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مطلب بعدی در باب اتحاد و یگانگی مسلمین 
اس��ت که مضمون برجسته ی دیگری از مناسک 
ح��ّج اس��ت. از آغ��از ورود اس��تعمار اروپایی به 
کشورهای اس��امی، یکی از سیاستهای قطعی 
اس��تعمارگران، ایجاد تفرقه میان مسلمین بوده 
اس��ت. گاه با حربه ی اختاف��ات فرقه یی و گاه با 
اب��زار ملی گرایی و قوم گرای��ی و گاه با غیر اینها. 
متأس��فانه با وج��ود فریاد مصلح��ان و منادیان 
وحدت، این حربه ی دش��من، هن��وز تا حدودی 
ب��ر پیکر اّمت اس��امی، ضربه ه��ا و جراحتهایی 
وارد می س��ازد. دامن زدن به اختافات ش��یعه و 
س��نی، عرب و عجم، آسیایی و آفریقایی، و عمده 
کردن ناسیونالیسم های عربی، تورانی و فارسی، 
اگر چه به وس��یله ی بیگانگان آغاز شده است اما 
متأسفانه، امروز به وس��یله ی خودی هایی که بر 
اثر ک��ج فهمی و یا نوکری اجانب، آب به آس��یاب 
دشمن می ریزند، ادامه می یابد. کار این انحراف گاه، 
به آن جا می رسد که برخی از دولتهای مسلمان، با 
صرف پول تاش می کنند، میان مذاهب اسامی یا 
ملتها و اقوام اسامی تفرقه ایجاد کنند، و یا بعضی 
از عال��م نمایان صریحاً فتوا به کف��ر بعضی از فرق 
اسامی، که س��وابق درخشانشان در تاریخ اسام 
واضح اس��ت می دهند. ملتهای مسلمان شایسته 
اس��ت انگیزه های خبیث این کارها را ش��ناخته، 
دست پنهان شیطان بزرگ و ایادی و اذنابش را در 

پشت سر آن ببینند، و خیانتکاران را افشاء کنند.
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  همزم��ان ب��ا عی��د س��عید 
غدیر خم جدیدترین اثر اس��تاد 
فرش��چیان امروز به موزه آستان 

قدس رضوی اهداء شد.
ب��ه گ��زارش واح��د مرکزی 
خبر؛ای��ن اثر نفی��س معراج نام 
دارد و استاد فرش��چیان با زبان 
قلم موضوع معراج پیامبر اسام 
را به تصویر کش��یده است. ابعاد 
تابل��وی مع��راج ی��ک مت��ر در 
81 و نیم سانتی متر است و استاد 

فرشچیان برای خلق این اثر حدود یک سال و نیم  زمان صرف کرده 
است. عبدالحسینی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در مراسم 
اهدایی این تابلو گفت : اس��تاد فرشچیان نمونه  یک  هنرمند عاشق 

والیت و اهل بیت)ع( است. وی 
افزود:هم اکن��ون 7000 اثر در 
موزه های آس��تان قدس رضوی 
در مع��رض دید هنردوس��تان و 
زائران حضرت رضا )ع( قرار دارد. 
عصر عاشورا عنوان نخستین اثر 
استاد فرشچیان اهدایی به موزه 
آس��تان قدس رضوی اس��ت که 
ای��ن هنرمند نام��دار ایرانی آن 
را در س��ال 69 به آس��تان قدس 
رض��وی اهدا ک��رد . بخش��ی  از  
ساختمان  موزه  قرآن  آستان  قدس  رضوی که  در  حرم رضوی قرار 
دارد به  نگهداری  آثار  اس��تاد  فرشچیان اختصاص یافته است. این 

اثر استاد فرشچیان پیش از این در تهران رونمایی شده بود.

دولتمیكوشدازبارهزينههایسالمت
مردمبکاهد

   مدیرعام��ل بیمه س��امت 
ایران با بیان اینکه در س��ال های 
بعد از انقاب همواره از سنگینی 
بار هزینه های س��امت از دوش 
دولت کم و به دوش مردم افزوده 
شد گفت: دولت تدبیر و امید می 

کوشد بااجرای طرح تحول سامت این رویه تغییر کند و از سنگینی بار 
هزینه های سامت بر دوش مردم بکاهد. مدیرعامل بیمه سامت:دولت 
می کوشد ازبارهزینه های سامت مردم بکاهد به گزارش خبرنگار ایرنا، 
دکتر انوش��یروان محس��نی در جمع خبرنگاران در شیراز افزود: نباید 
ش��رایطی برای مردم فراهم شود که از پوشاک، آموزش، مسکن و دیگر 

مایحتاج آنان کاسته شود تا بخواهند سامت مطمئن داشته باشند.

پنجكشورحاشيهخزر
كنارهمتوانمندیبااليیدارند

   فرمان��ده ن��اوگان ش��مال 
گفت: پنج کش��ور حاشیه خزر 
مانند پنج انگش��ت یک دست 
در کنار ه��م توانمندی باالیی 

دارند.
فرمان��ده ناوگان ش��مال: 
پن��ج کشورحاش��یه خزر کن��ار ه��م توانمندی باالی��ی دارند 
دری��ادار دوم عرش��ه 'افش��ین رضای��ی ح��داد' در ماقات با 
فرمانده ناوگروه روس��ی دیدارکننده از بندرانزلی با اش��اره به 
ورود ناوگروه روس��یه ب��ه بندرگاه انزلی همزم��ان با عید غدیر 
اظه��ار کرد: م��ا این را ب��رای نزدیکی هرچه بیش��تر روابط دو 

کشور به فال نیک می گیریم.

اهداءاثرمعراجاستادفرشچيانبهموزهآستانقدس
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بس��م اهلل الّرحمن الّرحیم ؛ تبریک عرض می کنم روز مبارک 
عید غدی��ر را به همه ی حّضار محترم، برادران و خواهران عزیز، 
به ملّت عزیز ایران، به همه ی شیعیان، بلکه به همه ی آن کسانی 
که از حقایق معرفتِی اس��ام و آگاهی ه��ای مربوط به محتوای 
این دین ش��ریف، احس��اس احتظاظ می کنند و لّذت میبرند؛ 
و خوش��امد عرض میکنم به همه ی حّض��ار محترم، بخصوص 
ب��رادران و خواهرانی ک��ه از راه های دور تش��ریف آوردند و این 
حسینّیه را با حضور خودش��ان مزیّن کردند. یک جمله در باب 
مسئله ی غدیر عرض کنیم، یک جمله هم درباره ی وظایفی که 
امروز موضوع غدیر و مس��ئله ی غدیر و آگاهی از معارف عمیق 

غدیر بر دوش ما میگذارد و باید به آنها توّجه کنیم.
مس��ئله ی غدیر مسئله ی بسیار مهّمی است در تاریخ اسام. 
اّوالً اصل این حادثه ی عجیب و مهم و این بیان ش��ریف که »َمن 
ُکنُت َمواله َفهذا َعلىٌّ َمواله«، )1( چیزی نیس��ت که فقط شیعه 
آن را نقل کرده باش��د؛ این جزو مس��لّمات است. آن کسانی که 
خواس��ته اند اش��کال کنند، ایراد کنند، اصل ص��دور این بیان را 
مورد تردید قرار نداده اند، ]بلکه [ رفتند س��راغ تأویل و توجیه و 
معناکردن این جمله اصل حادثه، یک مس��ئله ی مسلّم تاریخی 
و اسامی است؛ شبهه هایی هم که در معنای این جمله به ذهن 
بعضی از نورس��یدگان و نوکیس��ه گان فک��ری و معرفتی امروز 
میرس��د، همان حرفهایی است که هزار س��ال است این حرفها 
مطرح بوده، جوابهای آنها به وس��یله ی علمای بزرگ داده ش��ده 
و جای کمترین ش��بهه ای در اصل این مسئله و حادثه و معنای 
جمله ی رس��ول اکرم که سؤال کرد از مردم »اَلَس��ُت اَولى  بُِکم 
ِمن اَنُفِس��ُکم« )۲( - که اش��اره به آیه ی قرآن بود که »اَلنَِّبىُّ اَولى  
بِالُمؤِمنی��َن ِمن اَنُفِس��ِهم« )۳( - و بعد از آن ای��ن جمله که »َمن 
ُکنُت َمواله َفهذا علىٌّ َمواله« ]نیس��ت [؛ ]در[ اصل این مس��ئله 

جای هیچ تردیدی نیس��ت. آنچه در مورد محتوای این جمله ی 
تاریخی و ش��ریف و پر مغز بایس��تی بیان بش��ود ]اینکه [، غیر از 
نصب امیرالمؤمنین به خافت و امامت بعد از نبّی اکرم و وصایت 
پیغمبر - که معنای رایج و ش��ایع این جمله است - یک مضمون 
مه��ّم دیگری در این بیان وجود دارد ک��ه نباید مورد غفلت قرار 
بگیرد و آن، پرداختن اسام به امر حکومت و امر سیاست اّمت و 
اهّمّیت این موضوع از نظر اسام است. آن کسانی که سعی کردند 
اسام را از مس��ائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برکنار بدارند و 
آن را منحصر کنند به مسائل شخصی و مسائل خصوصِی زندگی 
افراد - و در واقع نگاه سکوالر به اسام داشته باشند که تبلیغات 
دشمنان و دستهای دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان 
در طول سالیان دراز ترویج کرده است - جوابشان مسئله ی غدیر 
اس��ت. پیغمبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( در آن موقعّیت 
حّس��اس، در آخرین ماه های زندگی، به دس��تور خدای متعال، 
یک مس��ئله ی اساس��ی و مهم را بیان میکنند و آن عبارت است 
از پرداختن به مسئله ی حکومت برای بعد از زمان پیغمبر اینجا 
نص��ب امیرالمؤمنین، فقط به معنای نص��ب جنبه های معنوی 
نبود، بلکه میش��ود گفت که مس��ئله ی جنبه های معنوی قابل 
نصب نیس��ت؛ آنچه قابل نصب اس��ت عبارت است از: حکومت، 
کشورداری، سیاست، مدیریّت جامعه ی اسامی؛ این را پیغمبر 
اک��رم به مردم توصیه کرد. این نکته ی بس��یار مهّمی اس��ت در 
مس��ئله ی غدیر که پاسخ دندان ش��کنی است به همه ی کسانی 
که فکر میکنند و تبلیغ میکنند که اس��ام را از مسائل سیاست 
و مس��ائل حکومت و مانند اینها برکن��ار بدارند. بنابراین، این دو 
حقیقت، یعنی حقیقِت نصب امیرالمؤمنین به عنوان امامِت بعد 
از پیغمبر، و مسئله ی پرداختن به حکومت و سیاست و امامت و 
اداره ی اّمت بعد از پیغمبر، این دو موضوع بسیار مهّم و حّساس، 

در مس��ئله ی غدیر وج��ود دارد و جزو معارفی اس��ت که غدیر 
متضّمن آن اس��ت و درس بزرگی است برای همه ی مسلمانان، 

برای امروز و فردای مسلمین.
 آنچه امروز ما باید به آن توّجه کنیم، این اس��ت که مسئله ی 
غدیر یک مسئله ی اعتقادی اس��ت؛ شیعه و پیروان مکتب اهل 
بیت و مکتب امامت، به مسئله ی غدیر پایبندند؛ این پایه و اساس 
تفّکر شیعه اس��ت؛ بدون تردید، و جای بحث نیست. کسانی که 
شبهه دارند و کسانی که بحث دارند، میتوانند در محافل علمی، 
در مجالس تخّصصی، بنش��ینند راجع به این بحث کنند؛ منطق 
ش��یعه قوی، حّجت ش��یعه حّجت قاطع و بدون تردیدی است؛ 
لکن این در زندگِی عمومی مس��لمانان، در همگامِی مسلمانان 
با یکدیگ��ر، در برادری مس��لمانان با یکدیگر، بای��د اثر نگذارد. 
مسئله ی اختاف بین فَِرق مسلمان - چه فرقه ی شیعه و سّنی، و 
چه فَِرق گوناگونی که در درون دو فرقه ی اساسی اسامی وجود 
دارد - یکی از مراکز طمع دش��منان اس��ام بوده است، نه فقط 
دشمنان تش��ّیع در طول سالهای متمادی سعی شده است بین 
مس��لمانان اختاف به وجود بیاید چون اختاف بین مسلمانان، 
موجب میشود که هّمت مسلمانان، نیروی مسلمانان، انگیزه های 
مس��لمانان، صرف همی��ن دعواه��ای درونی و داخلی بش��ود؛ 
به مس��ائل بیرونی خود، به دش��منان بزرگ خ��ود توّجه نکنند. 
این سیاس��ت اساسی استعمار در طول س��الهای متمادی و بعد 
از پیروزی انقاب اس��امی و تش��کیل نظام جمهوری اسامی، 
بوده اس��ت چون گس��ترش تفّکر جمهوری اسامی را در دنیای 
اسام دیدند، روی سیاست تفرقه تأکید بیشتری کردند، اصرار 
بیش��تری ورزیدند، س��رمایه گذاری کردند، برای اینکه دنیای 

اسام را از جمهوری اسامی جدا کنند.
ادامه در صفحه 9

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح روز دوشنبه در خجسته عید سعید غدير در ديدار با 
هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم، »نصب امیرمؤمنان 
ب�ه امام�ت« و »توج�ه و پرداختن اس�الم به سیاس�ت و 
حكومت« را دو مفهوم اساسي واقعه غدير خم خواندند و 
با تأکید بر ضرورت حیاتي اتحاد و همبس�تگي مسلمانان 
افزودن�د: هرکس�ي و ه�ر اقدام�ي که موج�ب تحريك 
احساس�ات طرف مقابل و اختالف ش�یعه و س�ني شود، 
به »امري�كا، انگلیس خبیث و صهیونی�زم« يعني بوجود 
آورندگان جريان جاهل، متحجر و وابسته تكفیري کمك 

مي کند. متن کامل بیانات معظم له را می خوانیم :

 هر اقدامي در جهت اختالف شيعه و سني
كمك به »امريكا، انگليس خبيث و صهيونيزم« است

رهبر معظم انقالب در بیانات روز عید غدیر: 
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مهندساوحدیعازممدینهمنورهشد
مهندس سعید اوحدی به منظور بازدید از روند پیشرفت امور زائرین مدینه 
بعد که درمدینه منوره به س��ر می برند ، وارد شهر مدینه شد.وی رسیدگی به 
وضعی��ت زائران ایرانی حاضر در مدینه را طب��ق برنامه و خوب  توصیف کرد و 
از زحمات س��تاد مدینه ، آش��پزخانه مرکزی ، مدیران هتل و مدیران کاروانها 
قدردانی کرد .اعزام حجاج ایراني مدینه  بعد از چهارش��نبه هفته گذشته آغاز 
ش��ده و روزانه بیش از دو هزار زائر از مکه مکرمه عازم این شهر مي شوند. بیش 
از 1۲ هزار زائر در مدینه حضور دارند و امروز س��ه شنبه بیشترین میزان زائر را 

در مدینه منوره وجود دارد.

خبر
انتقال۲۱حاجيبيمار
بهايرانوتوافقبا

بيمارستانهايسعودي
دکتر س��یدعلي مرعشي رئیس مرکز 
پزش��کي حج و زیارت گف��ت: 9 حاجي 
روز پنج ش��نبه با اولین پرواز و 1۲ نفر نیز 
روز یک ش��نبه به تهران اعزام شدند. وي 
درباره علت اعزام بیم��اران در این زمان 
اظهار داشت: بیماراني که به ادامه درمان 
نیاز داشته و اعمالشان را نیز انجام داده اند 

به ایران منتقل مي شوند.
رئیس مرکز پزش��کي ح��ج و زیارت 
ادام��ه داد: ت��اش ما بر این اس��ت که با 
توجه به پایان گرفتن فعالیت س��تاد مکه 
در هفته آت��ي، اعزام بیم��اران در اولین 
فواصل ممکن انجام شود. وي در توضیح 
ای��ن مطلب گف��ت: در هر پ��رواز براي ۲ 
بیمار تخت نصب ش��ده و ای��ن به معني 
برداشته ش��دن 9 صندلي است، با توجه 
به این که در پروازهاي آخر چنین امکاني 
وجود ندارد، تس��ریع در خ��روج زائران 
بیمار مي تواند ش��رایط بهت��ري را براي 

آن ها ایجاد کند.
دکتر س��یدعلي مرعش��ي تاکید کرد 
ک��ه این بیماران بعد از رس��یدن به ایران 
به بیمارس��تان منتقل مي شوند تا تحت 

درمان قرار بگیرند.
اتاقپزشكاعزام

رئیس مرکز پزش��کي حج و زیارت به 
دیدارهاي خود با روساي بیمارستان هاي 
ن��ور و ملک عبداهلل مکه مکرمه اش��اره و 
اضافه ک��رد:   در این دیدار ها توافق ش��د 
که براي پزش��کان ایراني اتاقي در آن جا 
درنظر گرفته شود تا بتوانند امور درماني 
مرب��وط ب��ه حج��اج را پیگی��ري کنند. 
پزشکان اعزام مسلط به زبان عربي بوده و 
در مکه و مدینه مسوولیت انتقال بیماران 
به بیمارستان هاي س��عودي و سرکشي 

روزانه به آن ها را برعهده دارند.
وي تعامل بیمارس��تان هاي سعودي 
را خ��وب ارزیابي کرد و اف��زود: مقدمات 
اداري این موضوع طي شده و امیدواریم 
تا پیش از پای��ان موس��م بتوانیم در این 

بیمارستان ها مستقر شویم.
دکتر مرعش��ي ب��ا تاکید ب��ر این که 
در  ایران��ي  حاج��ي   9 هم اکن��ون 
بیمارس��تان هاي سعودي بس��تري اند، 
تعداد فوت شدگان حج امسال را تاکنون 
1۲ نف��ر اعام کرد ک��ه 10 نفر در مکه و 

۲ نفر در مدینه درگذشته اند.

 مسئله غدير فراتر از 
موضوع محبت است

 سرپرست حجاج ایرانی 
در جشن عید غدیر: 

نماین��ده ولي فقی��ه در امور حج و زی��ارت بیان داش��ت: خداوند 
مي فرماید که دین را کامل، نعمت را تمام و اس��ام را برگزیده است، 
چرا اگ��ر علي بن ابي طالب معرفي نمي ش��د، دی��ن ناقص بود. چون 

زحمت ۲۳ ساله پیامبر از میان مي رفت.
ب��ه گزارش خبرنگار پایگاه اطاع رس��اني حج، در ابتداي جش��ن 
بزرگ عید غدیر و پس از قرائت قرآن، گروه تواشیح طه به اجراي سه 
برنامه پرداخت و حاج عباس حی��درزاده با مولودي خواني، حاضران 

را به فیض رساند.
سپس حجت االسام والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر در جایگاه 
قرار گرفت و س��خنانش را با این جمات آغاز ک��رد: در چنین روزي 

جریاني رقم خورد که سرنوشت بشریت را تغییر داد.
وي در تش��ریح جزییات این حادثه گف��ت: در دهم هجرت پیامبر 
)صلي اهلل علیه و آله( با جمع کثیري به حج آمدند و در مسیر بازگشت 
در نقطه اي که برکه  آبي بود و بدان غدیرخم مي گفتند، توقف کردند.

نماین��ده ولي فقیه در امور حج و زیارت با اش��اره به بخش هایی از 
خطبه حضرت رسول )صلي اهلل علیه و آله( که مي فرمایند »َمْن ُکْنُت 
َم��ْوالُه، َفهذا َعِلٌىّ َمْوالُه« به بررس��ي تفسیر برخي افراد از این حدیث 
پرداخت که آن را صرفا به معناي محبت گرفته اند و گفت: ادامه خطبه 
نش��ان مي دهد که موضوع فرا تر از حب و محبت است، چرا که در این 
خطبه پیامبر مي فرماید که من دو چیز را نزد ش��ما امانت مي گذارم و 

مي روم، یکي کتاب خدا و دیگري اهل بیتم را.
وي با اش��اره به این که پیامبر سه بار س��فارش نسبت به اهل بیت 
را تکرار کرد و خدا را در این باره ش��اهد گرفت، اضافه کرد: چرا پیامبر 
اجازه نداد مردم به مس��جدالنبي برس��ند و آنجا این سخنان را بیان 
ُسوُل بَِلّْغ َما ُأْنِزَل  کند؟ مفسران مي گویند که در این جا آیه »َيا َأيَُّها الَرّ
ُ َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس«  ِإلَْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بََلّْغَت ِرَسالََتُه َوالَلّ
بر ایشان نازل شده بود و معنایش آن است که پیامبر ماموریتي داشته 

که باید آن را به انجام مي رسانیده است، تا رسالت اش را کامل کند.
حجت االسام والمس��لمین قاضي عس��کر با بیان این نکته که در 
ادامه آیه به پیامبر اطمینان داده ش��ده که خ��دا او را حفظ مي کند، 
یادآور ش��د: اگر صرفا مس��اله محبت بود، جاي نگراني وجود نداشت 
و این نش��ان مي دهد که مساله فرا تر از موضوع محبت است. »مکان، 
زمان، محتواي سخنان پیامبر همه نشان دهنده اهمیت موضوع بیان 

شده در غدیر خم است«
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت با اس��تناد به فراز دیگري از 
خطبه »إن تمس��کتم به لن تضلوا بعدي أب��دا« گفت: تاکید پیامبر به 
تمس��ک به قرآن و اهل بیت، براي آن است که این ها مانع از گمراهي 

مردم مي شود.
امیرالحاج ایران به نزول آیه س��وم سوره مائده، پرداخت و با اشاره 
به س��ه پیام نهفت��ه در آیه مذکور گفت: خداون��د مي فرماید که دین 
را کامل، نعمت را تمام و اس��ام را برگزیده اس��ت، چ��را اگر علي بن 
ابي طال��ب معرفي نمي ش��د، دین ناقص بود. چون زحمت ۲۳ س��اله 

پیامبر از میان مي رفت.
حجت االسام والمس��لمین قاضي عسکر سپس ادامه روایت غدیر 
را خوان��د که در آن افراد مختلف به حضرت علي )ع( تبریک گفتند و 
درباره راویان آن اظهار داش��ت: حضرت علي )ع(، حضرت زهرا )س(، 
حس��نین، سلمان و 110 نفر از صحابه، 8۳ نفر از تابعین و... راوي این 

حدیث اند که همگي دال بر توا تر و اعتبار آن است.
نماین��ده ولي فقیه در امور حج و زیارت ب��ه ذکر عبارت دیگري از 
پیامب��ر )صلي اهلل علیه و آله( در وصف امیرالمومنین پرداخت و ادامه 
داد: پیامب��ر، خود و حضرت علي را پ��دران امت مي خواند، او را برادر، 
وزیر و وصي اش مي نامد، ایش��ان را به مثابه هارون به موس��ي معرفي 

مي کند و آن حضرت را باب ورود به شهر علم مي خواند.
وي ب��ا خواندن ای��ن روایت که »اليحب��ك إال مؤمن و اليبغضك 
إال منافق« ادام��ه داد: این همه حدیث که درش��ان علي بن ابي طالب 
)علیه السام( صادر شده، کافي است که نشان دهد سمت و سوي من 

کنت مواله... به چه سمت و جهتي است.
حجت االسام والمس��لمین قاضي عسکر به امتیازات حضرت علي 
اش��اره کرد که بعد از پیامبر، هیچ ک��س داراي چنان جایگاهي نبوده 
و گفت: یکي از امتیازات آن اس��ت که همه مورخان ش��یعه و س��ني 
گزارش کرده اند که نخستین کسي است که در خانه خدا متولد شده، 
نخستین ایمان آورنده به پیامبر اس��ت و شجاع ترین مردمان است و 

گواه آن هم موضوع لیله المبیت مي باشد.
سرپرس��ت حجاج ایراني به شخصیت جامع االطراف حضرت امیر 
)علیه الس��ام( اش��اره کرد و گفت: وقتي به نقش پدري او مي نگرید، 
بهترین پ��در اس��ت و هنگامي که به نقش همس��ري ایش��ان توجه 
مي کنید، مي بیند بهترین همسر است. وي افزود: حضرت علي)ع( به 
عنوان مدیر جامعه، با تدبیر ترین مردم اس��ت و عهدنامه مالک اش تر 
نش��ان مي دهد که این منش��ور حکومتي همچنان عالیترین الگوي 

حکومت داري است.
حجت االسام والمس��لمین قاضي عسکر در جمع بندي سخنانش 
اظهار داشت: آن ها که مي خواهند مسیر پیامبر را استمرار ببخشند، 
بهترین راه، مس��یر حضرت علي و اوالد طاهرین ایشان اند که خدا به 

آن ها عصمت داده و بدین لحاظ راه را گم نمي کنند.
وي با ذکر مثالي از وضعیت کشورهاي کمونیستي و انحرافي که به 
مدت هفتاد سال در جهان ایجاد شد، ادامه داد: کمونیسم به زباله دان 
تاریخ رفت و عمر و سرمایه هاي بسیاري تلف شد؛ چه کنیم که چنین 

وضعیتي براي ما تکرار نشود؟
نماینده ولي فقیه در پاسخ به این پرسش گفت: بهترین راه پیروي 
از امام معصوم اس��ت، این ها سفینه هاي نجات و چراغ هاي هدایت اند 
و خوش��ا به حال ش��ما که هم به قرآن تمسک مي جویید و هم از اهل 

بیت پیروي مي کنید.
پایان بخش این جش��ن هم مولودي خواني م��داح اهل بیت حاج 

سیدعلي سادات رضوي بود.
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به ش��هادت تاریخ نگاه از س��ر اجال و تکریم نس��بت به ش��هر مکه 
و س��اختمان کعبه مقدس��ه و رویکرد همراه با ادل و اخاص و خشوع به 
سوي آن، به روزگار و دوران اسامي انحصار ندارد. بلکه از دوران جاهلیت 
و در ط��ول قرن هاي بس��یار دور ارج نهادن ها و توجه به عظمت و فخامت 
شهر مکه و کعبه مقدس، مجاوران و زائران آن مورد اهتمام همه ملت ها و 
طوایف و قبایل بوده است و پیوسته مردمان فراوان، با اعتقادات مختلف از 
راه هاي دور و نزدیک براي زیارت و طواف به سوي مکه مي آمدند و بخشي 
از عمر خود را در این ش��هر سپري مي کردند و با سعه صدر و گشاده رویي 
مورد استقبال ساکنان و مجاوران بیت اهلل الحرام قرار مي گرفتند. زائران 
حرم مکه به اعتبار این که مهمانان خداوند هستند، مورد احسان و اکرام و 
مساعدت و احترام واقع مي شدند و پیشینیان از مردمان این شهر معتقد 
بودند به همان علتي که احترام و تعظیم و بزرگداشت کعبه مقدس واجب 
است، احترام نهادن به زائران و مهمانان آن نیز واجب و وظیفه اي انساني و 
عبادي است و بي اعتنایي و سهل انگاري نسبت به رعایت حرمت زائران، در 

حقیقت رعایت نکردن حقوق و احترام کعبه و صاحب آن است.
صفحات و برگ هاي تاریخ عصر جاهلیت شهادت 
مي دهند که از یک سو ملت ها و اقوام و طوایف از اقصي 
نقاط دنیا با کمال خضوع و خش��وع و در نهایت ادب و 
احترام و تواضع نسبت به کعبه به مکه روي مي آورند و 
از طرف دیگر حکام، والي ها و خدمتگزاران و متمولین 
این شهر با عطوفت و محبت تمام از آنان پذیرایي کرده و 
تمام شرایط را فراهم مي آورند تا مهمانان مکه احساس 
غربت و مالت نداش��ته باش��ند. اگرچه باطن پاک و 
سرشت انسان نوعاً متمایل به زیبایي و علو و باال رفتن 
از کماالت مي باشد اما تقدیس و احترام کعبه، مطمئناً 
تنها عملي برخاسته از وجدان مردمان روزگاران پیش 
نبوده است؛ بلکه حضور در مکه و پیوستن به برکات و 
فیوضات کعبه به عنوان یک پدیده و حقیقت وابسته به 
غیب از نیازها و آرمان هاي مردمان بوده است. لذا این 
دو بود که آنان را به تقدیس کعبه در مکه برمي انگیخت 
و این فیض جوشان بي زوال بود که جریان هاي برانداز 
ضد توحید را که مترصد حاکمی��ت کفر و طاغوت و 

اس��تکبار بر مردمان حجاز بودند به وادي برنامه هاي براندازانه س��خت و 
بي اغماض مي کش��اند تا از مردمان مکه موجوداتي مصرفي و بي تعقل و 
پیرو افکار و اندیشه هاي التقاطي و جاهلي بسازد که پیوسته مصرف کننده 
تولیدات ساختارشکن دشمنان انسانیت باشند و همین اهمال و تسلیم بود 
که در مقاطعي از تاریخ،  از اهالی مکه مردماني فرومانده در جهل و ناداني 
به تصویر کشیده اس��ت، مردماني که همواره در پي غارت اموال و پایمال 
نم��ودن اعراض و هتک احترام و نوامیس یکدیگ��ر بودند و به عادت هاي 

زشت انس گرفته و پیوسته درصدد نابودي یکدیگر بودند.
اما همان مردم در مقابل کعبه این بناي ساده بي آالیش با همه وجود 
متواضع بودند و با تمام وجود کعبه را بزرگ مي داشتند و از ساختن خانه در 
اطراف کعبه یا وارد شدن بدون طهارت به شهر مکه خودداري مي کردند و 

روز را در کنار کعبه باقي مي ماندند و شب هنگام از حرم خارج مي شدند.
به ش��هادت تاریخ تنها اعراب نبودند که کعبه را مورد احترام قرار مي 
دادند بلکه مردم ایران نیز رفعت و عظمت این بناي مقدس را مي شناختند 
و ن��ه تنها ایرانی��ان و اعراب بلکه ملت ه��اي دیگر هندوه��ا و یهودیان و 
مس��یحیان نیز در مقابل کعبه و ش��هر مکه متواضع 
بودند. هندوها اعتقاد داشتند که روح سیفا که اقنوم 
س��وم از تالوت بوذي است، هنگامي که با همسر خود 
از شهرهاي حجاز دیدار مي کرد، در حجراالسود حلول 
کرد. همچنین صبائین که س��تاره پرستاني از ایران و 
از کلدانی��ان بودند، کعبه را یکي از خانه هاي هفتگانه 
معظم و قابل احترام و آس��ماني به حساب مي آوردند. 
همین گونه ایرانیان باس��تان به احت��رام خانه خدا و 
جدش��ان ابراهیم به زیارت بیت اهلل الحرام مي آمدند 
و آن را ط��واف مي کردند. ساس��ان فرزند بابک فرزند 
فهرمس فرزند ساس��ان فرزند بهمن فرزند اسفندیار 
فرزند یستاسف فرزند بهراسف جد اعاي اردشیر که 
پدر و بنیانگذار پادشاهان ساساني است و ریشه همه 
ساسانیان به او باز مي گردد، از جمله ایرانیاني بود که 
حج گزارد. وقتي »ساس��ان« به مکه آمد، در پیرامون 
خان��ه به طواف پرداخت و بر چ��اه آبي که منصوب به 

اسماعیل بود، به زمزمه آواز خواند.

دریچه

علي)ع(وكعبه
ابن شهرآش��وب به نق��ل ازکتاب 
مولدامیرالمومنی��ن ازابن بابویه،نقل 
مي کند که ابوطالب درحجربه خواب 
رفته بود.درعالم رویا مي بیند که دري 
ازآسمان به روي اوباز شد واز آن نوري 

فرودآمد و وجود اورا فراگرفت.
ابوطالب ازخواب بیدارگش��ت و به 
منظور تعبیر آن، نزدراهب رفت و آن 
چه را دی��ده بود بازگفت.راهب به وي 
بشارت والدت فرزندي بزرگ،شجاع 
وی��اري فداکارب��راي پیامبرخاتم را 

مي دهد.
ابوطالب به س��وي کعبه بازگشت.
بعد از طواف خانه خدا به حجرآمد ودر 
آنج��ا آرمید.درعالم خواب مش��اهده 
کرد که لباس��ي ازیاق��وت و پیراهني 
بس��یار زیبا بر تن کرده اس��ت و درآن 
حال کس��ي به وي مي گوید:ابوطالب! 
چشم هایت روشن باشد ودست هایت 

پیروز و دیدارت نیکو.
فرزندي ارزشمند و بسیار برومند به 
تو عنایت ش��ده است،گرچه حسودان 
را خ��وش نیاید.ابوطال��ب درنهای��ت 
خوش��حالي ازخواب بیدارمي شود وبه 
ط��واف کعبه مي پ��ردازد ودرمناجات 
خویش ک��ه به ص��ورت اش��عاربیان 
مي شد ازخداوند استمراراین عنایات را 
مي طلبد وبر بندگي اعتراف مي نماید.

ابوطال��ب  نمي پایدک��ه  دی��ري 
حجربازمي گردد.ای��ن  ب��ه  بازه��م 
بارعبدمن��اف را درخواب مي بیند که 
به او مي گوید:چرا با دختراسد ازدواج 
نمي کني؟ابوطال��ب پس ازاین خواب 
ب��ه خواس��تگاري فاطمه بنت اس��د 
مي رود وسرانجام،این ازدواج با برکت 
ص��ورت مي گیرد.آنگاه به طواف بیت 
مي آی��د وخداي را در قالب اش��عاري 
س��پاس مي گوید و یقی��ن خویش را 
نس��بت به بهره من��دي از وعده الهي 

ابزارمي دارد.
پس از گذش��ت زماني علي )ع( در 
درون کعبه متولد مي شود و درنهایت 
درحال عبادت به س��وي کعبه ضربت 
مي خورد وای��ن کام را بر زبان جاري 
مي س��ازد که: فزت و رب الکعبه. آري 
درکعبه بش��ارت تولد اوداده مي شود 
و دردرون آن متول��د مي یاب��د و در 
حال عبادت آن ضربت مي خورد و به 

دیدارخداي کعبه مي شتابد.

شهری مقدس در قلب تاريخ

محبوبترینبرادرانم
ام��ام ص��ادق علی��ه الس��ام 

فرمودند:
َحُبّ ِإْخَواِني ِإلََيّ َمْن َأْهَدى

ِإلََيّ ُعُیوبِي
محب�وبت�ری��ن ب�رادران�م نزد 
من، کس�ی است که عیب های�م 

را به من اهدا کن�د.
)تحف العقول،ص۳66(

به شهادت تاريخ 
نگاه از سر اجالل و 

تكريم نسبت
 به شهر مكه و ساختمان 
كعبه مقدسه و رويكرد 
همراه با ادل و اخالص و 
خشوع به سوي آن، به 
روزگار و دوران اسالمي 

انحصار ندارد
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دیداریکدیگر
 امام رضا علیه السام فرمودند:

 تزاَوُروا تحابوا و تصافُحوا 
و ال تحاشموا؛
به دیدن یکدیگر روید تا 
همدیگر را دوست داشته باشید 
و دست یکدیگر را بفشارید و به 
هم خشم نگیرید.
)بحاراالنوار،ج78،ص ۳۴7(

نكته هايی كليدی 
درباره دعا

  دعاتمريندگرخواهياست
در دعا انس��ان دگرخواهي را تمری��ن مي کند و حتي گاهي 

دیگران را بر خود مقدم مي دارد.
حضرت امام صادق )ع( مي فرماید: هر کس روزي بیس��ت و 
پنج مرتبه بگوید: اَلّلُهَمّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمنیَن َوالُْمْؤِمناِت َوالُْمْس��ِلمیَن 
َوالُْمْس��ِلماِت،خداوند ب��ه عدد تمام مؤمنین گذش��ته و حال و 
آینده تا روز قیامت برایش حسنه مي نویسد و از گناهانش محو 

مي کند و برایش درجه و مقام قرار مي دهد.
پیامبر اکرم )ص( مي فرماید: هیچ مؤمن یا مؤمنه اي نیست 
از گذشته تا روز قیامت مگر آنکه شفاعت مي کند براي کسي که 
در دعایش مي گفته است: الَلُّهمَ  اْغِفْر لِْلُمْؤِمِنیَن َو الُْمْؤِمَناتِ، و به 
راستي شخصي را دستور داده مي شود که در روز قیامت به آتش 
بیاندازند، پس به س��وي آتش کشیده مي ش��ود در این هنگام 
مؤمنین و مؤمنات مي گویند: پروردگارا! این شخص کسي است 
که در دنیا به ما دعا کرده است، پس شفاعت ما را درباره او بپذیر، 

پس خداوند شفاعتشان را مي پذیرد و او نجات پیدا مي کند.
  تأميننيازها

در حدیث قدس��ي است: اي موسي هر چه نیازمند هستي از 
من بخواه حتي علف گوسفند و نمک طعامت را.

  زيادشدنروزي
حسین بن مس��لم مي گوید به امام باقر )ع( عرض کردم آنها 
)غیر شیعه( مي گویند: به تحقیق خواب بعد از طلوع صبح )بین 
الطلوعین( مکروه اس��ت. به علت این ک��ه روزي ها در این وقت 
تقسیم مي ش��ود )آیا صحیح است؟( حضرت فرمودند: روزي ها 

قبًا تقسیم شده است، ولي خداوند یک جوائزي دارد که آنها را 
بین الطلوعین )از طلوع صبح تا طلوع خورشید( تقسیم مي کند 
و این اس��ت معناي ق��ول خداوند که فرموده اس��ت: و از فضل 
خداوند بخواهید، س��پس فرمود: یاد خداوند بعد از طلوع صبح 

در بدست آوردن روزي مؤثرتر از تاش در روي زمین است.
  پيشگيريازبالها

حضرت موسي بن جعفر )ع( مي فرماید: 
بر شما باد که اهل دعا باشید، زیرا دعا و درخواست از خداوند 

عز وجل ب��ا  را برمي گردان��د در حالي که مقدر ش��ده و حکم 
آن هم صادر ش��ده و فقط قطعي نش��ده اس��ت، پس زماني که 
ش��خص دعا مي کند و از خداوند درخواس��ت مي نماید با از او 

قطعاً برمي گردد.
حضرت امیر مؤمنان )ع( مي فرماید: کس��ي که گرفتار باي 
شدید شده است، محتاج تر نیس��ت به دعا از کسي که در حال 
عافیت بسر مي برد و امن از با نمي باشد، )هر لحظه ممکن است 

گرفتار با گردد.(

رقابتوچشموهمچشمی
برخ��ی می خواهند خودش��ان را در زندگی با کس��انی که در نظر آنها ش��رافت و موفقیت 
مادی دارند،  هماهنگ س��ازند. البته این رقابت و چشم و هم چشمی گونه های مختلفی دارد؛ 
به عنوان مثال کس��ی ک��ه الگوی مصرف خ��ود را- بخصوص در آنچ��ه در معرض دید مردم 
اس��ت- مانند نوع پوشش و وسیله نقلیه یا منزل و لوازم زندگی، بویژه وسایل و لوازم پذیرایی 
و ضیافت، طا و جواهرات، دکوراس��یون منزل و... بر اس��اس ن��وع و کیفیت مصرف دیگران 
قرار دهد و مبنای زندگی خود را برپایه تبعیت از برخورداری های آنان بخصوص دوس��تان و 
همکاران یا اقوام و کس��انی که با آنان ارتباط نزدیک دارند بنا نهد، چه بس��ا در بسیاری موارد 
خود را ملزم ببیند که پا از حد خویش فراتر بگذارد و از حدود اجتماعی و اقتصادی خود تجاوز 

کند و به اسراف مبتا شود.
 بس��یاری از مردم در توجیه و درس��ت جلوه دادن رفتار نادرس��ت خود- که بدون شک از 
مصادیق اسراف اس��ت- عمل دیگران را پیش کشیده، می گویند دیگران نیز چنین می کنند. 

غافل از این که عمل دیگران نمی تواند مجوزی برای فساد و ولخرجی آنها باشد.
چه بسا همین روحیه چشم و هم چشمی، عاملی برای اختافات خانوادگی و نگرانی های 
روحی و روانی ش��ود و خانواده ای را در کام اختاف یا حتی جدایی کش��اند و آرامش روحی 
زن و ش��وهر را س��لب کند. در آموزه های دینی، برتری مادی، ماک ارزش انس��ان نیست 
و فق��ر و ثروت انس��ان ها را در بزرگ منش��ی و مناعت طبع انس��ان می دان��د. یعنی ثروت و 

افتخار حقیقی درون انس��ان اس��ت و نه برخورداری از ثروت و امکانات ظاهری گس��ترده. 
رس��ول خدا)ص( با اش��اره به همین اصل چنی��ن می فرماید: »ثروتمند بودن به داش��تن 
امکانات مادی نیس��ت، بلکه ثروتمند کس��ی است که احساس بی نیازی و ثروت، از درون او 
می جوش��د.« همچنین فرمود: »خیر الغنی غنی النف��س؛ بهترین بی نیازی، بی نیازی نفس 

است و این که انسان از درون احساس دارایی نماید.«
حضرت در روایتی چنین فرمود: »ریش��ه فقر و ثروت از قلب انسان سرچشمه می گیرد.« از 
این رو ساالر شهیدان در دعای عرفه از خداوند چنین درخواست می نماید: »خداوندا! ثروت و 

بی نیازی را در قلب من قرار بده.«
انس��ان هر اندازه در برخورداری های مادی پیش رود، باز هم کس��انی هس��تند که س��طح 
زندگی و امکانات آنها از او باالتر باش��د. از این رو هیچ گاه چنین ش��خصی در زندگی به امنیت 
و اطمینان خاطر دس��ت نخواهد یافت. در مورد انسان های آزمند وحریص مشاهده می کنیم 
که هر قدر بیش��تر مال دنیا به دست می آورند، باز احس��اس نداری و کمبود،  آنها را بیشتر آزار 
می دهد و دنبال کس��ب بیشتر از آن هستند. در روایت وارد شده است »انسان حریص همواره 
فقی��ر و نیازمند اس��ت. اگرچه مالک تمام ثروت های دنیا گردد.« چ��ون فقر او ذاتی و از درون 
کمبود و فقر را احساس می کند. امیر مؤمنان)علیه السام( می فرماید: »حرص و آز، نشانه فقر 

درونی انسان است.«
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وارثانپیامبر
حضرت زهرا سام اهلل علیها فرمودند:

ُتُه َو َمَحُلّ  نَْحُن َوسیَلُتُه فى َخْلِقِه، َو نَْحُن خاَصّ
ُتُه فى َغْیِبِه، َو نَْحُن َوَرَثُه أْنبیائِِه ُقْدِسِه، َو نَْحُن ُحَجّ

ما اهل بیت رسول خدا)ص( وسیله ارتباط خدا 
با مخلوقاتیم ما برگزیدگان خداییم و جایگاه 
پاکی ها، ما دلیل های روشن خداییم و وارث 

پیامبران الهی.
)شرح  نهج  الباغه  ابن  ابی  الحدید ، ج  16 ، ص  ۲11(

معاونبینالمللبعثهمقاممعظمرهبری:

ديپلماسي حج؛ تأمين اصول، تسهيل زيارت

در س�ال هاي اخیر از لفظ ديپلماس�ي ح�ج به کرات 
اس�تفاده مي شود؛ اساسا ديپلماس�ي حج چیست و در 

پرتو آنچه اقداماتي انجام مي شود؟
همه دولت هاي جمهوري اسامي در تمامي سال هاي پس 
از انقاب اس��امي، اصل داش��تن روابط خوب با همسایگان را 
دردستور کار خود داشته اند. یکي از همسایگان بزرگ ما کشور 
عربس��تان اس��ت که اگر چه از نظر مس��ائل تاریخي یا مذهبي 
دچار اختافاتي با آن هس��تیم. تحوالت روز هم به این مس��ائل 
دامن زده، نظیر حمایت عربس��تان ازعراق در جنگ تحمیلي یا 
قضایاي سوریه و عراق که دیدگاه هاي طرفین نه تنها متفاوت، 
بلکه متضاد است و تقریبا با هیچ کشور دیگري این گونه مسائل 
وج��ود ندارد. از ط��رف دیگر حج یک فریضه مهمي اس��ت که 
نظام موظف اس��ت زمینه برگزاري مناسب آن را فراهم بیاورند 
و هنگامي ک��ه روابط دوجانبه س��رد و بافاصله اس��ت، این کار با 
دشواري  مواجه مي شود. این جاست که در حج سیاست گذاري، 

برنامه ریزي و اجرا کنیم، و آن را دیپلماسي حج مي نامیم.
اين ايده ابتكاري جمهوري اسالمي است؟

ای��ن ابتکار ماس��ت و معتقدی��م که دیپلماس��ي حج باید 
بتواند اعمال سیاس��ي-عبادي زائران را تسهیل، اصول نظام 
را در حد توان اجرا وش��ان و منزلت زائ��ر ایراني را حفظ کند 

و البته که کار س��خت و پُرمشقتي است. این دپیلماسي حج، 
نه تنها باید مانع دیپلماس��ي رسمي کش��ور نشود، بلکه باید 

ممد و همراه آن باشد.
يعني در پرتو و ذيل آن قرار بگیرد؟

هماهنگ با آن عمل کند و نباید باعث سردترش��دن روابط 
دو کشور ش��ود. ما معتقدیم کارهایي انجام داده ایم که مددکار 
روابط دو کش��ور هس��ت. بخشي از این دیپلماس��ي به روابطي 
ک��ه با مقامات س��عودي وجود دارد، برمي گ��ردد و در اینباره با 
وزارت کشور و وزارت خانه هایي نظیر حج یا بهداشت در ارتباط 
هس��تیم. و همه س��اله مذاکراتي با وزارت حج صورت گرفته و 
توافق نامه اي را درباره وضعیت حج با آن ها به امضا مي رسانیم.

با وزارت خارجه چطور؟
ارتباط��ات ب��ا وزارت ام��ور خارج��ه از طری��ق س��فارت و 

سرکنسول گري برقرار مي شود.
در مورد تعداد دعاي کمیل هم توافق مي شود؟

حدود آن مشخص است، دو مورد در مدینه قبل و دو مورد در 
مدینه بعد. البته در برخي موارد طرف سعودي محدودیت هایي 
قائل مي ش��وند، مثل این که اجتماعات دیگري برگزار نشود یا 
خارجي ها ب��ه بعثه رفت و آمد نکنند. به برخ��ي از این موارد ما 
جواب داده ایم، مثل این که چون رهبر ما عاوه بر مقام رهبري، 

مرجع تقلید بس��یاري از شیعیان در سراسر دنیا هستند و آن ها 
براي پاسخ به سواالت شرعیشان به بعثه مراجعه مي کنند.
همه اين ها به   همان جلسه اسفندماه برمي گردد؟

تقریب��ا. درب��اره فعالیت ه��اي فرهنگ��ي و اجرای��ي به یک 
چارچوب مي رس��یم. نکته دیگر آن که هم س��عودي ها و هم ما 
مایل هس��تیم که حج با شکوه و آرام برگزار شود. پس باید براي 
تحقق اصول نظام و هم حج گزاري این حجم وس��یع از حجاج، 
مشکلي به وجود نیاید. عاوه بر این ها ما با بعثه هاي کشورهاي 

مختلف نیز ارتباط داریم.
اين ارتباطات قبل از موس�م حج برقرار مي شود يا در 

حین آن؟
هم قب��ل و هم حین حج. پیش از س��فر به مناس��بت  اعیاد 
قرب��ان و فطر، نماینده ولي فقیه پیام ه��اي تبریکي را به وزراي 
حجاج یا باال ترین مس��وول حج در کش��ورهاي مختلف ارسال 
مي کند یا بنده نیز براي سفراي کشورهاي اسامي به مناسبت 
این دو عید، پیام تبریک مي فرس��تیم. یا برخي مس��ووالن حج 
کش��ورهاي مختلف به ایران دعوت مي شوند یا ما به آن جا سفر 
مي کنیم. سال گذشته بیش از س��ي مورد ماقات هاي رسمي 
متعددي در مکه و مدینه با بعثه کشورهاي مختلف برگزار شد.
ادامه در صفحه آخر

فاشكردناسراروبدگمانی؛خیانتوتباهیعبادت
  رازداری

ش��یوه تقس��یم بندی زائران هر کاروان به گونه ای اس��ت که معموالً هر چند نفر در یک اتاق 
ساکن می شوند و نزدیک به یک ماه شب و روز با هم به سر می برند، در چنین وضعیتی طبیعی 
اس��ت که میان آنان گفت وگوهایی رد و بدل ش��ود که چه بسا بعضی از آن ها دوست ندارند این 
سخنان جای دیگری بیان شود؛ از این رو پیشوایان دینی به ما دستور داده اند تا سخنان محرمانه 
اش��خاص را برای کس��ی بازگو نکنیم. امام صادق )ع( فرمود: »آنچه در مجالس گفته می ش��ود 
امانت است و کسی حق ندارد، سخن هم صحبت خود را برای دیگری بازگو کند مگر آنکه با اجازه 
او بوده و یا نقل آن، بیان خوبی او باشد )مانند آن که کسی در مجالس خصوصی، همسفران خود 
را به نیکی به عبادت و امثال آن تشویق و ترغیب کرده و این مطلب برای دیگری بازگو شود( .«  

رسول خدا )ص( در این زمینه فرمود: »مجالس امانت اند و فاش کردن راز برادر دینی، خیانت 
است پس از این کار دوری کن« . و در حدیث دیگری فرمود: »وقتی دو نفر با یکدیگر در جلسه ای 
صحبت می کنند، آنچه با یکدیگر در میان می گذارند امانت خدا است، پس جایز نیست که یکی از 

آن ها بر خاف میل برادر دینی اش آنچه را که او میل به افشای آن ندارد، بازگو کند« . 

  پرهيزازسوءظن
شایسته است حاجیان کاروان خود را به کانون محبت و صفا تبدیل کنند و نسبت به همدیگر 
مهربان و خوشبین باشند و از هر گونه سوء ظنی بپرهیزند. امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: »کار برادر 
دینی خود را به بهترین وجه توجیه و حمل کن، تا زمانی که از او کاری سرزند که راه توجیه را بر تو 
ببندد و هیچگاه از سخنی که از )دهان( برادرت بیرون آید تا وقتی که می توانی محمل خوبی برای 
آن بیابی گمان بد مبر.«   حسن ظن و خوش بینی نسبت به دیگران، از برترین ارزش های اخاقی 
و بزرگ ترین عطیه ها اس��ت.  برای حل مشکل س��وء ظن، پیشوایان اسام تا آنجا جلو رفته اند که 
رسول خدا)ص( فرمود: »اُْطُلْب الَِِخیَك ُعْذراً َفاِْن لَْم تَِجْد لَُه ُعذراً َفالَْتِمْس لَُه ُعذراً« .  »برای 

گفتار و کرداری که ازبرادر تو سر می زند عذری بجوی و اگر نیافتی عذری بساز!«
بنابراین، از آنجا که حاجیان در سفر حج، به عبادت خدا روی آورده و در صدد کسب معارف 
و آمرزش الهی برآمده اند، باید به شدت از سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران خودداری کنند; 

زیرا گمان بد عبادت را تباه می کند.
برگرفته از کتاب درسنامه آداب سفر حج )1 جلد(، حجت االسالم و المسلمین قاضی عسكر

  محمدرضا باقري چهره شناخته شده اي در میان ديپلمات هاي ايراني است که از بهمن ۸۸ 
تاکنون عهده دار مسوولیت بین الملل بعثه  مقام معظم رهبري است. او متولد 1331 است و از 
سال ۶1 در وزارت امور خارجه فعالیت کرده؛ سفارت ايران در ترکیه، لیبي و سوريه و معاونت 
عربي-آفريقاي�ي وزارت خارجه از جمله س�وابق اوس�ت. وي از خاطره خ�ود درباره دعاي 
کمیل مدينه مي گويد؛ هنگامي که وزير کشور فعلي عربستان آقاي امیرمحمد بن نايف آن را 
مي شنود و مي گويد که تصور ما اين بود که در اين مراسم شما حرف هاي سیاسي مي زنید، اما 
بعد از خواندن دعاي کمیل، متوجه مضامین عمیق توحیدي آن شديم و »و من شخصا عاشق 
اين دعا ش�ده ام«. با آقاي باقري درباره ديپلماس�ي حج و فعالیت ه�اي معاونت بین الملل در 

دفترش در دارهادي مكه مكرمه، گفت وگويي را انجام داده ايم که در ادامه خواهید خواند.
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 امنیت زائر
سفرمعنوی

هوش��یاری و دقت در سفر بخصوص 
هنگام حض��ور در یک کش��ور بیگانه، از 
ضروریاتی اس��ت که موجب آس��ایش و 

آرامش مسافر و همراهان می شود.
فراموش نکنیم مش��کلی که برای ما 
پی��ش می آید، هر چن��د کوچک، تنها به 
خود ما مح��دود نمی ش��ود بلکه ممکن 
است همراهان و چه بس��ا یک کاروان را 
درگیر نماید و حاوت و ش��یرینی س��فر 
را به کام ما تلخ کند. از این رو الزم اس��ت 
ضمن رعای��ت قوانین کش��ور میزبان، با 
به کار بس��تن م��واردی ک��ه روزانه برای 
ش��ما زائران عزی��ز ی��ادآوری می گردد، 
اجازه سوءاس��تفاده را به فرصت طلبان و 
س��ودجویان که منتظر غفلت ما هستند، 
نداده و س��فری امن و آرام را برای خود و 

دیگران به وجود آوریم.
حضوردرحرمينشريفين

واماكنمقدسه
1- در آداب و رس��وم برخ��ی ملت ها، 
بلند کردن کفش به طرف کسی بدترین 
توهین قلمداد می ش��ود. دقت کنید اگر 
کفش های خود را به حرمین می برید، در 

کیسه های مخصوص قرار دهید.
۲- در حرمین ش��ریفین از قرار دادن 
ق��رآن کری��م و کفش ها در یک دس��ت 

خودداری کنید.
۳- برخ��ی عوام��ل تندرو، اق��دام به 
اعمال��ی از قبی��ل توهین به ش��یعیان و 
ایجاد مزاحم��ت به هر بهانه ای می کنند. 
شایسته است از هرگونه جدل و درگیری 

با آنها اجتناب نمایید.
۴- از اس��تفاده از س��جاده هایی که بر 
آنها، تصویر )ضریح ائمه علیهم السام یا 
اسامی و القاب ائمه اطهار علیهم السام( 

منقوش است، خودداری نمایید.
5- در حرمی��ن ش��ریفین هم��واره 
مراق��ب جیب، کی��ف، موبای��ل و محل 
نگه��داری پ��ول و اش��یای قیمتی خود 
باشید. سارقان همیش��ه و در شکل های 
مختل��ف در کمین بوده و مترصد فرصت 

برای سرقت هستند.

قاریاهلبهشت
حضرت زهرا سام اهلل 
علیها فرمودند:
تاوت کننده سوره حدید 
و واقعه و الرحمن در 
آسمان ها و زمین اهل 
بهشت خوانده می شوند. 
)کنزالعمال ، ج  1، 
ص58۲(

ضرورت توجه
به آداب رفاقت درحج 

  حسین فاضلي
عوامل س��ازنده آدمی��ان گوناگون اند. از مهم تری��ن آنها انتخاب 
دوس��ت، رفیق و همنش��ین اس��ت. چرا ک��ه انس��ان تاثیرپذیر بوده 
و بخ��ش فراواني از اف��کار، آداب و رفتار اخاق��ي خویش را از طریق 
رفقا و دوس��تان مي گیرد بنابراین، بایس��تي انسان در زندگي به ویژه 
در مسافرت هاي مهم و سرنوشت س��ازي مانند سفر حج، تا مي تواند 
دوستان و همراهان متدین، خوش اخاق... انتخاب کند که برگزیدن 
رفیق��ان صالح در سرنوش��ت آدمي تأثیرگذار اس��ت، مرحوم بهاري 
همداني، اس��تاد مرحوم قاضي طباطبایي تأکید دارند که باید رفیق 

انسان داراي صفات ذیل باشد:
1- عاقل باش��د و اندازه کارها را بداند، زیرا که در مصاحبت احمق 
خیري وجود ندارد، وي مي خواهد نفعي را به شما برساند، در عوض از 

روي بي شعوري ضرري دیني یا دنیایي مي زند.
۲- حسن خلق داشته باشد، چه بسا کساني که زیرک و عاقل اند اما در 

اثر غلبه نیروي شهواني یا غضب بر خاف دستورات عقل رفتار دارند.
۳- اهل تقوا و صالح باش��د، زیرا فاس��ق که از خ��داي خویش پروا 
ندارد، از شما پروا نخواهد نمود بلکه او بر مدار هواهاي خویش حرکت 
مي کند از جمله پي آمدهاي رفیق بد آن اس��ت که ارتکاب گناهان را 

در نظر شخص موهون و آسان مي نمایاند.
۴- اه��ل بدعت نباش��د، چه اینکه افزون بر خوف س��رایت از وي، 
مایه ش��مول عذاب و لعنت خواهد ش��د. در روایت آمده است:  با اهل 
بدعت مصاحبت و مجالس��ت ننمایید تا نزد پروردگار ش��ما هم یکي 

از آنان نباشید.
5- حریص به دنیا نباش��د، زیرا از رفت و آمد با حریص، روحیه وي 

بر انسان نیز اثرگذار مي شود.
اگ��ر آدمي دوس��ت و رفیق با اوصاف نیکو یافت، ق��در او را بداند و 
دوس��تي وي را به آساني از دس��ت ندهد و حقوق ذیل را درباره وي به 

ویژه در این سفر روحاني مراعات نماید:
  حقرفاقت:

1- بایس��تي از بخش��ش مال، در حق او کوتاهي ننمایي، بلکه بدون 
درخواستش، او را به جاي نفس خود قرار دهي تا شریک در مال تو باشد.

۲- در ب��رآوردن نیازهاي او، تاش ورزي و بدون خواهش از جانب 
وي، ب��ا بشاش��ت و امتنان، او را مق��دم بداري، »در رف��ع حوائج و در 

اکرامات و زیارات و غیرها بر اقارب و اوالد«.
۳- در حضور و غیاب او، از گفتن عیبهایش س��اکت باش��ي، بلکه 

تجاه��ل نمایي، اگر خواس��تي رفیقت داراي صفت بد نباش��د، از راه 
مهرباني و رأفت، به تدریج او را هدایت کني.

۴- از کش��ف اسرار وي چشم پوشي نمایي، حتي براي نزدیکترین 
دوس��تانت رازهاي وي را فاش نس��ازي، زیرا که فاش نمودن اس��رار 
دیگران حکایتگر خبث باطن آدمي اس��ت، حفظ اسرار رفیق مصالح 

فراوان دارد.
5- نس��بت به او خوش گمان باش��د، و اگر نتوانست براي کار بد او 

محملي بیابد، حمل بر سهو و نسیان نماید.
6- از مجادله نمودن با وي پرهی��ز کند، زیرا مجادله برانگیزاننده  

آتش فتنه است به عاوه مفاسد دیگر هم دارد.
7- نیکي هاي رفیق را افش��ا نموده، به او اظهار محبت کند و بر نعم 

او، تشکر زباني داشته باشد.
8- اگر نیاز به تعلیم دارد، از تعلیم او مضایقه ننماید، حتي االمکان، 
دور از چش��م دیگران به آموزش او بپردازد، تا دیگران ملتفت جهل او 

نشوند که سبب خجلت او مي شود.
9- باید عیب هاي او را با رفق و مدارا تذکر دهي، و اگر عیبي را از تو 

مخفي مي نماید، دیگر او را اظهار مکن.
10- اگ��ر رفیقت در حق تو تقصیر مي کند، تجاهل نما و یا تحمل 
و عفو کن و اگر از حد تحمل گذشت، عقاب در خفا، سزاوارتر از عقاب 
علني اس��ت و کنایه بهتر از صراحت گویي اس��ت، ولي تحمل کردن 
از همه چیز بهتر اس��ت، چه اینکه در حدیث قدس��ي آمده است: »... 

هرکس رضاي ما را خواهان است، باید جفاي خلق را تحمل کند.«
11- از زیارت و دعا براي او مضایقه ننماید، زیرا دعا کردن براي او 
در واقع دعا براي خویشتن است، در حدیث نبوي است: براي هر کس 

دعا کني، فرشته مي گوید: »و لک مثل ذلک« 
1۲- نس��بت به رفیق با وفا باشد، دوس��تان او را گرامي بدارد، در 
پي ب��ر آوردن نیازهاي اهل و عیال و اوالد او باش��د و از جدایي رفیق 

ناالن گردد.
1۳- ام��ور را بر رفیق خویش آس��ان گیرد و رفی��ق خویش را به 
تکلف نیندازد بلکه هدف رفاقت، تبرک جستن به دعاي رفیق و مدد 

خواستن در امور دیني باشد.
آنچه ذکر ش��د چقدر زیبنده است که زائر خانه خدا، آداب فوق را 
در کاروان نس��بت به دیگران و هم کاروانیان خویش از نظر دور ندارد، 
تا خداوند صاحب خانه و فرش��تگان نیز وي را به خاطر نیکي نمودن با 

همسفران از نظر دور ندارد، بادا که چنین باشیم انشاءاهلل.
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بهترینوارزشمندترینمردم
حضرت زهرا سام اهلل علیها فرمودند:

بهترین شما کسی است که در 
برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر 

باشد و ارزشمندترین مردم کسانی 
هستند که با همسرانشان مهربان و 

بخشنده اند.
)دالل االمامه و کنزالعمال ، 

ج  7، ص۲۲5(

16- هر کس وارد مکه یا مدینه می ش��ود، سنت است که از 
مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص( آغاز کند.

17- در هر دو شهر س��نت است که دخول و خروج از دو راه 
متفاوت باشد. این سنت را رسول خدا)ص( پایه گذاشته است. 

چون خود چنین می کرد.
18- س��نت است کس��ی که ش��بانه می خواهد وارد مکه یا 
مدینه شود، در حومه شهر اتراق کند و روز وارد شود. این سنت 

نیز از رسول خدا)ص( است که شب وارد این دو شهر نمی شد.
19- پیامبر)ص( بر مردم مکه منت نهاد و آنان را آزاد ساخت و 
نیز از مسلمانان مدینه خواست که گناهکاران انصار را عفو کنند.

۲0- به موج��ب آیات قرآن و حوادث زمان پیامبر)ص( اهل 
مکه از تجاوز به ش��هر مدینه و نیز مس��لمانان مدینه از تجاوز به 

مکه باز داشته شدند.
۲1- مکه به وسیله مردم مدینه فتح شد.

۲۲- طواف به دور خانه کعبه و نیز زیارت مسجد پیامبر)ص( 
مستحب است.

۲۳- مس��ح دو رک��ن- رک��ن یمان��ی و حجراالس��ود- در 
مسجدالحرام و نیز نماز نزد اس��توانه های مسجدالنبی موجب 

ریزش گناهان است.
۲۴- تکرار پی در پی عمره در مکه مس��تحب است و نیز نماز 

در مسجد قبا در مدینه معادل عمره شمرده شده است.
۲5- نم��از در حج��ر اس��ماعیل در مک��ه و نی��ز در روضه 

پیامبر)ص( در مدینه ثواب بی شمار دارد.
۲6- کار نی��ک و عمل صالح هم در مکه و هم در مدینه ثواب 

مضاعف دارد.
۲7- نوش��یدن آب زمزم در مکه و نیز نوشیدن از آب چاهی 

در مدینه که بثر بضاعه نام دارد، سنت است.
۲8- به موجب پاره ای از روایات، آب زمزم و خاک و خرمای 

مدینه شفاست.
۲9- هم��ان گون��ه که آب زم��زم در مکه با پای اس��ماعیل 

جوشید، در مدینه آب از انگشتان پیامبر)ص( جوشید.
۳0- همان گونه که آب زمزم را به این سو و آن سو می بردند 

و می برند، آب چاه های مدینه را نیز چنین می کردند و این بنابر 
منقول،  سنت پیامبر)ص( بوده است.

۳1- همان گونه که حجراالسود را در مکه باید بزرگ داشت، 
منبر ش��ریف پیامبر)ص( را در مدینه نیز باید بزرگ داش��ت و 

طبق روایت، نباید صدا را در نزد منبر رسول)ص( بلند کرد.
۳۲- اه��ل مکه،  اه��ل اهلل و اهل مدینه، جیران رس��ول اهلل 

نامیده شده اند.
۳۳- فضائل مس��جد خیف در مکه )منی( و مس��جد قبا در 
مدین��ه با هم برابری می کنند. در روایت اس��ت که در مس��جد 
خیف قبر 70 پیامبر و نماز در مس��جد قبا معادل عمره اس��ت. 
افزون بر مس��اجد دیگر مدینه، که همه دارای فضیلت اند مانند 
مس��جد القبلتین، مس��جد الغمامه )المصلی(، مس��جد الفتح، 

مسجد االجابه و جز اینها.
۳۴- در مکه وادی س��رر و در مدینه وادی عقیق وجود دارد 

که برای هر دو مکان فضائل بسیار نقل شده است.
۳5- مطاب��ق روایات وارده هر مؤمنی ک��ه در مکه یا مدینه 
بمیرد، در قیامت در ش��مار آمنان یعنی کسانی که دارای امان و 

امنیت هستند، محشور می شود.
۳6- زیارت قبرس��تان معل��ی در مکه و قبرس��تان بقیع در 
مدین��ه، م��ورد تأکید ف��راوان پیامبر)ص( قرار گرفته اس��ت و 

روایات در این باره فراوان رسیده است.
۳7- طبق روایت، اهل مکه و اهل مدینه، نخس��تین کسانی 

هستند که با پیامبر)ص( محشور می شوند.
۳8- نخس��تین کس��انی که پیامبر)ص( برای آنان شفاعت 

می کند، اهل مکه و مدینه اند.
۳9- در مکه سنگ و درخت و کوه بر پیامبر)ص( سام می کردند 

و در مدینه استوانه حنانه از فراق پیامبر)ص( ناله می کرد.
۴0- در مکه حرا و ثبیر و در مدینه کوه احد زیر پای رس��ول 

خدا)ص( بر خود می لرزید.
۴1- پیامبر)ص( مدت رسالت خود را طی دو دوران، در مکه 

و مدینه گذراند.
۴۲- هج��رت پیامب��ر)ص( از مکه ب��ه مدینه، آغ��از تاریخ 

مسلمانان شد.
۴۳- سرودن ش��عر در مکه و مدینه و نیز در مسجدالحرام و 

مسجدالنبی)ص( رخصت است.
۴۴- هرگونه گن��اه مخصوصاً احتکار خوراکی های مردم در 

مکه و مدینه کیفر دوچندان دارد.
۴5- ب��ا آن که مکه و مدینه حرم امن الهی اند، ولی مجرمان 
و بزه��کاران نه در مکه و نه در مدینه از کیفر و اقامه حد، مصون 

نخواهند ماند.
۴6- کس��ی که مردم مکه یا مردم مدینه را بترس��اند، کیفر 

ویژه و افزون خواهد یافت.
۴7- ه��ر کس با الحاد و س��تم وارد مکه یا مدینه ش��ود، به 
موج��ب آیه قرآن در مورد مک��ه و روایات وارده در مورد مدینه، 

کیفر سخت خواهد یافت.
۴8- کسی که در مکه یا مدینه به بدعت یا الحاد گراید، کیفر 

مضاعف خواهد یافت.
۴9- مکه و مدینه آخرین ش��هرهایی هس��تند که در پایان 
جهان ویران شوند و در روایات است مردم مکه و مدینه تا پایان 

جهان، مؤمن خواهند ماند.
50- هیچگاه کفار بر این دو شهر مسلط نخواهند شد.

51- لشکریانی که بخواهند با این دو شهر بجنگند، به زمین 
فرو خواهند رفت.

فضيلت های مشترک 
مكه و مدينه

  محمدجواد حجتی کرمانی
بی تردی��د، حرمین ش��ریفین، ش��ریف ترین و گرامی ترین 
س��رزمین هایند. در این که کدام یک ب��ر دیگری برتری دارند، 
سخنان متفاوت گفته اند اما نقل اجماع شده است که آن مقدار 
از خاک مدینه که جس��م مطهر رسول خدا)ص( را در بر گرفته، 
از همه جای دنیا- حتی از کعبه مش��رفه- اشراف و افضل است 
و نیز کعبه مشرفه از تمامی زمین ها، چه مکه و چه مدینه و چه 

سایر اماکن دنیا، اشرف و افضل است.
در سطور ذیل با استفاده از کتاب مکانه الحرمین الشریفین 
موارد مشترک شرف و فضیلت حرم شریف مکی و حرم شریف 

مدنی برشمرده شده است:
1- نخستین شرافت مشترک آن است که هم نخستین و هم 
آخرین مسجد که به دس��ت یک پیامبر بنا شد، در مکه و مدینه 
است. کعبه نخستین مسجدی است که به دست یک پیامبر یعنی 
حضرت آدم)علیه السام( ساخته شد و مسجدالنبی)ص( آخرین 
مسجدی است که به دست یک پیامبر یعنی حضرت محمد)ص( 
بنا گردید و بدین س��ان آغاز مسجدسازی به دست یک پیامبر در 

مکه است و انجام آن به دست یک پیامبر در مدینه.
۲- مک��ه برونگاه راس��تی و مدینه درونگاه راس��تی اس��ت. 

پیامبر)ص( با صدق از مکه بدر آمد و به مدینه اندر آمد.
۳- مکه زادگاه و نشانگاه رسالت پیامبر)ص( است و مدینه، 

هجرتگاه، رحلتگاه و آرامگاه او.
۴- مکه و مدینه هر دو حرم امن خدایند.

5- هم مکه و هم مدینه به دستور خدا، حرم امن شده اند.
6- حرم اعام ش��دن مکه و مدینه، هر دو، به وس��یله پیامبر 
خدا بوده است. مکه به وس��یله حضرت ابراهیم)علیه السام( و 

مدینه به وسیله حضرت محمد)ص(.
7- مکان کعبه برای ابراهیم)علیه الس��ام( برگزیده ش��د و 

مکان مسجدالنبی)ص( برای پیامبر خاتم)ص(.
8- ابراهیم)علیه السام( برای کعبه بسیار دعا کرد و حضرت 

رسول)ص( برای مسجد مدینه.
9- حج به سوی مکه قرار داده شد و هجرت به سوی مدینه.
10- بار سفر به س��وی مکه و مدینه بستن به ترتیب واجب 

و سنت است.
11- ثواب نماز در مس��جدالحرام و مس��جدالنبی )یا مکه و 
مدین��ه( از همه جا بیش��تر و چندین برابر- صد ی��ا هزار برابر- 

جاهای دیگر است.
1۲- پیامب��ر)ص( مکه و مدینه را از همه جای دنیا بیش��تر 

دوست می داشت.
1۳- ایمان در هر عصری، به مکه و مدینه درمی پیچد و این 

دو شهر را احاطه می کند.
1۴- خ��دا این دو ش��هر را محل قیام و ب��رای ذکر و عبادت 

قرار داده است.
15- مقام ابراهیم)علیه الس��ام( در مس��جدالحرام و منبر 

پیامبر در مسجدالنبی)ص( دو موجود بهشتی اند.
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سبوی عشق
شهرهجرت

مدینه ش��هري اس��ت ک��ه دیوارها، 
کوچه ها و گذرهایش یادآور دوران حیات 

پیامبر و ائمه است.
ای��ن س��رزمین نوران��ي آئین��ه اي را 
مي ماند که تاریخ پرفراز و نش��یب مکتب 
آس��ماني م��ا، در س��یماي آن جلوه اي 
پرفروغ یافته و از جمله آغوش گش��وده و 
کرامت میهمان نوازانه اش در برابر پیامبر 
و یاوران او در قرآن کری��م نیز به زیبایي 

انعکاس یافته است.
از جمل��ه این آیات مي ت��وان به آیات 
نود و هفتم و صدم س��وره نس��اء اشارت 
داشت که مي خوانیم:» ِإَنّ الَِّذيَن َتَوَفّاُهُم 
الَْمَلئَِک��ُة َظالِِمي َأنُفِس��ِهْم َقالُوا ِفیَم ُکنُتْم  
َقالُوا ُکَنّا ُمْس��َتْضَعِفیَن ِف��ي اْلَْرِض َقالُوا 
ًة َفُتَهاِجُروا ِفیَها   ِ َواِس��عَ َألَْم َتُکْن َأْرُض الَلّ
َفُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهَنُّم َوَس��اَءْت َمِصیًرا« 
ِ َيِجْد ِفي اْلَْرِض  »َوَمن يَُهاِجْر ِفي َسِبیِل الَلّ
ُمَراَغًما َکِثیًرا َوَس��َعًة  َوَمن َيْخُرْج ِمن بَْیِتِه 
ِ َوَرُسولِِه ُثَمّ يُْدِرْکُه الَْمْوُت  ُمَهاِجًرا ِإلَى الَلّ
ُ َغُفوًرا  ِ َوَکاَن الَلّ َفَقْد َوَق��َع َأْجُرُه َعَل��ى الَلّ
ِحیًما « آنانکه هنگام مرگ، فرشتگان از  َرّ
آنها باز پرسند که در چه کار بودید پاسخ 
دهند که ما در روي زمین مردمي ضعیف 
و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند آیا زمین 

خدا پهناور نبود که در آن سفر کنید.
و هر کسي در راه خدا از وطن خویش 
هجرت کن��د در زمین براي آس��ایش و 
گس��ترش امورش جایگاه بسیار خواهد 
یافت. و هر گاه کسي از خانه خویش براي 
هجرت به س��وي خدا و رسول بیرون آید 
و در س��فر، مرگ وي فرا رسد اجر و ثواب 

چنین کسي برخداست.
همچنی��ن در آی��ه پنجاه و شش��م از 
س��وره عنکبوت آمده اس��ت: » یَا ِعَباِدَي 
الَِّذی��َن آَمُن��وا إَِنّ أَْرِضي َواِس��َعٌة َفإِیَّاَي 
َفاْعُبُدوِن « اي بندگان با ایمان زمین من 
بسیار وسیع است در این صورت هر کجا 

باشید مرا با اخاص پرستش کنید.
پیامب��ر ما ب��ه امر خداوند مک��ه را به 
مقصد مدینه ت��رک گفتند و این هجرت 
مبدأ تاریخ اس��امي واقع گردید. مدینه 
پ��س از مک��ه معظمه مرکز ن��زول وحي 
ق��رار گرفت و خاط��رات تاریخي بر جاي 
مانده در س��ینه این ش��هر و مأوي یافتن 
خواجه کاینات و مفخ��ر ممکنات در آن 
و ق��رار گرفتن این س��رزمین ب��ه عنوان 
مقدم حبیب خ��دا همه و همه گواهي به 

نوراني ترین سرزمین خداست.

سهخصلتایمان
 امام رضا علیه السام فرمودند:

ال يسَتکِمُل َعبٌد حقیقَة االيماِن َحتَّى َتکوَن فیِه ِخصاُل 
َثلٍث: اَلتَّفقُُّه ِفى الّديِن َوُحسُن التَّقديِر ِفى الَمعیَشِة، 
زايا.؛ بُر َعَلى الرَّ َوالصَّ
هیچ بنده  ای حقیقت ایمانش را کامل نمی  کند مگر 
این که در او سه خصلت باشد: دین  شناسی، تدبر 
نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبت ها و باها.
)بحار االنوار، ج 78، ص ۳۳9، ح1 (

 هر اقدامي در جهت اختالف شيعه و سني
كمك به »امريكا، انگليس خبيث و صهيونيزم« است

رهبر معظم انقالب در بیانات روز عید غدیر: 

ادامه از صفحه 2
 نظام جمهوری اس��امی، انقاب بزرگ ما، امام عظیم الّش��أن ما، 
توانست تفّکرات دنیای اسام را متوّجه خود بکند، دلهای آنها را جذب 
کند، به انگیزه های آنها و به حرکات آنها جهت دهی بکند؛ این، دشمن 
را ترس��اند؛ استعمار را، اس��تکبار را، صهیونیس��م را، به طور مشّخْص 
دس��ت های سیاس��ت در آمریکا را ترس��اند، و به همان ساح قدیمی 
متوّسل شدند که س��اح »اختاف افکنی« است. امروز و در طول این 
سالهای متمادی، اختافات بین ش��یعه و سّنی را هرچه بیشتر دامن 
میزنند برای اینکه ذهن دو طرف را از دشمن اصلی - که دشمن اسام 
است، نه دشمن خصوص تش��ّیع یا دشمن خصوص تسّنن - منصرف 
بکنند، اینها را به همدیگر مش��غول کنند؛ این سیاست استعمار است؛ 
متخّصص این سیاس��ت هم دستهای سیاسی و امنّیتی دولت انگلیس 
خبیث اس��ت که از دیرب��از، در این زمینه فّع��ال بودند، تاش کردند، 
بلدند چگونه بین فرقه های مس��لمان اختاف بیندازند، راه های آن را 

تجربه کردند، آگاهی دارند و بشّدت مشغولند.
این جریان »تکفیر« - این چیزی که امروز در عراق و در سوریّه و در 
برخی از کشورهای دیگر منطقه بُروز کرده و در واقع با همه ی مسلمانها 
مواجه اند، نه فقط با ش��یعه -  س��اخته ی دس��ت خود اس��تعمارگران 
اس��ت؛ اینها چیزی به نام القاعده، چیزی به نام داعش درس��ت کردند 
برای مقابله ی با جمهوری اس��امی، ب��رای مقابله ی با حرکت بیداری 
اسامی، منتها دامن خودش��ان را گرفته است؛ امروز دامن خود آنها را 
گرفته اس��ت. البّته امروز هم با یک نظر دقیق تحلیلی وقتی انسان نگاه 
میکند، میبیند که تاشی که امروز آمریکا و هم پیمانان آمریکا در آنچه 
»مواجهه ی با داعش« اس��م گذاشته اند - که واقعّیتی ندارد - در اینجا 
دارند به خرج میدهند، بیش از آنچه تاش برای نابودکردن نطفه ی این 
حرکت خبیث باش��د، تاش برای جهت دادِن دشمنی های مسلمانان 
میان یکدیگر است. سعی می کنند مس��لمانها را به جان هم بیندازند؛ 
عام��ل آن را امروز این گروه جاهل و متعّصب و متحّجر و وابس��ته قرار 
داده اند وااّل هدف همان هدف اس��ت؛ سعی آنها این است که مسلمانان 
را از دش��من اصلی منصرف کنند. ما باید این را بدانیم - چه شیعه و چه 
سّنی؛ هرکسی که به اس��ام پایبند است، هرکسی که حاکمّیت قرآن 
را قبول دارد باید بداند - که آمریکا، سیاست های آمریکا، سیاست های 

استکباری، سیاستهای صهیونیستی، دشمن اسامند، دشمن آگاهی 
اس��امی اند، دش��من حاکمّیت اسامند؛ تاش��ی هم که امروز دارند 
میکنند، دنباله ی تاش ۳5 س��اله ی آنها است؛ ۳5 سال است دارند به 
انواع و اقسام تاش می کنند ]که [ به اذن الهی، به حول وقّوه ی الهی، در 
همه ی تاشهایی که علیه جمهوری اسامی کردند، شکست خوردند؛ 

در این یکی هم به فضل پروردگار قطعاً شکست خواهند خورد.
 آنچه وظیفه ی مسلمانان اس��ت - چه مسلمان شیعه، چه مسلمان 
سّنی - این است که با تحریک احساسات یکدیگر، به دشمن کمک نکنند؛ 
شیعه باید بداند که اگر چنانچه اختاف و دعوا و حّساسّیت برانگیزِی میان 
شیعه و سّنی تحریک بشود، دشمن مشترک، دشمن اصلی، سود خواهد 
برد، نباید اجازه بدهد؛ س��ّنی هم همین جور. طرفین باید مراقب باشند، 
احساسات یکدیگر را تحریک نکنند، به مقّدسات یکدیگر اهانت نکنند، 
دعوای بین طائفه های مسلمان و گروه های مسلمان و به طور خاص بین 
ش��یعه و سّنی را - که مورد عاقه ی دشمنان اسام است - آتش افروزی 
نکنند؛ این را همه باید متوّجه باشند. اگر کسی در این زمینه اقدامی بکند 
که موجب تحریک احساسات طرف مقابل است و موجب ایجاد دشمنی 
اس��ت، یقین بداند به آمریکا دارد کمک میکند، به انگلیس خبیث دارد 
کمک میکند، به صهیونیسم دارد کمک میکند؛ به همان کسانی کمک 
میکند که داع��ش و القاعده و امثال اینها را به وج��ود می آورند و جریان 
تکفیر را به راه می اندازند برای ایجاد اختاف بین ش��یعه و س��ّنی. امروز 
اتّحاد اس��امی، برادری اسامی، همبستگی اسامی، یکی از الزم ترین 
و واجب ترین وظایف همه ی جوامع اس��امی اس��ت و بایس��تی همه به 
این وظیفه ملتزم باش��یم. البّته مس��لمانان مؤمن و آگاه و بابصیرتی که 
در نظام جمهوری اسامی زندگی می کنند، به وظایف خودشان آشنایند، 
امیدواریم که در اینجا و در همه جا، به این وظایف پایبندی نشان بدهند. 
خداوند ان شاءاهلل همه ی شما را موّفق بدارد، همه ی شما را و دنیای اسام 

را ان شاءاهلل از برکات عید غدیر برخوردار کند.
والّسالم علیكم و رحمةاهلل و برکاته 

1( االحتجاج، ج ۲، ص ۴50؛ خطبه ی غدیر
۲( جامع االحادیث شیعه، ج ۲۳، ص 7۴۲

۳( س��وره ی احزاب، بخش��ی از آی��ه ی 6؛ »پیامبر ب��ه مؤمنان از 
خودشان سزاوارتر ]و نزدیکتر[ است...«
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دورهجدید-شماره25
22م���ه��������ر1393
20ذیالحج��ه1435
14 October 2014

دلیلعدمرستگاری
امام حسین علیه السام 

فرمودند:
الأفَلَح قَ�وٌم اشَت�روا َم�رض�اِت 

الَمخلُ�وق بَسَخِط الخ�الِق ؛
رستگ�ار نمی شوند م�ردم�ی 
که خشن�ودی مخل�وق را در 

مق�ابل غضب خ�الق خریدن�د.
)تاریخ طبری،ج 1، ص ۲۳9(

ای »زائر خانه خدا!« اینک که از منا برگش��تی، انشاءاهلل که 
حج تو مقبول درگاه حضرت احدیت واقع شده و حاجی شده ای! 
به لبیکی که گفتی و عهدی که با خدا بستی عمل کرده ای؛ چون 
با قصد قربت احرام بس��تی، خود را از همه پستی ها، زشتی ها و 
وابس��تگی ها رها کردی و با طواف بر گرد خانه دوس��ت، اعام 
وفاداری نمودی و به پیروی از صالحان و موحدان، در پشت مقام 

ابراهیم نماز بجا آوردی؛ با سعی در صفا و مروه، 
صف��ا گرفتی و به مروت رس��یدی و با یاد س��ه چهره بزرگ 
توحیدی کوش��ش در راه حق و حقیقت را پیش��ه خود ساختی 
و آن��گاه در عرفات وق��وف یافتی و خدا را ب��ا خلوص خواندی و 
به عش��ق و عرفان رس��یدی؛ سپس در مش��عر بیتوته کردی و 
رازهای نهانی را با خ��دا گفتی! و با نظر و تأمل در عالم طبیعت: 
کوه و صحرا،  آس��مان و زمین و دشت و بیابان به آگاهی و شعور 
دست یافتی؛ آنگاه به سوی منا حرکت کردی و نمادهای شرک 
و کف��ر و ضالت را س��نگباران نمودی و اینک در کس��وت یک 
موحد، دوب��اره به مکه رجعت کردی تا خ��دا را خالصانه طواف 
و عبادت کنی! می بایس��ت این موقعی��ت و موهبت الهی را قدر 
بدانی و دس��تاوردهای خویش را نیک پاس بداری، این توفیقی 
که رفیق تو ش��ده است را ارزان نفروش��ی، زیرا هیچ چیز با آن 
براب��ری نمی کند، چنان که در آموزه ها و باورهای دینی ما بدان 

تصریح شده است. سعید بن سمان می گوید: من هر سال به حج 
می رفتم تا این که یک سال سختی پیش آمد که مردم در تأمین 
زندگی به زحمت افتادند. دوستان من گفتند که اگر تجدیدنظر 
می کردی و این خرجی را که می خواهی صرف حج رفتن بکنی، 

به مردم مستحق صدقه می دادی، البته بهتر بود.
من به دوستان گفتم آیا رأی شما این است؟

گفتند: بله!
آن س��ال پول را دادم و به حج نرفتم اما در ش��ب عرفه خوابی 
دیدم که آن خواب مرا ناراحت کرد و پیش خودم گفتم دیگر این 
کار را نمی کنم و حج را رها نمی سازم، بلکه هر سال به حج خواهم 
رفت. وقتی سال آینده شد، به حج رفتم در فرصت منا )که یکی از 
فرصت های بسیار خوب برای برخوردها و برقراری ارتباط است( 
امام صادق)ع( را دیدم. مردم پیرامون او جمع شده بودند، پیش 

رفتم و عرض کردم به من بفرما تکلیف چیست؟
داس��تان را برای او گفتم و پرسیدم کدام بهتر و با فضیلت تر 

است؛ حج یا صدقه؟
فرم��ود: چقدر خوب اس��ت انفاق به فقرا، ام��ام این جمله را 
س��ه بار تکرار فرمود. گفت��م: بله می دانم اما ک��دام یک بهتر و 

بافضیلت تر است؟
فرمود: چه مانعی دارد که ش��ما هم به حج بروید و هم صدقه 

دهید و هر دو کار را انجام بدهید؟
گفت��م: آخر پولش به اندازه ای نیس��ت که به هر دو رس��د و 
وسعت این کار را ندارد. فرمود: آن را دو قسمت کند: پنج درهم 
را صدق��ه بدهد و با پنج درهم بقیه به حج برود. یا این که باز هم 
سعی کند بیشتر از مخارج این سفر بکاهد و صدقه بدهد تا حج 

را هم رفته باشد که این موجب پاداش او خواهد بود.
سعید بن سمان که دید امام نه حج را ر ها می کند و نه صدقه 
را، بلکه می فرماید هر دو، می گوید به امام)ع( عرض کردم: خب 

اگر ما این طور عمل کنیم، آیا دیگر درست است؟
فرم��ود: بله، بعد امام)ع( س��ه بار فرمود: آخ��ر کجا می توان 

جانشینی برای حج پیدا کرد؟
س��پس فرمود: بنده خدا از خانه اش که ب��ه عزم حج بیرون 
می آی��د، همان جا به��ره ای از ثواب اله��ی دارد. او می آید و در 
مسجدالحرام طواف واجب را می کند، به مقام ابراهیم می رود و 
در آنجا نماز می خواند. آن گاه فرشته ای در کنار چپ او می ایستد 
و وقتی برمی گردد، بر شانه او دست می زند و می گوید: »یا هذا، 
ام��ا ما مضی فقد غفرلک و اما ما یس��تقبل فجه«؛ ای بنده خدا! 
آن انحراف ها و ناپاکی های گذش��ته ات تمام شد و اما نسبت به 

آینده بکوش!
)فروع کافی، ج ۴/ ص۲57(

صدقه دادن بهتر 
است يا حج رفتن

جاییكهخداوندمهماناست
در ضیافت��ی که انس��ان مضیف و میزبان و خداوند مهمان و مدعو اس��ت، اموری اس��ت که 
یادآوری و توجه به برخی از آنها،  در این مقطعی که زائران قاصدان کوی اویند و نغمه توحید را از 
صحرای معرفت عرفات آغاز و در منای بلند منی نفس نفیس را به قربان برده و با رجم شیاطین 

برای همیشه خود را در حرم الهی رسانده و در مأمن بیت الهی مأوی گزینند، مناسب است.
الف. تنها س��رمایه انس��ان، بندگی و تذلل در درگاه ربوبی است هر چه که برای اوست از علم 
و قدرت و مال، نعمت و امانت الهی به ش��مار می رود. انسان با احساس واقعی )العبد و ما فی یده 
لمواله( در پیشگاه الهی حاضر می ش��ود. تنها فعلیت انسانی همانا استعداد محض بودن است. 
همان گونه که حکما و فاسفه در مورد قوه و هیولی می گویند، در مقابل خداوند متعال که فعلیه 

محضه است. گرچه این قوه و استعداد بودن انسان مسبوق به فعلیت الهی و عنایت اوست.
ب. از خلوت قوه بودن و تنهایی اس��تعداد ماندن، عش��ق به صورت الهی را در دل تاباندن تا 
همه جای وجود را حب و نیاز بپوشاند،  از سر سوز و گداز نیازش را آشکار سازد و اشتعال به نار 
محبت از فرسنگ ها دودش را نمایان سازد. گرچه خدا قریب است اما بنده نیز باید شرط قربت 

را فراهم آورد با غربت انسانی قربت الهی کارساز نخواهد بود.
ج. در س��رای الهی همه چیز آماده و دارای فعلیت است اما در سرای قلب انسانی نباید هیچ 

چیزی وجود داشته باشد.
دل که حرم الهی است حضور هر چه غیر خداوند مایه آلودگی و موجب تباهی است لذا چون او 
منزه از هر چیز است و هیچ شائبه ای در حریم هستی او راه ندارد، دل مشوب و غیر منزه فرودگاه 

فیض او نخواهد بود. آنچه از انسان خواسته اند، تنها سپیدی دل و پاکی و پاکیزگی آن است.
د. بدون شک در این میزبانی که انسان خدای متعال را به مهمانی دل خود فرا می خواند، نیایش 
و دع��ا، توس��ط و تقرب، اقرار به عج��ز و اعتراف به گناه، مویه و البه، اش��ک و آه، ضجه و ناله و نهایتاً 
شکستگی دل شرط الزم است. او خریدار دلی است که خریدار وی باشد. به جایی فرود می آید که 
ضمن طهارت و پاکیزگی صدای انکس��ار و شکس��تگی دل در پرتو تازیانه های عشق و محبت خدا 

شنیده شود،  خلوت و تنهایی و شوق به صورت الهی از آن استشمام شود. اَنَا ِعنَد الُمنَکِسَرِة ُقُلوبُُهم.
اینها و دیگر خصایص اس��ت که توفیق میزبانی انسان نسبت به فیض حق را مهیا می سازد. 
هیچ تردیدی نیست که حج با تمامی جلوه های زیبایش به راستی زمینه انکسار قلب و اشتعال 
شوق را فراهم می سازد. کافی است که حاجی به آیات الهی از میقات تا بیت اهلل را به دقت بنگرد 
و از اس��رار آنها آگاه ش��ود و با جدا کردن خود از تعلقات در مهمانی خدا به میزبانی حق نیز فایز 

ٍة َعَلى الَْکاِفِريَن.« گردد. » َيْأِتى الّلُ بَِقْوٍم يُِحُبُّهْم َويُِحُبّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنیَن َأِعَزّ

  مرتضی جوادی
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گنجتمامناشدنی
امام علی علیه السام 
فرمودند:
 اَلِعلُم َکنٌز َعظیٌم الَيفنى؛
علم گنج بزرگی است 
که با خرج کردن تمام 
نمی شود.
)غرر الحکم و درر 
الکلم(

اندرمضراتپرخوريوپرخوابي
هر موجود زنده اي از جمله انس��ان براي انج��ام امور و تأمین قواي مورد 
نیاز خود و همچنین ترمیم بافت هاي آس��یب دیده و از بین رفته بدن نیاز به 
مق��داري مواد غذایي دارد. مثل قند، چرب��ي و انواع پروتئین ها که چنانچه 
به اندازه کافي به بدن نرس��د سامتي فرد به خطر افتاده و ادامه زندگي او با 
مشکل جدي روبرو مي گردد. گفته اند که »اندازه نگهدار که اندازه نکوست« 

و به قول شیخ اجل، سعدي:
نه چندان بخور کز دهانت برآید

نه چندان که از ضعف جانت درآید
چنانچه مواد غذایي بیش از حد نیاز وارد بدن شود مازاد آن به شکل قند 
و چربي ذخیره درآمده و در اطراف اندام ها از جمله قلب تجمع پیدا مي کند 
که ه��م کار و فعالیت این اعضا را دچار مش��کل مي کند و هم عارضه چاقي 
را در پي دارد. از س��ویي دیگر در موارد خوراکي بعضي اس��یدها مثل اسید 

اس��تیک وجود دارد که کبد آن را تبدیل به کلسترول نموده و وارد خون مي کند که اگر از حد 
متعارف بیشتر شود عواقب وخیمي را به بار مي آورد.

امیر المومنین )ع( مي فرماید:
کثره االکل والنوم تفس��دان البدن و تجلبان المض��ره، یعني پرخوري و 

پرخوابي بدن را فاسد و به آن ضرر و زیان مي رساند.
خدا را ش��کر که سفره حج پر رنگ است و رنگارنگ. زائران عزیز و محترم 
بهتر اس��ت که رعایت حد و ان��دازه را در بهره گیري از ای��ن نعمت پربرکت 
بنماین��د و توج��ه کنند که به پرخوري و زی��اده روي نیفتند و قند و چربي و 
کلس��ترول و اوره زیادي به بدن تحمیل نکنند. به یاد داش��ته باشیم که امام 
علي )ع( به امام مجتبي )ع( فرموده اس��ت که ال تجلس علي الطعام اال و انت 
جائع... پس��رم سر سفره غذا منشین مگر اینکه احساس گرسنگي نمایي و تا 

هنوز اشتها داري از سر آن برخیز. 
عزیزان گرانقدر س��فره معنویت پروردگار هم در اینجا رنگین تر گسترده 
است، چنانچه مي گویند تاوت یک آیه قرآن در مسجد نبوي ثواب یک ختم 
ق��رآن و به ج��اي آوردن یک رکعت نماز در آن حکم ده هزار رکعت را دارد. بنابراین برخیزیم و 

فرصت را از دست ندهیم.

  دکتر احمد عامري

  دکتر سید علی مظفر پور  / هدی شیرافكن
خوابوبيداری بخش

۳-1: بهتری��ن وقت خوابیدن هنگامی اس��ت که دوم
هض��م معدی انجام گرفته و غ��ذا از فم معده عبور 

کرده باشد.
۳-۲: خواب معتدل شش س��اعت است و نباید از ده ساعت 

بیشتر باشد.
۳-۳: خوابی��دن در ح��ال گرس��نگي باعث ضع��ف حرارت 
غریزی و الغری بدن می ش��ود. به همین دلی��ل، خواب بامداد 
مناس��ب نیست، زیرا در آن هنگام غذای شب قبل، هضم شده و 

معده خالی شده است. 
۳-۴: بهترین زمان خواب،هنگام دورة تاریکی طبیعی شب 
و بیشترین میزان آرامش بخش��ی در فاصله چند ساعت مانده 

به نیمه شب است. 
۳-5: خوابیدن در روز، خصوصاً در زمستان، مضر است. بیشترین 
ضرر خواب روز متوجه سرد مزاجان است. البته چند دقیقه خواب 

در روزهای گرم تابستان )قبل از ظهر( توصیه شده است.
۳-6: خواب روز نمی تواند جایگزین خواب شب باشد و افرادی 

که به خواب روز عادت دارند باید به تدریج تغییر عادت دهند. 
۳-7: ت���ا زمان�ي که خواب غلبه نکرده نباید به بس��تر رفت. 
هرگاه به بس��تر رفتید و تا ۲0 دقیقه بعد خوابتان نبرد از بس��تر 

خواب برخیزید و کاري انجام دهید تا دوباره خوابتان بگیرد.
۳-8: محیط خواب باید آرام و کم نور باشد.

۳-9: خوابی��دن در آفتاب  به علت تحری��ک اخاط و صفرا 
سبب سنگینِی ِدماغ و سردرد می شود.

۳-10: محل خواب هر ش��خص باید بر حس��ب مزاج وی، دمای 
مناس��بی داشته باشد. اتاق خواب باید دارای تهویه مناسب و رطوبت 
کافی باشد. خشکی بیش از حد هوای اتاق مانع خواب مناسب می شود. 
۳-11: لباس خواب هر شخص باید متناسب با مزاج شخص 

و فصل باشد.
۳-1۲: خوابیدن در محل خیلی س��فت موجب آس��یب به 
عصب می شود. خواب بر زمین سرد و نمناک می تواند زمینه ساز 

برخی بیماری ها مثل استرخاء و درد پشت گردد.
4-حركتوسکونجسمانی

۴-1: بهترین راه ب��رای دفع مواد زاید بدن، ورزش و حرکت 
بدنی است.

۴-۲: ورزش و تح��رک معتدل که اعضاء و حرارت غریزی را 

تقویت می کند آن است که پوس��ت، سرخ و تنفس، تند شود و 
عرق ایجاد کند. هرگاه تندی تنفس و تعریق به افراط برسد باید 

ورزش قطع شود، زیرا سبب ضعف حرارت غریزی می گردد.
۴-۳: بهترین اوقات ورزش بعد از خروج غذا از معده و کامل 
شدن هضم معدی است. ورزش بافاصله بعد از غذا مضر است. 

همچنین ورزش حین گرسنگی نیز توصیه نمی شود.
۴-۴: بهتری��ن زمان حرک��ت و ورزش در فصل بهار نزدیک 

ظهر، در تابستان اول روز و در زمستان آخر روز است.
5-حركتوسکوننفسانی

5-1: برای کسی که خواهان سامتی می باشد الزم است که 
از اعراض نفسانی از قبیل هّم و غّم و غضب و خجالت و همچنین 

شادی مفرط پرهیز کند.
5-۲:  الزم اس��ت همیش��ه نفس خود را به س��رور و شادی 
مش��غول ک��رده، با حوادث ناگ��وار جزئی ک��ه در زندگی پیش 

می آید خود را ناراحت و مکّدر نکند )رضا و صبر(.
5-۳: زمان��ی که بعضی از اعراض نفس��انی مانن��د هّم و غّم 
روی ده��د از داروهای مفرح و مقّوی دل خورده و به ش��نیدن 
حکایت های ش��ادی بخش و نشاط آور خود را مشغول کند، چرا 

که اعراض نفسانی مفرط برای تمامی مزاج ها مضر می باشد.
6-احتباسواستفراغ

اس��تفراغ یعنی زدودن س��موم و مواد زاید که در هر یک از 
مراحل چهارگانة هضم و متابولیسم مواد غذایی ایجاد می شود. 
این مواد زاید به طور روزمره در بدن ایجاد و انباشته می شوند و 
الزم است از راه هاي خروجي طبیعی بدن دفع گردند. احتباس 
نیز به مفهوم نگه داش��تِن ب��ه اندازة مواد م��ورد نیاز و ضروري 
برای بدن است. پدیده های احتباس و استفراغ دو پدیدة متضاد 
هس��تند و تعادل عملکرد آنها ضامن سامتي مي باشد. به طور 
خاصه باید گفت که اگر در راه خروج مواد دفعی انس��ان )ادرار، 
مدف��وع، حیض، نفث، عرق  و...( ، اختالی ایجاد ش��ود، باید به 
تدبیر آنها پرداخت. همچنی��ن اگر موادی غیر ضروری در بدن 
تجمع یافت ، باید به راحت ترین شکل ممکن، آنها را خارج کرد. 
از طرف دیگر اگر به ش��کلی موادی از بدن دفع می شود که بدن 
ب��ه آن نیاز دارد )رعاف،کثرت طمث و ...(، باید به طبیعت بدن، 
ب��رای حفظ آن کمک کرد. مطالب مربوط به این بخش بس��یار 

وسیع و متنوع بوده و خارج از بحث ما می باشد.

دستورات ساده برای 
حفظ سالمتی در حج 
ايرانی از ديدگاه طب سنتی 
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اتوبوس  هاي بزرگ و خوش  آب و رنگي که مقابل هتل هاي ایرانیان ایس��تاده اند، از رفتن 
حکایت مي کنند؛ جده یا مدینه.کمتر از 10 روز دیگر فعالیت هاي ستاد مکه مکرمه به پایان 
مي رس��د و این به معناي خالي شدن این شهر، از حجاج ایراني اس��ت.حاجیان ایراني که در 
قال��ب ۴51 کاروان از چهاردهم ش��هریور تا هفتم مهر م��اه وارد فرودگاه هاي جده و مدینه  
شده اند، حاال جایش��ان را عوض کرده اند؛ اولي ها به مدینه منوره مشرف مي شوند و دومي ها 
به ایران بازمي گردند.اعزام حجاج مدینه بعد از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و آن ها هم 
که به وطن بازمي گردند از ظهر پنج شنبه به ایران رفته اند. 6۳ هزار و 898 زائر ایراني در ایام 
تشریق در مکه مکرمه حضور داشتند.خلوتي خیابان ها و پاکیزه شدن آن ها در مکه، نشانه اي 

از آن است که حجاج دیگر کشور ها هم در حال خروج از عربستان سعودي اند، به نحوي که در 
مطاف، دیگر خبري از دسته هاي بزرگ مسلمانان نیست. گفته مي شد که امسال سه میلیون 
حاجي در مکه حضور داش��ته اند؛ یک میلیون و ۳70 هزار خارجي.پرده کعبه معظمه در روز 
جمعه هفته قبل،   روز عرفه تعویض گشته و به زودي تا باالي شاذروان پایین کشیده خواهد 
ش��د. در روز عید قرب��ان و یکي دو روز بعد از آن، بارش باران )که معموال در وب س��ایت هاي 
هوا شناسي پیش بیني نش��ده بود( هواي مهم ترین شهر مذهبي مس��لمانان را پاکیزه کرد.

حاجیان ایراني گروه گروه به مسجدالحرام مي آیند تا طواف وداع را انجام دهند؛ با چشماني 
اشک بار از این که آیا دیگر بدین سرزمین مشرف مي شوند یا نه.

ماج��راي غدیر خم و نصب امیرمومن��ان)ع( به امامت و والیت امر در روز »یکش��نبه« و 
نزدیک ظهر بوده است.بر اساس منابع اهل سنت و شیعه،   وقوف پیامبر صلّي اهلّل علیه و آله در 
حجة الوداع در عرفه، روز جمعه بوده است، بنابراین، روز غدیر آن سال که نه روز پس  از عرفه 
و هجدهم ذي حجه اس��ت، »یکشنبه« بوده اس��ت.اما این گردهمایي در چه ساعتي از روز 
روي داده اس��ت؟ طبرسي در این باره مي نویسد: جبریل زماني که پنج ساعت از روز گذشته 
بود بر پیامبر نازل شد. فتال نیشابوري نیز گزارشي را مي آورد و مي نویسد: پنج ساعت از روز 
گذش��ته بود که جبرئیل پیام اباغ رسالت را براي پیامبر آورد.زمان اجتماع، هم  زمان با ظهر 
بوده، از این  رو ابتدا نماز خوانده ش��ده و بعد رس��ول خدا صلّي اهلّل علیه و آله سخنراني کرده 

است. امام صادق )ع( فرمود: کسی که در روز عید غدیر هر ساعتی که خواست، دو رکعت نماز 
بخواند و بهتر ینس��ت که نزدیک ظهر باشد که آن ساعتی است که امیرالمؤمنین)ع( در آن 
ساعت در غدیر خم به امامت منصوب شد، )هر که چنین کند( همانند کسی است که در آن 
روز حضور پیدا کرده است. )وسائل الشیعه 5: ۲۲5، ح ۲( مستحب است روز عید غدیر قبل از 
ظهر غسل کرده و نیم ساعت به ظهر مانده دو رکعت نماز اقامه شود. در هر رکعت حمد یک 

مرتبه و سوره توحید ده مرتبه و آیة الکرسي ده مرتبه و سوره قدر ده مرتبه خوانده شود.
ارزش این نماز برابر اس��ت با صد هزار حج و صد هزار عمره و باعث برآوردن ش��دن حوائج 

دنیا و آخرت مي شود.

حج درس��ت می توان��د تحولی 
درونی در یکایک مسلمین پدید 
آورد و روح توحی��د و ارتب��اط با 
خ��دا و اعتماد ب��ه او و رد همه ی 
بتهای درون و برون وجود آدمی 
که همان هواها و هوسهای پست کننده و قدرتهای اسیرکننده ی 
آدمی اند، و نیز احس��اس قدرت و اعتماد به نفس و رس��تگاری و 
فداکاری در آنان پدید آورد، و چنین تحولی است که از هر انسانی، 

موجودی شکست ناشناس و تهدید و تطمیع ناپذیر می سازد.
پیام به کنگره عظیم حج   12 /  3 / 1371

فریضة ح��ج از بزرگتری��ن کنگره 
های جهان اس��ام اس��ت، حجاج 
محت��رم جه��ان را دور ه��م گ��رد 
آورید، در مصالح اسام و مشکات 
مس��لمین تبادل نظر فرمائید، و در 

حل مشکات و راه رسیدن به آرمان مقدس اسام، تصمیمات الزم 
اتخ��اذ نمائید، و راه ه��ای اتحاد همة طوایف و مذاهب اس��امی را 
بررسی کنید، و در امور سیاسی مشترک بین همه طوایف، مشکاتی 

را که برای مسلمین پیش آمده است، چاره اندیشی نمائید.
 صحیفه امام، ج19، ص321
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ادامه از صفحه ۶
روابط سیاس�ِي رس�میمان روي ارتباطات مرتبط با حج 

موثر است؟
قطع��ا داراي تاثیرگذاري باالیي اس��ت. تاش ما این اس��ت که 
مسائل سیاس��ي بین ایران و کش��ور ها را از موضوع حج جدا کنیم، 
بدین معن��ا که االن س��وداني ها، محدودیت هاي ب��راي کاررایزني 
فرهنگي ایران به وجود آورده اند، ولي ما به این موضوع کاري نداریم 
و رابطمان را با بعثه س��ودان برقرار نگه داشته ایم. یا ممکن است در 
شرایطي روابط ما با یک کشور اسامي قطع باشد، مانند سنگال. ولي 

مشاور رئیس جمهور سنگال به دیدار سرپرست حجاج ایراني آمد.
در   همان دوره قطع روابط؟

بله و خوش��حالم که بگویم بعثه مقام معظم رهبري توانست در 
برقراري روابط مجدد ایران و سنگال نقش جدي ایفا کند و با نکاتي 
که از س��وي ما بیان شد، مش��اور رئیس جمهور سنگال تاش کرد 
و روابط مجددا احیا ش��د. این به معناي کمک دیپلماس��ي حج به 

دیپلماسي رسمي است.
سوال بنده مشخصا اين است که وقتي معاون وزير خارجه 
اي�ران، يك ماه قبل از موس�م تمتع به عربس�تان مي آيد، آيا 
موضوعات مرتبط با حج هم در دستور مذاکرات او هست يا نه؟

اتفاقا آقاي امیرعبداللهیان در همین س��فر اخیر برخي مواردي 
را که مدنظر ما بود، مطرح کرده اس��ت. و البته پیشنهاد مشخص ما 
به وزارت امور خارجه آن اس��ت که در صورت انجام شدن سفر دکتر 
ظری��ف به ریاض، یک کمیته ویژه حج هم تش��کیل ش��ود. ارتباط 

نزدیکي میان بعثه و وزارت امور خارجه ایران وجود دارد.
اي�ن جمله اي که از طرف ما گفته مي ش�ود ک�ه تدابیر ما 

جداکردن مساله حج از روابط سیاسي است، آيا مورد قبول 
طرف مقابل هم هست؟

وقتي این را مي گوییم، آن ها آن را تایید مي کنند، اما میزان عمل 
کردن بدان، بحث دیگري است. مثا آن ها همیشه مي گویند که ما 
خادم زائران هستیم و ملیت  آن ها براي  ما تفاوتي نمي کند، هرچند 
در مورد س��اعت و نحوه بازدید بانوان ایران��ي از روضه منوره یا نوع 
رفتارهاي صورت گرفته در بقیع، ش��اهد نوعي از تبعیض هس��تیم. 
البته آن ها مایل هس��تند که حج بدون هرگونه مشکلي تمام شود و 

ما هم در این ایده با آن ها مشترکیم.
غیر از برق�راري رابطه با ديگر بعثه ها، معاونت بین الملل 

چه اقداماتي را انجام مي دهد؟
یکي از موضوعات مهم، برگزاري همایش هاي بین المللي است؛ 
دو همای��ش منزلت زن و اهل بیت )علیه الس��ام( در مدینه برگزار 
ش��د و سه همایش در مکه مکرمه که شامل ایرانیان خارج از کشور، 
قدس و تقریب مذاهب اس��ت. برخي نشست هاي جنبي هم برگزار 
مي شود که نخبگاني از کشورهاي مختلف حاضر شده، در موضوعي 

مشخص بحث کرده و معموال بیانیه اي هم صادر مي کنند.
میهمانان اين نشس�ت ها از قبل دعوت مي ش�وند يا در 

حین موسم؟
بیش��تر در حین برگزاري موسم دعوت مي شوند، چون بسیاري 
از اف��رادي که قبل از موم اعام آمادگي مي کنند، ش��اید نتوانند در 
حج حاضر شوند، این دعوت ها معموال در همین جا انجام مي شود.

کارکردهاي همايش ايرانیان چیست؟
بس��یاري از ایراني هاي مقیم خارج از کش��ور س��ال ها در ایران 
نبوده ان��د و االن ک��ه به حج مش��رف شده اندبه ش��دت عاقه مند 

هس��تند که روابط معنوي خود را با کش��ور خودش��ان گس��ترش 
دهن��د؛ به  دلیل حضور س��فیر و سرکنس��ول ایران در عربس��تان، 
مي توانن��د پیگیري های��ي درباره وضعیت کنس��ولي خ��ود انجام 
دهند؛ برخي هاش��ان سواالتي درباره وضعیت کشور دارند یا روابط 
تجاریش��ان محدودش��ده و خاصه این همای��ش مي تواند موجب 
افزایش همبس��تگي ایراني هاي خارج کش��ور ش��ود. یکي دیگر از 
اقدامات ما، در زمینه اکتب و جزوات متناس��ب براي آن هاس��ت و 
روي کرد کلي حرکت به سمت کتاب هاي دیجیتالي است و در این 

زمینه نرم افزارهاي خوبي در دو ساله اخیر تولید شده است.
در اولین س�خنراني حج 93 در مدينه، نماينده ولي فقیه 
ب�ه موضوع انج�ام گفت وگوهاي رس�مي با علماي کش�ور 
عربس�تان اش�اره کرد؛ چ�ه گام عمل�ي اي در اي�ن زمینه 

برداشته شده است؟
ای��ن موضوع متوقف به خواس��ت و رفتار سعودي هاس��ت؛ این 
موضع همیش��گي ما بوده. استدالل اساس��ي این است که مسائل 
اعتقادي میان ایران و عربستان سه گونه است: یکي آن مواردي که 
اتهامي اس��ت، نظیر تفاوت قرآن شیعیان با اهل سنت که از اساس 
دروغ بوده و قابل اثبات اس��ت؛ یک دسته موارد توافقي است نظیر 
خاف بودن برخي رفتارهاي عوامانه مانند برداش��تن خاک از بقیع 
که اختافي در این باره وجود ندارد؛ و سومي مسائل فقهي که جاي 
بحث آن ها در بقیع یا روزنامه ها نیس��ت و باید گفت وگوي عالمانه 
درباره شان انجام شود. ما واقعا براي این گفت وگو ها آمادگي داریم و 
قصدمان مناظره کردن نیست، بلکه مي خواهیم این نکته را تبیین 
کنیم که نظام س��لطه نه با شیعه خوب اس��ت و نه با سني و ما باید 

دربرابر استکبار جهاني با هم وحدت داشته باشیم.

ديپلماسيحج؛تأميناصول،تسهيلزيارت




