جعفریان

ستون های جاودانه مسجد النبی
مشاور رییس سازمان حج و زیارت خبر داد:

آغاز انعقاد قراردادهاي مسكن 
عمره گزاران و حجاج

حسين اسماعيلي، مشاور رئيس سازمان حج 
و زيارت در ام��ور حج و عمره، در گفت وگو با 
خبرنگار زائر، از انعق��اد قراردادهاي مقدماتي 
جهت اجاره اقامتگاه هاي محل اس��كان زائران 
كش��ورمان براي عم��ره ۹۳-۱۳۹۲ و حج ۹۳ 
خب��ر داد و گفت: تا كنون ق��رارداد مقدماتي 
براي اسكان بالغ بر نيمي از زائران ايراني حج 

۹۳ در مدينه منوره منعقد شده است.
اسماعيلي با بيان اين خبر افزود: تا كنون 
قرارداد مقدماتي براي اجاره حدود 600 هزار 
تخت زائر براي اس��كان زائران ايراني در عمره 
۳۹-۱۳۹۲ در مدينه منوره منعقد شده است.

وي اف��زود: در قراردادهاي مس��كن زائران 
ايراني براي عمره و حج آينده، س��عي شده تا 
در مجموع تغيير قيمتي نسبت به عمره ۹۲-

۱۳۹۱ و حج ۹۲ نداشته باشيم.
مش��اور رييس سازمان حج و زيارت در امور 
حج و عم��ره همچنين درباره سياس��ت جديد 
سازمان حج و زيارت در زمينه اجاره مسكن هاي 
زائران ايراني در مكه مكرمه گفت: از هم اكنون 
ب��راي اجاره اقامتگاه هاي زائ��ران ايراني در مكه 
براي عمره و حج آتي وارد مذاكره با مالكان آنها 
ش��ده ايم و تصميم داريم ساختمان هايي كه در 
منطقه مركزي و نزديك به مس��جدالحرام قرار 

دارند را اجاره كنيم.
اس��ماعيلي به عزم مسئوالن س��ازمان حج و 
زيارت در زمينه ارتقاي محل استقرار و اسكان زائران 
ايراني در مكه و مدينه اش��اره كرد و يادآور شد كه 

اقامتگاه هاي بي كيفيت از رده خارج مي شوند.
وي افزود: در همين راس��تا كارگروهي به 
دستور رييس س��ازمان حج و زيارت تشكيل 
ش��ده ت��ا اقامتگاه هايي كه بر اس��اس گزارش 
بازرس��ان س��ازمان حج و زيارت و بعثه مقام 
معظ��م رهبري و همچنين بر اس��اس نظرات 
اعام ش��ده از س��وي مديران مجموعه، ديگر 
براي اسكان زائران مناسب نيستند، در دستور 

اجاره براي عمره و حج آتي قرار نگيرند.
مش��اور رييس سازمان حج و زيارت در امور 
حج و عمره ابراز اميدواري كرد كه هر س��اله با 
بهره گي��ري از تجربيات و نظرات كارشناس��ي 
شاهد ارتقاي خدمت رساني به زائران قدرشناس 
كشورمان در همه حوزه ها از جمله اسكان باشيم.

خــــــــــبر حـج

معــــــــارف



سودمند تر از اموال
حضرت محمد)ص( فرمودند: هیچ تهیدس��تی سخت تر از نادانی و هیچ 

مالی سودمندتر از عقل نیست.

اینجا خانه خودت است

جستجوی او
، الله�م لبیك ،  لبی�ك 
ل�ك  ش�ریك  ال  لبی�ك 
مي  زمزم��ه  هم��ه  لبی�ك... 
، مرد  كنند، س��ياه و س��فيد 
و زن، پيرو جوان ، فرق نمي 
كند كه از كجا آمده باش��ند. 
يا  ي��ا جنوب، غ��رب  ش��مال 

ش��رِق كره خاك.
دلنوازي  ترن��م  تلبي��ه،   
در  دلباخت��ه  عاش��قان  ك��ه 
معش��وق  دعوت  ب��ه  پاس��خ 

س��ر مي دهند.
به  اي  جام��ه  ك��ه  آن��گاه 
خواس��ت او بر تن مي پوشند 
گرد  بر  وجودش��ان  پ��رگار  و 
چرخ��د  م��ي  عش��ق  نقط��ه 
و  توحي��د  مرك��ز  را  .وكعب��ه 

قبله قلب مي س��ازند. 
به نماز مي ايس��تند تا تنها 
سر بر آس��تان او بسايند. هروله 
كنان بين صفا و مروه، سعي در 

جلب رضايت او دارند. 
در عرف��ات دل به ش��ناخت 
او روش��ن مي كنند. در مش��عر 
به ش��عور مي رسند و در منا هر 
آنچه را كه بين عاشق و معشوق 
حجاب است به مسلخ مي برند 
و تعلقات غي��ر خدايي را قربان 

مي كنند. 
مظاه��ر  جم��رات  در 
ش��يطان را رم��ی م��ي كنند 
و ش��يطانيان را از خ��ود مي 
رانن��د تا اذن جلوس بر خوان 
رحمان��ي بيابن��د و در زم��ره 
الرحمن درآيند. و آن  ضيوف 
گاه ب��ه نقطه اش��تراك يعني 
"توحي��د" برس��ند. و در اي��ن 
از فردّي��ت و منّيت  رس��يدن 
رهايي يابندو "ما" ش��وند ودر 

حلق��ه جم��ع  درآين��د.
 ق��رآن اين كام راس��تين 
پ��روردگار ب��ي همت��ا ه��ر جا 
دعوت به اي��ن فريضه مي كند 
مخاطبش “ناس “ است ، يعني 
جم��ع و همه مردم و مرزي هم 

نمي شناسد.
 در حج ملي��ت، زبان، رنگ 
وجن��س و نژاد معناي��ي ندارد. 

همه مليت اسامي دارند... 
احمد خواجه نژاد

مدیر كاروان 38۰۰۵ 
گرگان
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چشمانت را که باز می کنی خود  را در دريای رحمت الهی می بينی. قبل از آمدن به حج وقتی رحمت خداوند 
را چ��ون باران رحمتش برايت توضيح م��ی دادند، می گفتند که باران رحمت وقتی که می بارد ديگر نگاه نمی کند 
اين بهره بر خار اس��ت يا گل. اينجا نيز وقتی خود را در اين دريای مواج انس��انی با هر نژاد و رنگ و مليتی می بينی 
که همه از رحمت زالل احديت بهره می بردند به اين می انديشی که اگر کسی می خواهد حقوق بشر و بهره مندی 
از  آن را بيام��وزد و ببين��د بايد به مطاف خانه خدا نگاه کن��د که در اين مکتب هيچ تفاوتی نه تنها در نژاد و رنگ و 
مليت نيست بلکه رحمان بی مثال حتی در پذيرش بندگان گنه کار و صالح در اين ضيافت الهی تفاوتی نمی گذارد. 
وقتی خود را در اين دريا می بينی احساس راحتی و امنيت می کنی يعنی وقتی حتی در کشور و شهر خود هنگامی 
که در محيطی ناشناخته قرار می گيری احساس امنيت و آرامش خاطر نداری ولی در حرم امن الهی واقعا احساس 

آرامش می کنی مثل اينکه در خانه خودت هستی.
ولی وقتی اين جمعيت عظيم انسانی را می بينی که چگونه بدون هيچ چشم داشتی، خاضعانه و خاشعانه بر گرد 
خانه معبود می چرخند با خود می انديشی که آيا سعادت آنرا داری که روزگار وحدت واقعی با وجود رهبری واحد 

اين ملت اسامی را روئيت نمايی. به اميد آن روز.
محمد علی کریمی -کاروان حج اسماعیل - شهرستان ابرکوه استان یزد.

یا طبيب القلوب

خدايا ميش��ه دلم به دس��تگيره ی در خانه ی کعبه گير کنه تا همه ی اشتباهات گذشته ی زندگيم نخ کش بشه و 
از نو برام يک زندگی قشنِگ خدايی ببافی؟!

زندگی ای که در اون، بندگی موج بزنه و در آن قدمی برداش��ته نش��ه و نفسی کشيده نشه مگر در جهت رضايت 
تو؟ 

وقت��ی که اين جمات را می نوش��تم، م��دام به اين فکر ميکردم که اگر در مکه هم دلمان نخ کش نش��ود، توی 
مدينه حتما ميشود!

زهرا توکلیان

هدیه ای برای معبود
معبود من! از آن هنگام که دانستم مرا به کوی خويش خوانده ای و نعمات بی کرانت را برايم مهّيا ساخته ای، در 
اين انديشه بودم که آيا ممکن است من هم برای تو هديه ای بياورم؟! هديه ای در شأن مقام کبريايی تو که ندارم. 

ولی کاش می شد ال اقل چيزی بياورم که نشان از محبت و سپاس من باشد ...
اما هرچه دار و ندارم را می گشتم چيزی نمی يافتم! آخر من چه دارم جز روی سياه و بار گناه؟ عملم را بياورم که 
جز معصيت نيست؟ ايمانم را که لرزان است؟ قلبم را که زنگار گرفته؟! نه خدايا من چيزی ندارم که برايت بياورم...

ناگه��ان ي��ادم آمد کام قدس��ی تو را که فرموده ای: اگ��ر آنان که از من روی گردانده اند، می دانس��تند که چه 
اشتياقی به آنها دارم، از شوق جان می دادند!

خدايا من يکی از همان ها هستم. راستش را بخواهی نمی دانم اشتياق تو به من چگونه است. برای همين هنوز 
جان نداده ام. ولی الاقل فهميدم که تو نس��بت به من اش��تياق داری! حاال بايد شاد باشم يا شرمنده؟ نمی دانم! حاال 
چيزی در بساطم يافته ام که تو دوستش داری. ديگر جای درنگ نيست. همان را برايت هديه می آورم. خويش را ...

و همان را آوردم. ببخش که ناچيز اس��ت و ناقابل! نمی دانم می خواهی با آن چه کنی. نمی دانم چرا دوس��تش 
داری! فقط کريمانه قبولش کن که جز آن هيچ ندارم ...

زینب توکلیان

مطالب

ارسالی

زائران

زائـــــر نامهپيام زائر



دولت اوباما خواستار تعویق تحریم های 
کنگره عليه ایران شد

آمریکا خواس��تار تأخی��ر در تصویب تحریم های جدید 
علیه ایران شده اس��ت و وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد هرگون��ه اقدام کنگره باید در راس��تای راهبرد 

مذاکره ای ما باشد.

w کاخ سفید به کنگره: تحریم 
را متوقف کنید

w شتاب تورم مهار شده است
w دیدار صمیمانه رئیس 

جمهوري با خانواده جانباز 
تهراني

w هزینه درمان بیماران روانی 
دیوانه کننده است

w قهرمانی پیشگامان کویر در 
مسابقات دوچرخه سواری آسیا

w سناریوی پاییزی بازار مسکن
w بانک مرکزی رسما اطالعیه 
داد: داستان متفاوت »خزانه 

دولت« و »ذخایر ارزی«

w آیت اهلل آملی الریجانی: مصوبه 
مجلس موجب تسریع در اجرای 

وظایف دستگاه قضا می شود
w رییس مجلس: فضای 

امیدوارکننده ای برای حل 
موضوع های سیاسی فراهم شده 

است

w امام به بحث حجاب توجه 
ویژه داشتند

w  افشاي جاسوسي گسترده 
آمریکا در اروپا

w تامین مالی پروژه های بزرگ 
صنعتی

w تالش کاخ سفید برای تعویق 
تحریم های بیشتر علیه ایران
w  مذاکرات ژنو به وین رسید

w تشریح شرایط برقراری و 
قطع مقرری بیمه بیکاری

w  توصیه های پلیسی برای 
پرداخت آنالین در اینترنت

w مقابله »بیلبوردي« با مذاكره 
ایران و آمریكا
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ایران

اطالعات

جام جم

دنيای 
اقتصاد

حمایت

رسالت

گسترش

اسرار

خورشيد

قانون

پدر ش��هيد احمدی روش��ن در حالی که بغض 
ک��رده و اش��ک هايش، همچ��ون مرواريد غلتان 
صورتش را شستش��و می دهد، از خاطرات س��فر 
حج تمتع مصطفی می گويد. رحيم آقا، در چند 
ج��ای اين گفت وگو، وقتی می خواهد مهر پدری 
خود نس��بت به فرزند ش��هيدش را نمودار کند، 
از مصطفی به عن��وان "بچه" نام می برد. او حتی 
در زم��ان خيس ش��دن صورتش ه��م متانت به 
خرج می ده��د و می گويد: "م��ن گريه ام بخاطر 
اين نيست که مصطفی را از دست داده ام؛ غبطه 
می خورم به حال خودم که در سال هايی که اين 
بچه را بزرگ می کرديم، نمی دانس��تيم چه دری 
در دست مان است. اين بچه، تودار و خوددار بود 
و عي��ان نمی ک��رد که در ما ف��ی الضميرش چه 

گوهر نهفته ای دارد."
گفت وگو با پدر شهيد احمدی روشن که در مکه 

مکرمه صورت گرفته است در ادامه از نظر می گذرد.
حاج آقا در این س�فر معنوی، در منا و 
عرفات، در طواف و س�عی، آیا حضوری از 

آقا مصطفی را همراه خود دیدید؟     
- قطعًا تش��رف به اين س��فر با لطف خداوند 
و همراهی ائمه معصومين عليهم الس��ام صورت 
گرفته اما احس��اس می کنم به نوعی اين س��فر 
ب��ا پادرميانی مصطفی جور ش��د. همان طور که 
مصطف��ی در س��ال ۹0، بنده را که اس��تطاعت 
هم نداش��تم، راهی حج کرد؛ احس��اس می کنم 
امس��ال هم يک دس��تی پشت س��رم است که 
اين ط��ور حمايت می کند و م��ن را در راه آنچه 
خودش می خواهد، ق��رار می دهد. اين بار که به 
حج تمتع مش��رف  شدم، نيت کردم که اين حج 
هر چه ثواب دارد برای مصطفی باشد. اصل اين 

س��فر بخاطر مصطفی بود و من برای خود هيچ 
نمی خواهم.

فرمودی�د در س�ال 9۰ ب�ا کم�ک آق�ا 
مصطفی به حج مش�رف شدید و دو یا سه 
ماه بعد هم ایش�ان به درجه رفیع شهادت 
نائل ش�دند. ش�ما به عنوان یک پدر، چه 
دعایی در حق ای�ن فرزند عزیز کردید که 
به فاصله ای اندک، به چنان درجه و مقامی 

رسید.
-  در حج س��ال ۹0، يک روز صبح که پس 
از زيارت آقا رسول اهلل )ص(، به سمت قبرستان 
بقيع می رفتم، مصطفی زنگ زد و با اظهار اينکه 
بابا می دانم اآلن در مس��ير بقيع هس��تی، گفت 
از طرفش، ائمه بقيع عليهم الس��ام و بخصوص 
خان��م ام البنين مادر حض��رت ابوالفضل العباس 
عليه الس��ام را زيارت کن��م. مصطفی گفت برو 
خانم ام البني��ن را به جان حضرت ابوالفضل )ع( 

قسم بده که خواسته من را برآورده کند. 
هر کار کردم نگفت خواسته اش چیست، 
ولی یک شعر در مدح آقا ابوالفضل العباس 
)ع( می خوان�د و در حین خواندن بند بند 
این ش�عر گریه می کرد و قس�م می داد که 
باب�ا وقتی رفتی مکه زی�ر ناودان طال و در 

رکن یمانی برایم دعا کن. 
وقتی به مکه مش��رف ش��دم تا اذان صبح، زير 
ناودان طا و چهار دور خانه کعبه نماز می خواندم 
و دس��ت به آس��مان می بردم و در راز و نياز با خدا 
می گفتم خدايا اين بچه انسان دوست و نوع دوست 
و پدر و مادر دوس��ت اس��ت، خدايا مقامی به اين 
بچه بده که همه به حالش غبطه بخورند. مصطفی 

همان سال به شهادت رسيد.

گفتگوی زائر با پدر شهید مصطفی احمدی روشن

آرزوی مصطفی قبل از شهادت
شهید مصطفی احمدی روشن از شهدای 

هسته ای کشورمان که 2۱ دی ماه ۱390 توسط 
یک موتورسیکلت سوار با چسباندن یک بمب 
مغناطیسی در خیابان گل نبی تهران ترور شد، 

در حج امسال یک نماینده داشت. رحیم 
احمدی روشن، پدر شهید مصطفی، یکی از 64 
هزار زائر مشرف شده به سرزمین وحی در حج 

۱434 هجری قمری است. او هر چند تشرف 
به این سفر را مظهر لطف خدا و همراهی ائمه 

معصومین علیهم السالم می داند اما عنوان می کند 
که در این سفر، دست فرزند شهیدش را پشت 

سر خود حس می کند.

گفـــــــتگو
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

 از قضاوت حقيقي درباره خود 
غافل نشوید

امام س��جاد )ع( می فرمايند: »كم 
من مفتون بحسن القول فیه، وكم 
من مغرور بحسن الستر علیه، وكم 
من مس�تدرج باالحس�ان علیه«؛ 
چه بس��ا افرادي كه فريب تعريف ها و 
تحسين هايي كه مردم از آنان مي نمايند 

مي خورند. 
انس��ان نبايد فريفته قض��اوت هاي 
م��ردم درب��اره خودش ش��ده و به خاطر 
تساويل نفساني از قضاوت صحيح در مورد 
خودش غفلت ورزد. توجه به اين مسأله، به 
خصوص براي مسئولين حائز اهميت است. 
و همچنين انسان نبايد از اين كه خداوند 
عيوب او را پوش��انده، مغرور شود و خيال 
كند كه هميشه بديهاي  او مستور ميماند. 
چه بسا خداوند در همين دنيا آنها را فاش 
كند و اگر در اين دنيا هم با لطف و احسان 
خود فاش نكرد در قيامت )روزي كه باطن 

افراد ظاهر ميشود( آشكار كند.
 لذا ائمه )عليهم الس��ام( همانطور 
كه در دعاي ش��عبانيه نقل ش��ده از خدا 
مي خواستند كه: »الهي التفضحني 
  . یوم القیامة علي رؤوس االشهاد«
و چه بس��ا اف��رادي ك��ه در اثر  نعمت 
های الهي، گرفتار اس��تدراج مي شوند، 
»وسنس�تدرجهم م�ن حی�ث ال 
یعلمون« )تحف العقول صفحه ۲۸۱(. 
پس نباي��د ما به خاطر تمجيدهاي 
مردم و س��تر اله��ي و اعطاي نعم 
او از قض��اوت صحيح در مورد خود 

غفلت نمائيم. 

وصف بهشتیان
اهال��ی بهش��ت ۴ نش��انه دارند: 
گش��اده رو، زبان ن��رم، دل مهربان، 
قلب بخش��نده. تقديم به ش��ما كه 

اهل بهشتيد.
غفاری كاروان 19۰3۰ كاشمر

آرامش حج
درح��ج آنقدر ارزش��ها واخاق و 
صداقت و صميمت، متبلور و رذائل 
محو اس��ت که هم��واره م��ی توان 
آس��وده بود، اين آسودگی نمادی از 
آن تعريفی است که از حکومت امام 
زمان عليه الس��ام به ذه��ن داريم 

وآرزويش ميکنيم.
جعفرزاده کاروان 
غزنوی مشهد19۰61

عنایت الهی
اگر که غفلت مس��تولی نش��ود حج 
می تواند وسيله تقرب و قاب قوسين 
هر انسان خاکی باشد. خداوند متعال 
عنايت فرمودند، همراه کاروانی که به 
ملکوت نزديک بودند، راهی اين سفر 
عرفانی ش��دم. از مديريت شايس��ته 
وفهيم کاروان به نمايندگی از زائرين 

اين مجموعه قدردانی می نمايم.
جعفرزاده کاروان 
19۰61غزنوی مشهد

شرمنده نشوم
خداي��ا من آمدم، ش��رمنده ام! طواف 
کردم، نم��از خواندم، تو را به روزعرفه 

قسمت می دهم شرمنده برنگردم.
خلیل شیرالی کاروان آبادان 
2۰۰18

زائران مدینه بعد 
حاجيان��ی ك��ه بع��د از انج��ام 
مناسك حج، به مدينه جهت زيارت 
مزار رس��ول خ��دا )و ائم��ه اطهار( 

مشرف می شوند.
زائران مدینه قبل

 مس��لمانانی ك��ه قب��ل از انجام 
مناسك حج، به مدينه جهت زيارت 
مزار رس��ول خ��دا )و ائم��ه اطهار( 

مشرف می شوند.

عکس روز

مدینه منوره - السالم علیک یا رسول اهلل )ص(

حج در احادیث
در حديث آمده: حاجى ميهمان خداست، دعاى او مستجاب و شفاعت او 
مؤ ثر اس��ت و آنچه در راه حج خرج كند، چند برابرش را دريافت مى كند. 
در روايات، حاجى همانند مجاهد فى سبيل اهلّل به حساب آمده و به فرموده 
روايات بهترين اعمال، ايمان به خدا و جهاد و حج اس��ت. حج انس��ان را از 
فقر بيمه مى كند و براى حج قبول شده، جز بهشت پاداشى نيست و بعد از 
جهاد و نماز، عملى همانند حج شناخته نشده است.  حج جهاد ضعفاست. 
)محسن قرائتی؛ حدیث حج( 

ابوسعيدابوالخير

گر بر در دير می نشانی ما را
اينها همگی الزمهٔ هستی ماست
در کعبه اگر دل سوی غيرست ترا
ور دل به خدا و ساکن ميکده ای

گر در ره کعبه ميدوانی ما را
خوش آنکه ز خويش وارهانی ما را

طاعت همه فسق و کعبه ديرست ترا
می نوش که عاقبت بخيرست ترا

مدینه  - باب العوالی شارع علی بن ابیطالب )ع(  
هتل قصر الدخیل
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