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رهنمود

عطش بازارگردی
م��ن با س��وغاتی خریدن مخالف نیس��تم، اما با 
این بازارگردی ها چرا؛ خیلی بد اس��ت. یک عده ای 
عط��ش بازارگردی دارند؛ اینها ملت ش��ما را، مردم 
شما را س��بک می کند؛ حیف اس��ت. می روند یک 
جنس هائ��ی را می خرن��د، غالب��اً ه��م جنس های 
بی کیفیت از کش��ورهای دوردسِت س��ودجو که با 
همان کمپانی های داخل آن کشور میزبان بندوبست 
دارند. برای حجاج جنس بدلی و بی کیفیت درست 
می کنند می آورند توی این بازارها میریزند، ش��ما 
هم می روید ای��ن ارز خودت��ان را و ِعرض خودتان 
را میریزی��د برای اینکه این کااله��ای بی کیفیت را 
خریداری کنید. امروز در کش��ور ما خوش��بختانه 
کااله��ای داخلی ب��ا کیفیت خوب، متن��وع، زیبا، 
ساخته شده ی دست کارگر ایرانی - برادر خودتان - 
فراوان است. بعضی ها قبل از اینکه سفر مکه بروند، 
سوغاتی های سفر را در اینجا می خرند - کار خوبی 
است - نگه می دارند؛ بعد که برگشتند، همانهائی را 
که در بازار شهر خودش��ان تهیه کرده اند، به عنوان 
س��وغاتی میدهند. هدیه ی سفر است دیگر، خوب 

است. این کار، خیلی کار خوبی است.
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  ریی��س جمه��وری در جلس��ه س��تاد 
هماهنگ��ی اقتص��اد مقاومت��ی از معاون��ت 
برنام��ه ریزی و نظ��ارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری خواس��ت که با توج��ه به ظرفیت 
ه��ای قان��ون برنامه پنجم توس��عه نس��بت 
به اس��تفاده از حس��اب ذخی��ره ارزی برای 
 ت��داوم طرح های عمران��ی دولت اقدام کند. 

حجت االس��ام والمسلمین »حسن روحانی« در این جلسه که روز 

یکشنبه برگزار شد، همچنین خواهان تسریع 
در رون��د تصوی��ب الیحه قانونی رف��ع موانع 
تولی��د، رقابت پذی��ری و ارتق��ای نظام مالی 

کشور، با همکاری مجلس شد.
در این جلسه همچنین پس از ارایه گزارش 
بیژن زنگنه وزیر نفت از تحوالت بازار جهانی 
نف��ت و تغییر در قیمت ه��ا ، علل اقتصادی و 

سیاسی این تحوالت مورد بررسی قرار گرفت.

     »گرت پورتر« در یادداش��تی به اس��ناد جعلی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از فعالیت های هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: این اسناد 
توسط اس��رائیل به آژانس ارائه و با فشار آمریکا بر مدیران کل  آژانس 
منتش��ر ش��د.»گرت پورتر« روزنامه نگار و تحلیلگر آمریکایی طی 
گزارشی با اشاره به سند سّری موجود در آژانس علیه برنامه صلح آمیز 
هس��ته ای ایران گفت این سند برای ایجاد اختال در روند مذاکرات 

هس��ته ای ایران استفاده شده که ریش��ه نامعلوم دارد و تنها موجب 
مشغولیت بازرسان آژانس شده  است. »گرت پورتر« نویسنده کتاب 
»بحران س��اختگی« در این یادداشت نوش��ت، دیپلمات های غربی 
سال ها از این سند، که معلوم نیست چه کسانی آن را تدوین کرده اند، 
به دلیل واهی عدم ارائه اطاعات صحیح از برنامه صلح آمیز هسته ای 

ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را مقصر دانسته  اند.

آغاز ثبت نام عمره دانشجويی
  دانش��جویان از  روز گذشته 27 مهرماه تا روز 
دهم آبان ماه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
لبیک برای حج عمره ثبت نام کنند. ثبت نام عمره 
دانشجویی آغاز شد به گزارش ایرنا به نقل از مرکز 
ارتباطات و اطاع رس��انی نه��اد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه ها )مأوا(، محمد زارع 

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اعام این خبر افزود: ثبت نام از دانشگاهیان 
متقاضی تشرف به سرزمین وحی تا 10 آبان ماه در سایت لبیک ادامه دارد و اساتید، دانشجویان پسر 

مجرد و متاهلین می توانند با مراجعه به نشانی www.labbayk.ir برای ثبت نام اقدام کنند.

مشعل سكوی A فاز 1٨ ميدان 
گازی پارس جنوبی روشن شد

ش��رکت نف��ت و گاز پارس اع��ام کرد: 
س��کوی فاز 18 ب��ه عنوان دومین س��کوی 
فازه��ای اولوی��ت دار 17 و 18 میدان گازی 
پارس جنوبی روز گذش��ته با روش��ن شدن 
مش��عل آن، ب��ا موفقیت تس��ت و راه اندازی 
و تاسیس��ات این س��کو مورد به��ره برداری 

آزمایشی قرار گرفت.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی تأكيد كرد:

استفاده از حساب ذخيره ارزی برای تداوم طرح های عمرانی دولت

اسناد جعلی آژانس عليه فعاليت های هسته ای ايران با دخالت اسرائيل و آمريكا منتشر شد
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گزارش فرهنگي مجموعه الجفري مكه
برپایي مراسم تجلیل از خانواده معظم شاهد کاروانهاي مستقر 
در مجموعه، برگزاري مرحله دوم همایش هم اندیشي زائرین زن با 
معینه مجموعه جهت پاسخگویي به مسائل شرعي زوار، تبلیغات 
الزم درخص��وص ایام تش��ریق و عید قربان و طرح ه��ا و ابتکارات 
ش��وراي فرهنگي از جمله فعالیت هاي این مجموعه است.عوامل 
اجرایي حج ۹۳ از جمله؛ مدیران کاروان ها، روحانیون، پزش��کان و 
زائران مي توانن��د اخبار واطاعات مربوط به کاروان هاي خود قبل 
از س��فر حج و حین س��فر، خاطرات و اتفاقات مهم، تصاویر ویژه از 

زیارات و غیره را براي انتشار در پایگاه حج ارائه دهند.

مكه مكرمه از حضور 
ايرانيان خالي شد

رییس س��تاد س��ازمان حج وزی��ارت در 
مکه مکرمه با بیان اینکه آخرین کاروان حجاج 
ایراني ازام��روز از مکه مکرم��ه خارج خواهد 
شد، اظهار داشت: با وداع آخرین حاجي ایراني، 
پرونده س��تاد عملیات حج ۹۳ در مکه مکرمه 
روز دوش��نبه بس��ته خواهد ش��د. مس��عود 
مجردي، رییس ستاد سازمان حج وزیارت در 
مکه مکرمه گفت: با خروج آخرین کاروان ها از 
مکه به س��مت جده و مدینه ، عصرامروز هیچ 
حاجي ایراني  در این شهر نخواهد بود و تمامي 
عوامل نیز همراه همین کاروان ها از این شهر 
خارج خواهند ش��د.مجردي ادامه داد: ستاد 
س��ازمان حج وزی��ارت در مکه مکرمه از نیمه 
شهریور ماه کار خود را آغاز کرده بود و آخرین 
پرواز حجاج س��اعت 1۹و 1۵ دقیقه عصر روز 

دوشنبه انجام مي شود.
فهرست آخرين كاروان ها

وي تصری��ح ک��رد: ام��روز 28 کاروان از 
س��رزمین وحي وارد کشورمان خواهند شد 
که از این تع��داد 1۵ کاروان از مدینه منوره و 
1۳ کاروان از مکه به ایران اسامي بازخواهند 
گش��ت. آقاي مج��ردي اف��زود: از اس��تان 
خوزس��تان و اصفهان هر کدام شش کاروان، 
اس��تان همدان چهار کاروان، اس��تان هاي 
تهران و خراس��ان رضوي نیز هر کدام س��ه 
کاروان، اس��تان قم دو کاروان و اس��تان هاي 
خراسان شمالي، لرستان، قزوین نیز هر کدام 

یک کاروان به کشور باز مي گردند.
وضعيت آشپزخانه ها

آش��پزخانه ها ابوجدای��ل ت��ا ظهر روز 
دوشنبه به کار خود ادامه خواهد داد و حجاج 
مدینه بع��د در داخل هتل ها و مس��افران 
جده نی��ز در داخل اتوبوس ها، ناهار خود را 
خواهند خورد. رئیس س��تاد مکه مکرمه با 
تاکید بر این که 80 درصد عوامل ابوجدایل 
روزگذشته از این شهر خارج شده اند، گفت 
که آشپزخانه  وداد نیز به فعالیت خود، پایان 
داد. وي ابراز امیدواري کرد که اگر به لطف 
خدا ش��اهد اتفاق غیرمترقبه اي نباشیم، 
امس��ال هیچ بیم��اري در بیمارس��تان یا 

جنازه اي در مکه باقي نخواهد ماند.
ارزيابي عملكرد

مدیر حج و زیارت خراس��ان رضوي که 
در طول خدمت ۳۴ ساله اش، این سي امین 
باري است که به حج مش��رف مي شود، در 
ارزیاب��ي وضعیت تمتع ۹۳ اظهار داش��ت: 
الحمداهلل حج امسال بسیار روان برگزار شد و 
نسبت به همه سنوات گذشته، بي نظیر بود.

دفتر نمایندگي ایران چند روز سال در مكه مكرمه فعالیت 
مي کند؟

دفت��ر نمایندگي در طول س��ال ب��راي پیگیري مرب��وط به حج و 
عمره در عربس��تان فعال است؛ در واقع االن که حج رو به پایان است، 
مقدمات عمره در حال فراهم ش��دن اس��ت و در خ��ال فصل عمره، 

برنامه ریزي هاي مربوط به حج صورت مي گیرد.
آی�ا در فاصله بین عمره و حج، ش�ما مراجعه کننده ایراني 

هم داشته اند؟
نه، کار تس��ویه حساب و عقد قراردادهاي جدید طي این مدت در 
دس��تور کار است؛ البته اگر بیماري در بیمارستان یا زنداني اي وجود 

داشته باشد، امورات مربوط به آن ها را پیگیر هستیم.
دارهادي چه وضعیتي در طي این مدت دارد؟

هتل دارهادي داراي حدود هزار اتاق و تاسیسات وسیعي است که 
در این مدت تعمیرات و بازس��ازي آن ها اجرا مي شود. طي این مدت 
هیچ مسافري در این جا حضور ندارند و عوامل فني مشغول بازدید از 
بخش هاي مختلف هستند. یکي از مهم ترین کار ها در این مدت، درج 
فراخوان براي شرکت هاي س��عودي است تا تدارکات مورد نیاز براي 

عمره طي آن تامین شود.
مناقصه ها شبیه ایران برگزار مي شود؟

اطاعیه اي منتشر مي ش��ود، حدود 80 تا 100 شرکت معتبر در 
فراخوان شرکت مي کنند و آن ها نمونه هاي خود را براي 122 کاالي 
م��ورد نیاز عرضه مي کنن��د. ضوابط هم جمع میان مق��ررات ایران و 

عربستان است.
در مورد تجهیزات چطور؟

برخي از تجهیزات از اروپا و ترکیه و مابقي از ایران تامین مي شود؛ 
مثا انواع کباب پز ها فقط در ایران ساخته مي شود که از آن جا منتقل 

مي شود.
در مورد قراردادهاي مسكن به چه نحوي عمل مي شود؟

کمیته اي مسوول انتخاب مسکن مورد نیاز در حج و عمره را دارد که 

پس از تایید آن ها، دفتر نمایندگي قراردادهاي الزم را عقد مي کند.
آیا مي شود گفت که تمامي قرارداد ها و روابط مربوط به حج 
و عمره از ناحیه دفتر نمایندگي در عربستان انجام مي گیرد؟

تمام��ي قرارداد ه��ا، به جز یک قرارداد اصلي که س��االنه نوش��ته 
ش��ده و مش��خص کننده چارچوب کار میان ایران و عربستان بوده و 
رئیس س��ازمان حج و زیارت و وزیرحج آن را امضا مي کنند و ضوابط 
و مقررات عمره هم در آن، موجود اس��ت. تمامي قراردادهاي اسکان، 
نقل، آش��پزخانه ها و بخشي از پزش��کي و دریافت مجوز ها، همگي از 
طریق دفتر نمایندگي منعقد مي شود. مثا در بحث نقل باید 18 نوع 

قرارداد بسته شود.
۱۸ نوع قرارداد یا ۱۸ شرکت؟

18 نوع قرارداد با ۶ ش��رکت. در عربستان 20 شرکت داراي مجوز 
فعالی��ت در زمینه حمل و نقل بوده و آن ها داراي 2۵ هزار دس��تگاه 
اتوبوس هس��تند. ام��ا هیچ کدام از ای��ن ش��رکت ها نمي توانند همه 
خدم��ات مورد نیاز ما را به تنهایي تامی��ن کنند و ما هم نمي خواهیم 

چنین کاري انجام دهیم تا احیانا کارمان دچار مشکلي شود.
حس�اب بانكي ای�ران در عربس�تان هم متعلق ب�ه دفتر 

نمایندگي است؟
بل��ه، این حس��اب در بانک االهلي مکه اس��ت؛ ای��ن بانک داراي 
بیش��ترین ش��عب بوده و وزارت حج عربس��تان هم تاکی��د دارد که 
حس��اب ها در این جا وجود داشته باشد. تقریبا مشابه بانک ملي ایران 

است و این حساب از ابتداي فعالیت دفتر نمایندگي، باز شده است.
درباره وضعیت حقوقي زائ�ران ایران، دفتر نمایندگي چه 

مسوولیتي بر عهده دارد؟
در کلیت موضوع، این مس��اله به س��فارت و کنسول گري ارتباط 
پیدا مي کن��د و به مجرد ضرورت اقدامي، موارد از طریق  س��تاد ها به 
کنسول گري منتقل مي ش��ود تا پیگیري هاي الزم صورت گیرد؛ اما 
مشخصا ما وکیلي را به خدمت گرفته ایم که دادخواست ها و دفاعیه ها 

را توسط وي تنظیم مي شود.

گفت وگوي تفصيلي با مسوول دفتر نمايندگي ايران در عربستان

استخدام وكيل براي پيگيري امور حقوقي زائران 
دفتر نمایندگي سازمان حج و زیارت، بخشي از  بخش

طبقه اداري هتل دارهادي در مکه مکرمه است اول
که این روزها آقاي علي رضا رضایي مس��وولیت 
آن را بر عهده دارد. او که ش��ش سال معاون این دفتر بوده، از 
حدود یک سال قبل مسوولیت آن را نیز برعهده گرفته است. 
دفتر نمایندگي س��ازمان حج و زیارت که بنا به مصوبه هیات 
دولت در س��ال ۶2 تاسیس شده اس��ت و مقر ابتدایي آن در 
ج��ده ب��وده، از اواخر دهه هفت��اد و همزمان ب��ا آغاز حضور 
گس��ترده ایرانیان در عمره مفرده، به مکه مکرمه منتقل شده 
است. رضایي متولد سال ۴0، دانش آموخته کارشناسي ارشد 
مدیریت و با سابقه کاري سي ساله در موسسه نمایشگاه هاي 
فرهنگي وزارت ارش��اد و سازمان حج و زیارت است. او تاکید 
دارد که دفتر نمایندگي پیش��اني فعالیت هاي مرتبط با حج 
در عربستان است و پشت سر آن، حمایت ها و هماهنگي هاي 
بعثه، س��تادهاي مکه و مدینه، عمره سعادت و تمامي واحد 

عملیاتي حج و زیارت را باید دید.



3

دوره جدید - شماره   31
28 م���ه��������ر 1393
 26 ذی الحج��ه 1435
20 October 2014

خبرنامه

93

حضور بيش از بيش از 
۷00 هزار حاجي در مدينه

بیش از نیم میلیون نمازگزار شامل 
زائر و حاجي مراس��م نماز جمعه را در 

حرم مطهر نبوي)ص( اقامه کردند.
 به گ��زارش گروه ترجم��ه پایگاه 
اطاع رس��اني حج به نق��ل از عکاظ، 
تعداد حج��اج باقي مان��ده در مدینه 
منوره، بیش از 1۴۵ هزار نفر اس��ت و 
تعداد کل حجاجي که هنوز عربستان 
را ترك نکرده ان��د، بیش از 700 هزار 

نفر است. 
انتظ��ار م��ي رود، روزه��اي 27 
و 28 ذي الحج��ه ورود حج��اج ب��ه 
مدین��ه من��وره به اوج خود برس��د و 
پیش بیني مي ش��ود تع��داد زائراني 
که وارد مدینه مي ش��وند به بیش از 
2۳0 هزار نفر برسد، آخرین گروه از 
 حجاج هم پنجم مح��رم الحرام وارد

 مدینه مي شوند. 
ش��یخ عبدالعزیز بن عبداهلل الفالح 
مع��اون رییس کل امور ح��رم مطهر 
نبوي)ص( از اج��راي طرح مربوط به 
موس��م دوم حج )حجاج مدینه بعد( 
با ه��دف ارائ��ه بهترین خدم��ات به 
ضیوف الرحمن و زائ��ران حرم مطهر 

نبوي)ص( خبر داده است.

هشدار درباره احتمال 
وقوع آتش سوزي

اداره دفاع ش��هري مدینه منوره با 
افزایش فعالیت ه��اي خود با توجه به 
افزایش تعداد زائران در مدینه از ادامه 
اقدامات پیشگیرانه در ساختمانهاي 
مح��ل اس��کان زائ��ران و افزای��ش 
اطاع رس��اني درباره خط��رات آتش 
س��وزي و حالت هاي فوق العاده خبر 

داده است. 
بالگردهاي امنیتي سعودي هم بر 
فراز مدین��ه منوره و حرم مطهر نبوي 
)ص( هنگام برگ��زاري نماز جمعه به 

پرواز درآمدند.

خبر

سه شنبه گردهمایی بزرگ کاروان های اهل سنت برگزار می شود 
مجالس انس و معرفت به همت مدیریت اهل س��نت معاونت فرهنگي 
بعثه مقام معظم رهبري در مدینه منوره در حال برگزاري است.به گزارش 
پای��گاه اطاع رس��اني ح��ج، این جلس��ات در هتل هاي الی��اس العالمي، 
ام��واج الفاح، منازل الحرم، حیات طیب��ه، الصافي بازا، المدینه ماریوت، 
دارالرحم��ه، منارالمدینه و المدینه هارموني برگزار مي ش��ود.این محافل 
که از 2۴ مهرماه در دوره مدینه دوم آغاز ش��ده تا ۳0 مهرماه ادامه خواهد 
داش��ت.همچنین سه شنبه 2۹ مهرماه گردهمائي بزرگ کاروان هاي اهل 
س��نت با عنوان »حج، تبلور اتحاد و انسجام اسامي« در بعثه مقام معظم 

رهبري در مدینه منوره برگزار خواهد شد.

رئيس مرکز پزشکی حج و زيارت:

 اولويت هاي كاري مربوط به حج ۹۴ 
سريعًاٌ پيگيري مي شود

رئیس مرکز پزش��کي حج با اشاره به مهمترین نقاط قوت و ضعف 
عملکرد ای��ن مرکز در تمتع ۹۳ گفت: اولویت ه��اي کاري مربوط به 
رفع مشکات مشخص شده و پیگیري این امور، به سرعت در دستور 
کار قرار خواهد گرفت. دکتر س��یدعلي مرعش��ي که شامگاه دیشب 
مدینه من��وره را به مقص��د تهران ترك ک��رد، در آخرین گفت وگوي 
خود با خبرنگار پایگاه اطاع رس��اني حج در این شهر ادامه داد: برخي 
جلسات مقدماتي در این زمینه در مکه مکرمه برگزار شده و ان شااهلل 

در تهران، این امور با جدیت دنبال خواهد شد.
نقاط قوت

رئیس مرکز پزش��کي حج مهم تری��ن نقطه قوت خدمات پزش��کي 
در تمت��ع امس��ال را حضور پزش��کان متخص��ص زن دانس��ت که براي 
اولین ب��ار و به عنوان اقدامي ابتکاري در مدینه و مکه فعال ش��دند. دکتر 
مرعش��ي عمل کرد بهبود یافته پزش��کان مجموعه را از دیگر نقاز مثبت 
خدمت رس��اني به حجاج اع��ام و نیرو هاي داوطلب س��امت را نیز یک 
حرکت پویاي دیگر در این مس��یر بر شمرد. طرح داوطلبان سامت هم 
براي نخس��تین بار در تمتع ۹۳ اجرا ش��د. وي طرح تحقیقاتي بررس��ي 
وضعیت مقابله با بیماري هاي تنفس��ي موسم حج را نیز از دیگر ابتکارات 

مهم مرکز پزکشي حج و زیارت خواند.
نقطه ضعف ها

اما دکتر مرعش��ي در ادام��ه این گفت وگو، بحث آن الین ش��دن 
مراکز پزش��کي حج را یک��ي از نقاط ضعف برش��مرد. وي هم چنین 

فرسوده بودن ناوگان را مورد توجه قرار داد. رئیس مرکز پزشکي حج 
همچنین با اشاره به نوپا بودن طرح اعزام متخصصان زن، بازنگري در 
ش��اخص ها و معیارهاي انتخاب این گروه را براي ارتقاي سطح کیفي 

خدمات، خواستار شد.
اولويت هاي كاري

دکتر مرعش��ي در پاس��خ به این س��وال که در بدو ورود به تهران 
پیگیري کدام امور را در دس��تور کار قرار خواهد داد، اظهار داش��ت: 
نتایج طرح تحقیقاتي را مورد بررس��ي قرار خواهیم داد تا براس��اس 
برنامه  درماني س��نوات آینده را طراحي کنیم. رئیس مرکز پزش��کي 
حج بهس��ازي آمبوالنس ها را یکي مس��اله با اهمیت دیگر دانست و 
اف��زود: حتما ب��ا آمبوالنس هاي جدی��دي براي مراک��ز درماني حج 

خریداري شود که این مهم نیز در دستورکار ماست.
بازنگري در تغذيه

دکتر مرعش��ي در مورد اعمال اصاحاتي در برنامه غذایي حجاج 
هم، این موضوع را امري فرابخش��ي در مجموعه حج و زیارت معرفي 
کرد که عوامل بس��یاري در روند آن دخال��ت دارند. وي افزود: ما یک 
عضو موثر ش��وراي تغذیه سازمان حج و زیارت هستیم و در این مورد 
نیاز به هماهنگ��ي واحدهاي دیگر نظیر تدارکات و آش��پزخانه هاي 
مرکزي است. رئیس مرکز پزشکي حج با اشاره به اجراي برنامه تنوع 
غذایي در حج امس��ال، ابراز امیدواري کرد که بت��وان در آینده روند 

تغذیه را به سمت تنوع و غناي بیشتر پیش برد.

تمامي پروازهاي بازگشت حج�اج در فرودگاه امام خمیني)ره( صورت می گیرد
مدیرکل ف��رودگاه بین المللي امام خمیني )ره( گفت: بیش از 
10 هزار نفر از زائران بیت اهلل  الحرام از 17 مهرماه تا کنون از طریق 

فرودگاه امام خمیني )ره( به میهن اسامي بازگشتند.
س��عید چلندري، مدیرکل ف��رودگاه امام خمین��ي )ره(« در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطاع رس��اني حج با اش��اره به شایعه 
برخي رس��انه ها مبني بر اینکه برخ��ي پروازهاي حجاج ایراني در 
روزهاي پایاني ب��ه فرودگاه مهرآباد انتقال داده مي ش��ود،  اظهار 
کرد: این خبر کذب محض و هرگز صحت ندارد، تمامي پروازهاي 
حجاج تا پایان عملیات بازگش��ت در ف��رودگاه امام خمیني )ره( 
ص��ورت خواهد گرفت.وي افزود: همچنین عملیات اعزام و انتقال 
زائران ایراني به س��رزمین وحي براي انجام عمره مفرده در س��ال 

جاري از فرودگاه امام خمیني)ره( انجام مي گیرد.
چلن��دري اظهار داش��ت: تاکنون10 هزار نف��ر از حجاج بیت 
اهلل الح��رام از 17 مهرماه جاري تا کن��ون از طریق این فرودگاه به 
کشوربازگشته اند. وي اظهارداش��ت: عملیات انتقال حجاج بیت 
اهلل الحرام ازطریق فرودگاه بین المللي امام خمیني )ره( و توسط 

شرکت هاي هوایي ماهان، سعودي و ایران ایر انجام مي شود.
چلن��دري اف��زود: عملیات بازگش��ت حج��اج طب��ق برنامه 
زمانبندي ش��ده انجام و دربرخي از م��وارد علت تاخیر ورودي به 
فرودگاه امام خمین��ي )ره( و دیگر فرودگاه هاي کش��ور ترافیک 

بسیار باالي ترمینال هاي جده است.

وي، ادامه داد: از ابتداي عملیات برگشت حجاج تا امروز۳2 پرواز 
در فرودگاه امام خمیني )ره( صورت گرفته است و7۶ کاروان توسط 
ش��رکت هاي هواپیمایي ایران ایر، ماهان و س��عودي از شهرهاي 

مدینه و جده از طریق این فرودگاه به کشور بازگشتند.
مدیرکل ف��رودگاه بین المللي امام خمین��ي )ره( ادامه داد: با 
توجه به درخواستي که زائرین بیت اهلل الحرام و مسوولین سازمان 
حج و زیارت داش��تند بارهاي آن ها در فرودگاه امام خمیني )ره( 
تحویل خود آن ها مي ش��ود. وي بیان داشت: درعملیات برگشت 
حجاج تا کنون 8 پرواز توس��ط ش��رکت ماهان، 8 پرواز ش��رکت 

سعودي و 1۶ پرواز را شرکت ایران ایرانجام داده است.
چلندري تصریح ک��رد: مدت زمان میانگین ترخیص حجاج از 
ابت��داي ورود هواپیما به فرودگاه تا خ��روج کامل آن ها ۴۳ دقیقه 
است و امیدواریم تا پایان عملیات برگشت رضایتمندي حجاج از 

ارایه خدمات این فرودگاه حاصل شود.
وي با اش��اره به اینکه روزانه 1200 تا 1۶00 زائر از طریق این 
فرودگاه وارد میهن اس��امي مي ش��وند، اظهار داشت: این تعداد 

حجاج با چهار پرواز انتقال داده خواهند شد.
مدیرکل ف��رودگاه بین المللي امام خمیني )ره( خاطرنش��ان 
کرد: عملیات بازگش��ت حجاج به میهن تا 7 آبان ماه ادامه خواهد 
داشت و بیش از20 هزار زائر از استانهاي تهران، قم، قزوین، البرز، 

لرستان و سمنان را پذیرا خواهیم بود.
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ترک گناه
رسول خدا )ص( 

می فرماید:
ای مردم، با آگاهی 

و دین کامل حج 
بگزارید، و از حج 
بازنگردید مگربا 
توبه و تصمیم به 

ترك گناه 

اینجا مدینه است، شهری که از کودکی با باورهای دینی ات 
گره خورده اس��ت. دلت که می گیرد و می خواهی کودکی ات را 

آرام کنی و برایش الالیی بخوانی، زمزمه می کنی:
یا فاطمه من عقده دل وا نکردم
گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم

به مدینه که می رس��ی، می گریی چندان بلند که دلت آرام 
شود اما تاقی نگاه تو و پنجره های بقیع باز هم صورتت را نمناك 

می کند. چه رمز غریبی است در این پنجره های فوالدین؟
ب��ه پنجره های فوالدین بقیع که می نگری، گاه خودت را آن 
س��وی پنجره می بینی و گاه این سو. این سوی دیوار یا آن سوی 

دیوار، به هر س��و که رو کنی، جست وجو می کنی عاشقانه ها را و 
دل��ت می خواهد همچون کبوتران بقیع، از بقیع پرواز کنی تا بر 
بلندای گنبد سبز و از گنبد سبز باز به بقیع بازگردی و این دور را 

همچنان تا جان در بدن داری و نفس باقی  است، تکرار کنی.
اینجا، جایی است که جال و جبروت پیامبر)ص( را می بینی 

و بارگاه ملکوتی اش را، باز هم بغض گلویت را می  فشارد؟
اینجا سرزمینی است که حضور »لوالک لما خلقت االفالک« 
در آن معنا و مفهوم می یابد. در اینجا اگر دل به دلدار بس��پاری، 
برای لحظه ای به آرامش وصف ناپذیری دست می یابی و حضور 

آن یار حاضر غایب را با همه وجود می فهمی.

اینج��ا مدینه اس��ت. مدینه دل. وقتی به مدینه می رس��ی، 
احس��اس می کن��ی و می دانی با آمدن��ش آرام و قرار می گیری 
و بی نشان ها برایت نشان دار می شود. دلت می خواهد گوشه ای 
اختیار کنی و با خویش��تن خویش خلوت کنی و با غریبی خود 

صحبت کنی. 
تنها لحظه ای اگر دل دهی و حضورش را باور کنی، می توانی 
همنفس��ش شوی، آقا اینجاست در سرزمین مادری اش و شاید 
او هم در تنهایی خویش، در گوش��ه ای دنج خلوت کرده است... 

تنها باور کن پشت دیوارهای بقیع او حضور دارد!
برای آمدنش دعا کنید.

شهداي احد
آنج��ا ش��هیدان اح��د را ی��اد کردي
از هج��ر خوب��ان ناله و فری��اد کردي
ج��ان را ز قی��د آب و گل آزاد کردي
ک��ز دام ارکان پرفش��اند طای��ر جان
ب��ا آن دو دلبن��د پیمب��ر راز گفت��ي

راز دل��ي ب��ا آن دو طف��ل ن��از گفتي
یعن��ي به ابراهیم و قاس��م ب��از گفتي
از روزگار ام��ت و ح��ال پریش��ان
با آن دو طفل مصطفي همراز گش��تي
ن��االن تذرو آن دو س��رو ناز گش��تي

ب��ا مادر ش��یر خدا دمس��از گش��تي
گفتي غ��م دل را ب��ه آن بانوي امکان
باز آمدي چ��ون از حریم حضرت یار
عهد خود و صدق و صفاي دل نگهدار
ت��ا دل ش��ود آئین��ه آن ماه رخس��ار

چشم ملک گردد در آن آئینه حیران
باز آمدي اي حاجیان هرگه ز کویش
باش��ید در بی��ت اهلل دل ی��اد رویش
نکوی��ش  آئین��ه روي  س��ازید دل 
تا ش��ام ت��ار هجر ی��ار آید ب��ه پایان

   الهي قمشه اي

اين سو يا آن سوی 
پنجره؟
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سبوی عشق

اتحاد و انسجام از 
دیدگاه امام خمیني)ره(

  علي اکبر سبزیان
امام خمیني )ره( ب��ه عنوان مصلح و 
احیاگر اس��ام در قرن حاضر، به مسئله 
وحدت اس��امي عنایتي خاص نموده و 
گام هایي اساسي براي تحقق آن برداشت 
و وحدت را ضرورتي عقلي و شرعي براي 

جامعه اسامي برشمرد.
بررس��ي آثار امام خمیني)ره( بیانگر 
ای��ن مطلب اس��ت که تأکی��د بر وحدت 
در آثار ایش��ان از یک مبناي نظري قوي 

ریشه مي گیرد.
براي فه��م بهتر موض��وع وحدت در 
اندیشه امام، ابتدا به  برخي از ویژگي هاي 
کلي آن اشاره مي کنیم و سپس به جایگاه 
واال و راهبردهاي تحقق آن مي پردازیم. 
وحدت از دیدگاه امام ویژگي هاي عمده 

زیر را دارد:
1- اعتصام به حبل اهلل

از نظ��ر ام��ام، هر اجتماع��ي مطلوب 
نیس��ت،  بلکه تجمعي مطلوب اس��ت که 

حول محور اهلل باشد.
ه��ر اجتماع��ي مطل��وب نیس��ت، 
واعتصموا بحبل اهلل مطلوب است... مردم 
را دعوت کنید به وحدت و دعوت کنید به 

این که گروه گروه نشوند.
2- مصلحت عمومي مسلمانان

از نظ��ر ام��ام هرگاه مصال��ح عمومي 
جامعه اس��امي ایج��اب نمای��د، باید از 
اختافات جزی��ي به راحتي گذش��ت و 
خواس��ته هاي فردي و گروه��ي را فداي 
مصالح جمع کرد. ایش��ان در این راس��تا 
رساله اي مي نویسد و در مواردي عمل به 

قول اهل تسنن را جایز مي داند.
3- حفظ اسالم و مصالح آن

یکي دیگ��ر از ویژگي هاي وحدت در 
اندیشه امام، حفظ اسام و رعایت مصالح 
آن اس��ت، بدین معنا که اس��ام و احکام 
آن بای��د حفظ ش��ود و وح��دت و اتحاد 
مس��لمانان در راه حفظ این امور است. به 
عبارت دیگر، اس��اس، حفظ اسام است 
و وحدت، ابزاري براي تحقق آن اس��ت. 

ایشان در این زمینه مي فرماید:
ما براي دفاع از اسام و ممالک اسامي 
و اس��تقال ممالک اس��امي در هر حال 
مهیا هستیم. برنامه ما که برنامه اسامي 
است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد 
ممالک اسامي اس��ت، برادري با جمیع 

فرق مسلمین است.

پیامبر )ص( اس��وه نظم و انضباط بود. نظمي دقیق و الهي بر همه 
ش��ئون رفتاري ایشان س��ایه افکنده بود. وي صف هاي نماز را منظم 

مي داشت و سخت بر آن تاکید مي کرد و مي فرمود:
س��ووا بي��ن صفوفكم و ح��اذوا بي��ن مناكبكم ال يس��تحود عليكم 
الشيطان، میان صف ها را پر کنید و دوش به دوش یکدیگر بایستید تا 

شیطان بر شما چیره نشود.
پیامبر )ص( آن قدر نس��بت به نظم حس��اس بودند که در سخن 
دیگري با ش��دت بیش��تري، رعایت این هماهنگ��ي را از نمازگزاران 
مي طلبد: صف هایتان را به پا دارید )و بدانید( که من شما را از پس سر 
مي بینم، همان گونه که از جلو مي بینم. نامرتب نباش��ید، که خداوند 

دل هاي شما را از یکدیگر دور مي گرداند.
نعمان مي گوید: حضرت همواره صف هاي نماز ما را منظم مي کرد، 
آن چنان که تیرهاي کش��یده و ص��اف را ردیف مي کنند. روزي براي 
آغاز نماز ایستاد و چیزي نمانده بود که تکبیره االحرام را نیز بگوید که 
دید مردي س��ینه اش را جلو داده است. سپس فرمود: بندگان خدا یا 
صف هایتان را منظم کنید یا )همین بي نظمي در شما تاثیر مي گذارد 

و( میانتان اختاف خواهد افتاد.
از ابوذر غفاري نقل شده است که پیامبر اعظم )ص( فرمود:

بر عاقل الزم اس��ت که براي خود س��اعت هایي را داش��ته باش��د. 
س��اعتي براي مناجات با پروردگار، س��اعتي براي رسیدگي به کردار 
خود، س��اعتي براي اندیشه در آنچه خداوند نس��بت به او انجام داده 

است و ساعتي براي خلوت خویش و بهره گرفتن از حال.
بنابراین، شأن انسان عاقل، برنامه ریزي و نظم است و سیره انبیاي 

الهي نیز بر نظم استوار بوده است.
رسول اهلل )ص( در س��اعت معیني از شبانه روز به همسرانش سر 
مي زد چون به خانه مي رفت، وقتش را س��ه قس��مت مي کرد: بخشي 
براي پ��روردگار واال )و راز و نیاز با او(، قس��متي ب��راي خانواده اش و 
پاره اي براي خودش. همچنین گاه آن ساعت را که به خود اختصاص 

داده بود بین خود و مردم تقسیم مي کرد.
پیامبر اکرم )ص( در آرایش نظامي و نظم دادن به صف هاي سربازان 

اس��ام چنان دقیق بود که هرگاه شانه سربازي جلوتر بود، او را به عقب 
مي برد و پس از منظم ساختن صف ها، براي آنان خطبه مي خواند.

در جنگ موته، پیامبر اکرم )ص( لش��کري س��ه هزار نفري فراهم 
ساخت و براي این لشکر، سه فرمانده برگزید که در صورت شهادت هر 
کدام، دیگ��ري فرماندهي را برعهده گیرد: جعفر بن ابي طالب، زیدبن 
حارثه و عبداهلل بن رواحه. همچنین دس��تور داد در صورت به شهادت 

رسیدن نفر سوم، لشکریان، خود یک نفر را به فرماندهي برگزینند.
پس از جنگ بدر، پیامبر اعظم )ص( دستور داد شهیدان مسلمان 
را در قب��ر گذارن��د و فرمود: قبرها را در یک ردی��ف قرار دهید و دقت 
کنید که ظاهر قبرها خوب و زیبا باش��د. یکي از مس��لمانان گفت: اي 
رس��ول خدا! اگر ظاهر قبرها خوب و زیبا نباش��د، تصور مي کنید که 
شهیدان را ناراحت کند؟ پیامبر )ص( در پاسخ فرمود: آنها را ناراحت 
نمي کند، بلکه زندگان را ناراحت و اندوهگین مي کند، زیرا مش��اهده 

یک قبر زشت و ناهمگون یکي از مناظر غم انگیز است.
نظ��م و ترتی��ب و مانور نظامي س��پاه اس��ام براي فت��ح مکه به 
فرماندهي رسول گرامي اسام نیز نشان دهنده اهمیت دادن رسول 

اعظم )صلي اهلل علیه و آله( به نظم و انضباط نظامي است.

 درس هايی ازنظم
و انضباط پيامبر)ص(

حسن معاشرت
حاجي در این س��فر معنوي که لحظه هاي شیرین براي او دست 
داده، باید بکوش��د تا بهترین خط مشي را در معاشرت پیش گیرد. 
درون و برون خویش را به زیور اخاق بیاراید. همس��فري شایسته، 
م��ؤدب، همراه و همکار، مهربان و وظیفه ش��ناس براي دوس��تان 
باش��د، بویژه اگر خانواده او را همراهي مي کنند، بیشترین توجه را 
به حسن س��لوك در گفتار و کردار با آنان پیشه سازد و حاوت سفر 

را با کج رفتاري، بر آنان تلخ نکند.
امام صادق )ع( در این خصوص مي فرماید:

عزم کن ک��ه با مصاحبان با خلق نیک معاش��رت کني و زبانت را 
نگهداري و خشم خود فرو نشاني و از بیهود ه گویي بر حذر باشي و عفو 
ْن نَْفَسَك َعَلى  گذشت بگستراني و سخاوت و کرم را پیشه سازي، )َوِطّ

َحابَِة لَِمْن َصِحْبَت ِفْي ُحْسِن ُخْلِقَك، َو ُكَفّ و كف لسانك و  ُحْسِن الِصّ
اكظم غيظك و اقل لغوک و تفرش عفوک و تسخو نفسك.(

در احواالت پیامبر خدا )ص( آورده اند: که در یکي از س��فرهایي 
که به حج مي رفتند فرمودند: من كان يسي الجوار فال يصاحبنا

آن کس��ي ک��ه در مصاحبت و همجواري بد عم��ل مي کند با ما 
همسفر نشود.

بنابراین، حاجي باید مراقب باش��د توصیه هاي پیش��وایان دین 
را در این س��فر روحاني به کار بندد و از آنچه دون ش��أن یک حاجي 
با معرفت اس��ت، احتراز کن��د و از عصبانیت، خش��م، لغو، غیبت و 
سختگیري هاي بي مورد، عجله و شتابزدگي و ناسازگاري بپرهیزد 

تا حج و عمره، لذت و مفهوم دیگري یابد.

حاجی 
نمونه

کاخ های بهشت
امیرالمؤمنین 
علی)ع( می فرماید:

چهار تا از کاخ های 
بهشت در دنیاست: 
مسجد الحرام، 
مسجد پیامبر، 
مسجد بیت المقدس 
و مسجد کوفه  
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حرف دل

مناجات
اله��ی!... لطف ت��و، برت��ر از آفتابمان 
می کن��د، فضل ت��و، ن��ور جهان تاب مان 

می سازد.
لطفی کن، ک��ه ذره، آفتاب ش��ود، و 

فضلی، تا خاك، گوهر ناب گردد.
اله��ی!... تو رئوف و مهربانی، بر س��رم 

سایه والیت می گسترانی،
بر س��فره »عترت« می نشانی و طعم 

محبت اهل بیت می چشانی،
هر چه بگویم، برتر از آنی، مرا بر آن دار 

که خود می دانی.
الهی!... بی مثل و مانندی و به چیزی 

نمی مانی،
مرا در نهان و آش��کار می بینی و پیدا و 

پنهانم را می دانی،
گن��اه ک��ه می کنم، ب��ه »توب��ه« فرا 

می خوانی،
آگاه از پی��دا و نهان��ی،  خطاپ��وش 
بندگانی، روزی رسان جهانیانی، پذیرای 

دل های پشیمانی، 
قبول��م ک��ن، ک��ه پن��اه خاطرهای 

پریشانی.
الهی!... چه بگویم؟ که تو خود می دانی،

چ��ه بخواهم؟ که ت��و صاحب فضل و 
احسانی، ببخشای، که مستحق آنم،

کرم کن، که سزاوار آنی.
الهی!... مأموران تو پرس��ند ک��ه ما را در 
اخاص و عمل، رتبه چند است و پایه، چون؟

بهش��ت بر این پایه و رتبه دهند، نه بر 
سنوات تحصیل و تعطیل!

توفیق ده ک��ه به جای »درجات«، راه 
ب��ه »درکات« نپوییم و »خط عمل« را با 

»آب دریا« نشوییم.
اله��ی!... دان��ای ح��ال و مقال��ی، 

تحول بخش سال و حالی.
تحویل س��ال مان را هم��راه با تحول 

حال بگردان،
در به��ار طبیع��ت، دل م��ا را از خزان 

برهان و به بهار جان برسان.
الهی!... پ��رورده فیض نگاه و کیمیای 
نظر، از  آتش��ی ش��عله ور اس��ت که بیان 

کردنی نیست. 
عشق، معلم انسان است و معمار جان 

و جهان.
نه عش��ق، ب��ی  باس��ت، ن��ه ایمان 

بی  ابتا.
در ب��ای عش��ق و ابت��ای ایم��ان، 

سرفرازمان بگردان.

با آنکه راه زیادي نرفته بود اما خس��ته شده بود، روي سکویي کنار 
در خانه اي نشس��ت و نفسي تازه کرد. پیر ش��ده بود و این را خودش 
س��ال ها پیش فهمیده بود، وقتي که چش��م هایش کم سو شده بود و 

شب ها کمتر جایي را مي دید.
هر کس او را مي دید سامي مي کرد و احوالش را مي پرسید، همه 
مردم مدینه به او احترام مي گذاش��تند چ��ون تنها صحابه پیامبر بود 

که هنوز زنده مانده بود.
سرش را به دیوار تکیه داد و به یاد مدینه سال هاي قبل افتاد، به یاد 
ش��ور و حال مسلمانان براي رفتن به جنگ. قلبش به درد آمد، چقدر 
دلش براي پیامبر تنگ شده بود. آرزو مي کرد زودتر بمیرد و پیامبر را 

ماقات کند اما گویا خدا نمي خواست.
غرق در این افکار بود که صدایي شنید:

سام علیکم
سرش را بلند کرد و کودکي را دید که در مقابلش ایستاده بود. از ادب 

آن کودك خوشش آمد. جواب سامش را داد و پرسید: تو کیستي؟
کودك جواب داد: محمد پسر علي بن حسین هستم!

جابر تا این نام را ش��نید، خاطره اي مثل برق از ذهنش گذش��ت: 

محمد بن علي بن حس��ین، این نام را گویا س��ال ها پیش هم شنیده 
بود. جاب��ر گفت: جلو بیا تا تو را از نزدی��ک ببینم! کودك جلوتر آمد. 
جابر صورت ک��ودك را لمس کرد و نگاهي دقیق و موش��کافانه به او 
انداخت چش��م ها، لب ها و موهاي کودك را نگریست. چه قدر شبیه 
پیامبر بود. انگار در مقابل پیامبر )ص( نشس��ته بود، از شوق اشک در 
چش��مانش حلقه زد. آهي کشید و با دس��ت اشک چشمانش را پاك 
ک��رد. بعد در حالي که صدایش مي لرزید، با خود گفت: به خدا قس��م 
که این صورت رسول خداس��ت. و رو به کودك کرد و گفت: از پیامبر 
ش��نیدم که فرم��ود: اي جابر تو زنده مي ماني تا فرزندم محمد پس��ر 
علي بن حس��ین را که به »باقر« معروف اس��ت، ببیني. هر وقت او را 
ماقات کردي از طرف من به او س��ام برس��ان! اي فرزند! رسول خدا 

به تو سام رسانید.
کودك لبخندي زد و گفت: س��ام بر رس��ول خدا و سام بر تو اي 

جابر که سام آن حضرت را به من رساندي.
لبخند بر چهره جابر نقش بس��ت، حاال س��ر از پا نمي ش��ناخت و 
احس��اس مي کرد که جوانتر ش��ده اس��ت. چهره ب��ا طراوتش مثل 

روزهایي بود که از ماقات پیامبر برمي گشت.

ديدار پيامـبر

نكاتی درباره نماز
به زائران گرامی توصیه می ش��ود: هنگامی که به مس��جد مشرف 
می شوند، آداب مسجد را رعایت کنند. لباس زیبا و آبرومند بپوشند. 
با پیژامه و پیراهن کوتاه وارد نش��وند. آرام سخن بگویند. با ادب و وقار 
وارد ش��وند. در می��ان صفوف نمازگزاران حرک��ت نکنند. همین که 
تکبیره االحرام نماز گفته شد، بی درنگ با رعایت نظم صفوف، تکبیر 
بگویند و در همه حال جماعت را همراهی کنند و چون نماز تمام شد، 
قدری توقف کنند که صفوف خلوت ش��ود و نمازهای نافله دیگران به 
پایان برسد. سپس محل نماز را ترك کنند. اگر نماز فرادی یا نماز زیارت 
پس از جماعت می خوانند، قدری تأمل کنند و با فاصله زمانی بخوانند. 
از قنوت خواندن و تجافی در نماز، به دلیل تبعیت از جماعت، خودداری 
نمایند. در حال نماز به طور دقیق رو به کعبه باش��ند. اگر دعا و زیارت 

می خوانند، آرام و آهس��ته بخوانند که مزاحم دیگران نشوند. به طور 
خاصه: کاری کنند که انگشت نما نشوند. هر چند مسافر در حرمین 
)به قول جمعی از فقها و در مسجدالحرام و مسجدالنبی به گفته جمعی 
دیگر(، میان قصر و اتمام مخیر است اما اتمام نماز در مسجدین شریفین 
افضل از قصر است چنان که در روایت آمده: »اتمام الصلوه افضل« و امام 
اَلِة ِفى الَْحَرَمْيِن  ِ يُِحُبّ ِإْكَثاَر الَصّ باقر)ع( می فرماید: »َكاَن َرُسوُل الَلّ
؛ پیامبر خدا)ص( نماز بس��یار را در حرمین دوست  َفَأْكِثْر ِفيِهَما َو َأِتَمّ
می داش��ت، پس تو نیز در این دو مکان مقدس، بس��یار نماز بخوان و 
نمازت را تمام کن« بویژه آن که نماز شکسته خواندن، نظم جماعت را 
برهم می زند و در انظار دیگران زننده است. بنابراین، باید به زائران توجه 

داد که وظیفه خود را در آن مکان مقدس بدانند و عمل کنند.

طلب علم الهی
رسول خدا )ص( : هرکس دوستی دنیا و لذائذ آن را 

بر طلب علم الهی ترجیح دهد مستوجب خشم الهی 
می شود و در پائین ترین درجات آتش دوزخ با جهودان 
محشور خواهد بود و درباره چنین افرادی آیه زیر نازل 

گشته است . سوره بقره آیه 8۹ : و چون عرضه شد 
برایشان راه راست و شناختند صحیح بودن آن را پس 

کفران این نعمت نمودند و از آن روی برتافتند پس 
لعنت خدا بر کافران باد.   مکارم االخاق صفحه۵28
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  علي مختاري
بنا گزاردم بهترین حج را بجا آورم آغاز سوره ملک بهترین را مي نماید در آغاز سوره با معرفي 
خداي تبارك و تعالي، هدف از ایجاد حیات و ممات را آزمون احس��ن عما مي شمارد: لَِيْبُلَوُكْم 
.1 ترجمه دو آیه چنین است: بزرگوار و خجسته است آن که فرمانروایي به  َأيُُّكْم َأْحَس��ُن َعَمالاً
دست او است و او بر هر چیزي تواناست. همان که مرگ و زندگي را پدید آورد تا شما را بیازماید 
که کدامتان نیکوترید. گوید خدا نیز در پي گزینش عامل نمونه اس��ت. روایات معصومین)ع( 
معیار احسن بودن عمل را بسته به درجه خلوص نیت مي داند.2 کمترین توقع و انتظار حاجي 
معمولي آن اس��ت که حجش مقبول و سعیش مش��کور افتد و بدیهي است تا نیت پاك نشود، 
کاري پذیرفته نش��ود و پذیرش��ي در کار نخواهد بود. مولي علي)ع( مي فرماید:الُْمْخِلُص َحِرٌیّ 
بِااِلجابَِة۳ آن که اخاص دارد شایسته پذیرش است و نیز مي فرماید: بِااِلخاَص ترفع االعمال۴ 
با اخاص است که اعمال باال مي رود و قبول مي گردد. اگر هدفم، کسب نام و نان و آبرو و اعتبار 
و هر امر دنیوي و مادي باش��د، دست خالي بر خواهم گشت. اخاص آنقدر تعیین کننده است 
ک��ه اگر رزمنده اي ک��ه در میدان جنگ جانبازي مي کند به قصد غنایم یا انتقام باش��د و جان 

دهد، شهید به حساب نمي آید. تاش و تحرك حاجي نمونه، فقط براي خداست نه خلق خدا، 
که امام صادق)ع( مي فرماید: حج دو گونه اس��ت: براي خدا و براي مردم؛ فمن حج لل كان ثوابه 
علي الل الجنه، پس آن کس که براي خدا حج گزارد، از خداوند پاداش بهشت گیرد و آن کس که 

براي مردم حج بجاي آرد پاداشش در آخرت، با مردم است.۵
نقش محوري نيت

کردار انسان، ترجمان نیت او است، »از کوزه همان برون تراود که در اوست«. امام علي)ع( 
مي فرمای��د: »لو خلص��ت النيات لزكت االعم��ال«۶ اگر نیت خالص گ��ردد کردارها هم پاك 
ِنَيِّة«7 هر که نیت را خالص گرداند از  َه َعِن الَدّ َيَّة َتَنَزّ مي گ��ردد – و نیز مي فرماید: »َمْن اَْخَلَص الِنّ
پس��تي و فرومایگي منزه گردد. نوع رفتار و برخورد زائر خودمحور با حاجي خدامحور و نمونه 

از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
پي نوشت ها: ۱- ملك 6۷: 2،  2- ر.ك: المیزان، نورالثقلین، ذیل همین آیه، ۳- االحادیث االخالقیه المشترکه، 
ج۱، ص 26 ح ۸4 ، غررالحك�م ح ۷۳۹، 4- هم�ان، ح ۸۸ ، غ�رر ح 4242، 5- ثواب االعم�ال، باب ۷4، ص ۱6 : 

وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۰۹، ح 4۰، 6- االخالق في االحادیث المشترکه، ج ۱، ص 26 ، ح ۸۹ و ۹۰، ۷- همان

گام نخستین اصالح نیت

سیر و سفر اهداف و انواع گوناگوني دارد. مسافرت هاي تجاري، 
تفریحي، علمي، زیارتي، س��یاحتي، ورزشي و... برخي با ذوق و از 
سر شوق اس��ت نظیر اردوهاي دانش آموزي و دانشجویي. برخي 
با زحمت و زور است مثل سفرهاي دوران سربازي. مواردي هم از 
روي ناچاري اس��ت و براي گذر زندگي مثل سفرهاي پي در پي و 

مال آور ملوانان، خلبانان، بازرگانان و رانندگان و...
البته از دیدگاه اس��ام هر س��فري که با انگیزه دیني و عقاني 
باش��د پسندیده است و قرآن ضمن نقل بس��یاري از سفرها مثل 
ایاف قریش، سیر با امنیت قوم سبا و هجرت هاي انبیاء و سفرهاي 
خضر و موس��ي)ع( و... به جهانگردي ها جهت مي دهد و گوش��زد 

مي کند َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم ...1
آیا در زمین نگشته اند تا ببینند فرجام کساني که پیش از آن ها 
زیسته اند چگونه بوده است؟ پس حاجي نمونه چشم عبرت بین 
خویش را مي گش��اید تا در ازاي تاریخ و گس��تره زمین را به دقت 

بنگرد، خوب دریابد و درس��ت تحلیل کند. همه فلس��فه تاریخ اقوام 
گذشته حجاز مثل قوم عاد، ثمود، مدائن صالح، قوم سبا، اصحاب فیل 
و... تا حوادث صدر اس��ام و غدیر و... از جهت جامعه شناسي اقوام و 

ملیت ها و نیز علت پیدایش و پرپر شدن تمدن ها اهمیت دارد.
اگر از حاجي نمونه بپرس��یم: س��فر حج، چگونه س��فري است؟ 
به لحاظي، عین هیچ یک از س��فرهاي نامبرده نیس��ت و از جهتي، 
رنگ و بوي بیش��تر آن گش��ت و گذارها را دارد. در این مسیر خواهي 
نخواهي – تا اندازه اي – داد و ستد و خرید وجود دارد )تجاري(، دیدن 
اماکن و کش��ور دیگر، نصیب ما مي ش��ود )تفریحي(، به زیارت مزار 
معصومان علیهم السام و خانه خدا نائل مي شویم )زیارتي(، به سیر و 
سیاحت و جهانگردي رفته ایم )سیاحتي(، هزاران نکته دیني و علمي 
مي آموزیم )علمي(، پیاده روي و س��بقت کاروان ها داریم )ورزشي(، 

رمي جمره داریم )رزمي( و... .
آیا معجوني از انواع مسافرت هاست؟ 

حاجي نمونه پاسخ مي دهد همه اینها درست ولي این سفر، از تمام 
سفرهاي جسماني جداست. سیر و سلوك باطن و جان است. همان 
که پیامبر خدا)ص( به از سفر برگشتگان میدان جنگ فرمود: مرحبا 
به قومي که جهاد اصغر را پشت سر گذاردند، بر شما باد به جهاد اکبر. 
اگر این راه را مثل منازل الس��ائرین، و سیر و سلوك اهل دل بدانیم 
تمامي آن جنبه ها به گونه اي مهندسي و برنامه ریزي مي گردد که 
به کار دل آید و زیر چتر معنویت پرورش یابد. چند سال پیش بسیار 
غبطه خوردم، وقتي رفتار زیباي مدیر محترم کاروانمان را دیدم. او 
در تمامي لحظات به فکر خودسازي بود. در روزهاي آخر که فراغتي 
حاصل ش��د یکي دو بار به بازار رفتیم. چون خیلي خودماني شده 
بودیم، به من گفت – گرچه نمي خواست بگوید ولي گویا از دهانش 
پرید – که در این بازار رفتن و سوغاتي خریدن، قصد قربت مي کنم و 

براي انجام مستحب شرعي قدم مي نهم. خوشا به حالش.
1- غافر 21.

حاجی نمونه

معرفت نوع سفر

گروه نجات یافتگان
رسول خدا )ص( : ای بندگان خدا شما 
همانند بیمارانید و خداوند مانند طبیب 
مصلحت مریض در این است که به دستورات 
طبیب عمل نماید نه آنکه به چیزی که خود 
می پسندد اظهار تمایل کند پس تسلیم اوامر و 
دستورات الهی شوید تا به گروه نجات یافتگان 
بپیوندید و به خیر و سعادت دست بیابید. 
مجموعه ورام جلد 2 صفحه 117
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دلنوشته
یافتن تاریخ در جغرافی

کج��ای »ح�������ج« را می توان 
یافت که نش��ان کس��ی، حادثه ای و 
خاطره ای نداش��ته باشد؟ کدام عمل 
حج اس��ت که منقطع از ریشه ای در 

تاریخ باشد؟ 
و  خاطره ه��ا  ای��ن  بازشناس��ی 
ی��ادآوری آن حادثه ها، ه��ر کدام در 
تقوی��ت ایمان و امیدبخش��ی به امت 

اسام، نقش بسزا دارد. 
زی��ارت حج، برداش��تن گام بلندی 
اس��ت بر ف��راز چندی��ن هزار س��ال و 
شنیدن تاریخ زمان ابراهیم خلیل)ع( 
در ام��روز و دیدن آثار هزاره های پیاپی 

ایمان و اعتقاد و ایثار.
اگر گروه��ی به اس��تخوان های 
س��تون های  و  نی��اکان  پوس��یده 
و  می بالن��د  کاخ ه��ا  برافراش��ته 
افتخ��ار می کنند، ام��ت ابراهیمی، 
به یادگاره��ای بازمانده از عقیده و 
برخاس��ته از ایمان و نش��أت گرفته 

از »وح��ی« می بالن��د و ب��ه بن��ای 
مقدس��ی افتخار می کنن��د که بانی 
آن ابراهی��م اس��ت و کم��ک کار او 
اس��ماعیل، ک��ه ه��ر دو از انبی��ای 
بزرگ ان��د و ش��الوده ای��ن معبد بر 
اساس عش��ق به خدا و یکتاپرستی 

است. 
این رنگ خلوص و نش��ان تقواست 
که در می��ان آن همه آث��ار رنگارنگ و 
ثاب��ت و متغیرهای گوناگ��ون قدیم و 

جدید، ماندگار شده است.
ح��ج تنها ی��ادآور تاریخ اس��ام و 
حتی تاریخ ابراهیم خلیل)ع( نیس��ت 
بلک��ه ب��ا تاری��خ و سرگذش��ت همه 
انبی��ای توحیدی و کل بش��ریت گره 

خورده است.
حج، یافت��ن تاری��خ در جغرافی 
است. حج، تاریخ مجس��م و عینیت 
یافت��ه اس��ت. ح��ج تجس��م تاریخ 

توحید است.

  سعید طاهریان
پیش می روم به سوی قبر پاك نبی گرامی.

مسجد میعادگاه آدمی با خدای خویش، سجد گاه انسان، پیشانی بر 
خاك ساییدن از خوف الهی و دست شکر بر آسمان بردن از نعمت الهی.
مس��جد، جایگاه پرس��تش، نیاز لبیک نه به تنهایی، با مردم که راه 
دین خ��دا از میان مردم می گ��ذرد و نه از کوچه ه��ای تنگ و باریک 
تنهای��ی! آنگاه که در خلوت خویش بارقه های نور و عش��ق به معبد را 
روشن ساختی و راه از بیغوله ش��ناختی، به خرابات درآمدی و سالک 
ش��دی، عرفان آموختی و فری��اد اناالحق بر زبان ج��اری نمودی، باید 
برخیزی که در خویش��تن نشستن را س��ودی برای انسان نیست و به 
میان آدمیان درآیی و س��روش زندگ��ی و خروش بندگی را بر حنجره 
خود فریاد کنی که دیگر زمان ترنم نیس��ت و بیاموزی به ذهن تش��نه 
بشر آنچه را آموخته ای وگرنه زکات دانش و بینش خود نپرداخته ای.

و مس��جد زیباترین جریان در عبور اندیش��ه های الهی و شناخت 
ذه��ن و باور هم ک��ردار خویش، ش��اید ندانی چه کس��ی در کنار تو 

نشسته اس��ت اما این را می دانی که در یک نکته به تفاهم رسیده اید. 
نم��از گزاردن نه به خود ک��ه با دیگران که پروردگار با مردم اس��ت و 
حلول اندیشه های ناب انس��انی در گذرگاه تبادل فکری میان باورها 
بارزترین ساختاری است که همپای راز و نیاز و عبادت خدای قهار در 
مسجد جلوه نمایی می کند و مسجدالنبی این مقدس ترین مکان پس 
از مس��جدالحرام، خانه پیامبر و دارالحکومه او، تجلیگاه برخورد افکار 
گوناگون ملل اسامی و بستر بازخوانی فرقه های اسامی بدون توجه 
به اندیش��ه های التقاطی و استعمارگونه یا نگریستن از دریچه نژادی 
و قومی که اینجا همه یکسان اند در برابر حضور رسول)ص( به انسان 

بودن و متفاوت در انسان شدن و آدم نام گرفتن.
فضا سنگین شده اس��ت، نفس کشیدن در میان ذره ای خوشبو و 

پراکنده، به راحتی انجام نمی گیرد.
تنها چند گام دیگر، صدای خوشی می  آید.

ترنم قمریان و آواز چکاوکان وجودم را در اس��تیای خود کشانده 
و ندای تسبیح مه پیکران مرا شیفته ساخته...!

خانه و دارالحکومه حضرت  رسـول

»سوید بن الصامت« چگونه مسلمان شد
س��وید برای انج��ام حج و عمره ب��ه مکه آمده ب��ود. او مردی 
هنرمن��د و کامل بود و ش��عر نیکو می س��رود و از حکمت و دیگر 

علوم آگاهی داشت. 
چ��ون پیامبر خبر ورود او را به مکه ش��نید، ن��زد وی رفته به 
اس��ام دعوتش کرد و گفت: ای س��وید، من پیغمبر خدا هس��تم 
و پ��روردگارم مرا بر همه آدمیان مبعوث کرده اس��ت. س��وید که 
از سخنان لقمان حکیم بس��یار می دانست )و مجله ای از سخنان 
لقمان به همراه داشت( چون دید که پیامبر او را از نزول قرآن خبر 
داد، گفت ای محمد! مگر این قرآن که به تو نازل ش��ده، همچون 

سخنان لقمان حکیم است و من از آن بسیار به یاد دارم.

پیامبر فرمود: چیزی از آن بگو. س��وید از آنچه که یاد داش��ت، 
چیزی خواند. پیامبر فرمود: ای س��وید، این س��خنان نیکو است 
اما آنچه که با من اس��ت،  نیکوتر است و بهتر؛ زیرا قرآن کام خدا 
است. در آن بیان همه چیز آمده است و راه راست و هویت و نجات 

خلق را خدا نشان داده است. سوید گفت: ای محمد! بخوان.
پیامبر)ص( چند آیه از قرآن خواند و س��وید را به اس��ام دعوت 
کرد. سوید از نظم قرآن خوشش آمد و گفت: من هرگز بدین زیبایی 
سخنی نشنیده ام و بدانس��ت که کام حق است و پیامبر صادق، و 
اس��ام به دل گرفت ولی آشکار نکرد و چندی بعد در جنگی که در 

مدینه میان اوس و خزرج رخ داد، شرکت کرد و کشته شد.

)ص(

دوستی سودمند
پیغمبر)ص(: دوستی من و خاندانم 

در هفت جای پروحشت سودمند 
است. وقت مرگ، در قبر، هنگام 

 زنده شدن، موقع تحویل دادن 
نامه اعمال در وقت حساب و 

سنجش اعمال و عبور از پل صراط
کتاب نصایح 

صفحه 2۶۳ حدیث 1۳
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حج
كوچ فکري و روحي
فصل حج س��رآغاز کوچي است تا حاجي پوست بیاندازد و با 
تولدي دیگر، نوزایي خود را جش��ن بگیرد. این کوچ، با وانهادن 
گناهان و جهاد نفس آغاز مي ش��ود و با کندن جامه دنیا – آنچه 
س��بب تفاخر است – و یکرنگ ش��دن در لباس احرام به منظور 

کسب آمادگي براي ماقات با خدا، ادامه مي یابد.
عبادت، براي رس��اندن انس��ان به ارزش هاي برتر معنوي و 
گسستن از وابستگي هاي مادي است. روح، کششي به سوي باال 
و افق هاي متعالي دارد و عبادت زمینه س��از این ارتقاي روحي 

است و سبکبالي روح، در سایه پرستش فراهم مي آید. 
نمازهاي روزانه، مثل شست وش��وي پنج نوبت در آب که بدن 
را پاك مي کند، پاك کننده روح از آالیش ها و گناهان اس��ت. حج 
نیز با آن که در سراسر عمر یک بار واجب مي شود، همین نقش را 
ایف��ا مي کند و ویژگي ها و کیفیتي که در این عبادت نهفته، آن را 
امتیاز مي بخشد و رنج هاي سفر و تنگناهاي انجام اعمال، پاالینده 
و بیدارگر روح اس��ت. این فریضه، هم حرکت جسمي است و هم 
حرکت فکري، هم تاش بدني است و هم تکاپوي روحي و جان 
آدم��ي با این دو بال، در آس��مان فضیلت و معنویت به طیران در 
مي آید. در سایه حرکت فکري است که انسان به فلسفه آفرینش 
و رمز عبودیت و بندگي خویش نزدیک تر مي شود و به منافع برتر 

از س��ود مادي مي اندیشد و راه آخرت را مي پیماید و در دوراهي 
تق��وا و عصیان، راه تق��وا و طاعت را برمي گزین��د. مجموعه این 
برنامه، ملکه عبودیت را براي انسان فراهم مي آورد و روح بندگي 
را تقویت مي کند. بیاییم با دریافتن اسرار حج و خیرهاي نهفته 
در این شعائر و عبادات، از پوسته ظاهر بیرون آییم و فقط در بند 
ظاهر اعمال نباشیم و از کوچ فکري و روحي بي بهره نمانیم. مبادا 

آنچه نصیبمان ش��ود تنها پوسته ظاهري اعمال باشد، همچون 
نمازگزاراني که فقط در پي تحقق شرایط صحبت نمازند، بدون 
آن که نظري به س��یر دروني نماز نیز داشته باشند. هم اکنون در 
آس��تانه این کوچ قرار داریم. تصمیم بگیریم این کوچ فقط طي 
بعد مکاني نباشد. اندکي نیز به درون خویش بازگردیم. امید آن 

که حجي مقبول به جاي آوریم.

زیارت جلوه اي از محبت
زیارت، حضور محب در پیشگاه محبوب است و ابراز ارادت و محبت زائر نسبت به پیشوایان دین، 
اظهار فروتني در برابر دین و اعام ایمان و دینداري است، زیرا اوالً دین جز محبت نیست و ثانیاً حب 

محبوب خدا حب خداست و زیارت جلوه اي از این محبت است.
توضیح این اس��ت که قرآن کریم محبوب هاي خداي سبحان را برشمرده، مي فرماید: اهل توبه 
ِريَن، پرهیزکاران محبوب  ابِيَن َويُِحُبّ الُْمَتَطِهّ َ يُِحُبّ الَتَّوّ و طه��ارت و پاکیزگي محبوب الهي اند: ِإَنّ الَلّ
َ يُِحُبّ الَِّذيَن يَُقاِتُلوَن ِفي  َ يُِحُبّ الُْمَتِّقيَن، مبارزان و مجاهدان نس��توه محب اویند:ِإَنّ الَلّ خدایند:ِإَنّ الَلّ

ْرُصوٌص؛ و... ولي هیچ محبوبي به عظمت حبیب اهلل  َس��ِبيِلِه َصفاًّا َكَأنَُّهم بُنَياٌن َمّ
)پیامبر گرامي اس��ام( نیست، زیرا او مظهر محبت کامل حق است، از این رو 
خداي س��بحان وي را محور محبت قرار داد و فرمود: اگر مي خواهید محبوب 

خدا شوید، پیرو حبیب او باشید:ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَ َفاتَِّبُعوِني يُْحِبْبُكُم الّلُ
محبت حبیب اهلل، انسان را محبوب خدا مي کند، زیرا کسي که پیامبر)ص( 
را دوس��ت مي دارد، مي کوشد مثل او باشد – همان گونه که خود پیامبر)ص( 
چون خدا را دوس��ت مي داشت، متخلق به اخاق الهي شد – بدین جهت از او 
اطاع��ت مي کند و این گونه اطاعت، انس��ان را متعالي و محبوب خدا مي کند. 
روایات فراواني درباره دوستي و محبت نسبت به پیامبر)ص( و عترت طاهرین 

علیهم السام رسیده است که در این جا برخي از آن ها نقل مي شود:
1- ان��س مي گوید: م��ردي بادیه نش��ین از پیامبر گرامي)ص( پرس��ید: 
رس��تاخیز چه روزي فرا مي رس��د؟ همزمان با این پرس��ش هنگام نماز شد. 
حضرت رسول)ص( پس از نماز، آن مرد را به حضور طلبیده و فرمود: براي آن 

روز چه ذخیره اي فراهم کرده اي؟:َوَما َأْعَدْدَت لََها؟. 
عرض کرد: س��وگند به خداوند که نماز و روزه فراواني براي قیامت ذخیره 

نکرده ام، ولي خدا و پیامبرش را دوست مي دارم. 
آنگاه پیامبر اکرم)ص( فرمود: انسان با محبوبش محشور مي شود: الَْمْرُء َمَع 
. انس مي گوید: مس��لمانان را پس از رهایي از جاهلیت و نیل به اسام  َمْن َأَحَبّ

ندیدم به چیزي به این اندازه خوشحال شده باشند.

2- رس��ول اکرم)ص( درباره دوس��تي با خدا و رسول و عترت)ع( فرمود: خدا را دوست بدارید، زیرا 
غذاي جس��م و جان ش��ما را فراهم مي کند و براي رضاي خداوند به من عاقه مند باش��ید – زیرا من 
مجراي فیض او هس��تم – و به خاطر من دوس��تدار خاندانم باش��ید – زیرا آن ها رابط میان من و شما 

هستند - :أحّبوا الل لما يغذوكم به من نعمة ، وأحبوني لل عّز وجّل ، وأحّبوا قرابتي لي.
۳- در حدیث دیگري که به نوبه خود سلس��له الذهب است، امیرالمومنین امام علي)ع( مي فرماید: 
مردي از انصار به حضور رسول اکرم)ص( شرفیاب شد و گفت: من توان تحمل فراق و هجران شما را ندارم. 
در منزل یا محل کار هرگاه به یاد شما مي افتم دست از کار مي کشم و به دیدارتان 
مي شتابم. این از آن روست که شما را دوست مي دارم. اکنون به این فکر افتاده ام که 

روز قیامت که شما وارد بهشت شده و به اعلي علیین عروج کردید، من چه کنم؟
ُسوَل َفُأْولَ�ِئَك  در این هنگام این آیه ش��ریفه نازل شد: َوَمن يُِطِع الّلَ َوالرَّ
الِِحيَن َوَحُسَن  َداء َوالصَّ ��هَ يِقيَن َوالشُّ دِّ َن النَِّبيِّيَن َوالصِّ َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم الّلُ َعَلْيِهم مِّ
ُأولَ�ِئَك َرِفيقاًا؛ پیروان خدا و پیامبر، با انبیا و صدیقان و ش��اهدان و صالحان 
محش��ور مي ش��وند و آن ها رفقاي خوبي هستند. زیرا خس��ته دالن قافله را 
پش��ت سر نمي گذارند، بلکه تا مرز امکان آن ها را همراه خود مي برند. سپس 
پیامب��ر گرامي)ص( آن مرد را به حضور طلبید و این آیه را بر وي تاوت کرد 

و به او بشارت داد.
۴- در حدی��ث دیگ��ري پیامبر اک��رم)ص( فرمود: ایمان بن��ده اي کامل 
نمي ش��ود مگر این که من پی��ش او محبوب تر از خود او باش��م )عاقه اش به 
من بیش��تر از خودش باشد( و عترت من نزد او محبوب تر از خویشان خودش 
باش��د:ال يُؤِمُن َعبٌد َحّتى أكوَن أَحَبّ إلَيِه ِمن نَفِسِه ، و َتكوَن ِعتَرتي إلَيِه أَعَزّ ِمن 

ِعتَرِتِه ، و يَكوَن أهلي أَحَبّ إلَيِه مِن أهِلِه ، و َتكوَن ذاتي أَحَبّ إلَيِه ِمن ذاِتِه.
نکته شایان ذکر این که زیارت قبور اهل بیت عصمت و طهارت)ع( مظهري 
از محبت و گوشه اي از وظایف مؤمنان نسبت به این خاندان است. اگر چه بهره 
َة فِى  این عمل، نصیب خود مؤمنان مي ش��ود: قل ال أسألُُكم عليِه َأجرااً ِإاّل الَمَوَدّ

ْن َأْجٍر َفُهَو لَُكْم. الُقربى، َما َسَألُْتُكم ِمّ

فرازي از کتاب »صهباي حج« آيت اهلل العظمی استاد جوادی آملی

مدین��ه آفرین بر خ��اك پاکت
س��ام م��ا ب��ه مه��ر تابناک��ت
مدین��ه از گهرهایت س��خن  گو
 از آن خورشید زیبایت سخن گو
محمد)ص( رحمت للعالمین است
پناه امت و حبل المتین اس��ت
ب��ه پاس خلق��ت آن گوهر پاك
خداون��د آفرید اج��رام و افاك
به گرد گنبد س��بز محمد)ص(
بود م��وج ملک در رف��ت و آمد
 س��ام ما ب��ه خت��م انبی��ا باد
که انس��ان را نمود از شرك آزاد
  سیداحمد زرهانی

سالم بر مدینه

امان نامه
رسول خدا )ص( : هر مؤمنی بمیرد و 
یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی 
بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان 
او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای 
تبارك و تعالی به هرحرفی که در آن 
کاغذ نوشته شهری در بهشت به او 
دهد که هفت برابر دنیا باشد. 
امالی صدوق صفحه ۳7
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امنیت زائر
آنچه يک زائر بايد بداند

و  مق��ررات  و  قوانی��ن  از  برخ��ی 
دس��تورالعمل ها و آداب و رسوم موجود 
در عربس��تان که عدم پایبن��دی به آنها 
س��بب برخورد یا در مواردی دستگیری 

زائر می شود، عبارت است از:
* عکس��برداری و فیلمبرداری از داخل 
حرمین شریفین و اماکن و ساختمان های 
حس��اس و مهم دولتی، کاخ ها و پل ها یا 

عکس گرفتن از ماموران و نظامیان.
* ع��دم پایبندی و اهتم��ام در نظافت و 
بهداشت مس��جدالحرام و مسجد شریف 

نبوی و سایر اماکن مذهبی و زیارتی.
* انداختن آب دهان در حرمین شریفین.

* کندن نخ پرده کعبه.
* بلند کردن کفش باالی س��ر و به طرف 

کسی.
* استفاده از مهر نماز.

* خواندن نماز فرادا هنگام نماز جماعت.
* گذاشتن قرآن بر روی زمین.

* حمل قرآن و کفش در یک دست.
* خواندن ادعیه و زیارات با صدای بلند و 

روضه خوانی بویژه با صدای بلند.
* اس��تفاده از س��جاده های دارای نقش 

حرم و ضریح ائمه معصومین)ع(.
* بح��ث و ج��دل و پافش��اری در مقابل 

ماموران سعودی.
* ورود به اماکن ممنوعه.

* نوشتن یادداشت در قرآن های حرمین 
شریفین.

* قرار دادن ادعیه در قرآن های حرم.
* برداشتن اشیا یا وسیله هایی که متعلق 

به خود شما نیست از روی زمین.
* برداشتن هرگونه اموال باصاحب، زیرا 
این اقدام طب��ق قوانین و مقررات جاری 
عربس��تان جرم تلقی شده و فرد به اتهام 
س��رقت دستگیر و به حبس های طوالنی 

مدت محکوم می شود.
* زائ��ران محت��رم مراق��ب پیامک های 
مش��کوك برای زائران ایرانی که با هدف 
سوءاس��تفاده مال��ی و تخلی��ه اطاعات 
ارسال می ش��ود، باش��ند. به هر پیامکی 

پاسخ ندهید.

دوستی با مؤمن
رسول خدا )ص( : هرکس مؤمنی 
را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت 
کرده و هرکس مرا برنجاند گویا 

خدا را آزار رسانده است و هرکس 
خدا را اذیت کند چنانکه در تورات، 
انجیل، زبور و قرآن آمده از رحمت 

خداوند به دور است. 
جامع السعادت جلد 2 صفحه 21۵

دین اس��ام، همگان را به رعایت بهداشت و سامت جسم فرا خوانده 
اس��ت. پیامبر گرامي اس��ام نیز که رفتارش همواره الگوي مس��لمانان 
اس��ت در مورد بهداش��ت تن و جان، سیره پس��ندیده اي داشت. در این 
باره آمده اس��ت: رس��ول خدا )ص( وقتي آب مي نوش��ید، در ظرف آب، 
نفس نمي کشید، )بازگشت نفس را در آب داخل نمي کرد( بلکه هر وقت 

مي خواست نفس بکشد، آن را از دهان دور نگه مي داشت.
ایشان در پاسخ به این پرسش که چرا مسلمانان کمتر بیمار مي شوند، 
فرم��ود: ما جمعیتي هس��تیم که ت��ا وقتي کامًا گرس��نه نش��ویم، غذا 

نمي خوریم و چون غذا مي خوریم، خود را کامًا سیر نمي کنیم.
ایشان به مسواك دهان و دندان بس��یار توجه مي کرد، به گونه اي که 
دیده نشد رسول خدا )ص( قضاي حاجت کند، مگر این که پس از آن وضو 

مي ساخت و وضو را با مسواك کردن آغاز مي کرد.
ایش��ان همواره بوي خوش به کار مي برد، موهایش را ش��انه مي زد و 
لباسش همیشه تمیز و زیبا بود. هنگام خروج از خانه در آینه نگاه مي کرد 
و هر وقت وضو مي ساخت، مسواك مي زد. رنگ کفش و لباس آن حضرت 
نیز با هم متناس��ب بود. عمامه اي که بر سر مي نهاد، به قامتش برازندگي 

وی��ژه اي مي داد و بر جذب��ه و ابهتش مي افزود. ایش��ان مي فرمود: ان اهلل 
جمیل و یحب الجمال؛ همانا خداوند زیباست و زیبایي را دوست دارد.

محمد بن جریر طبري در این باره مي نویسد: عادت رسول خدا )ص( این 
بود که به آینه نگاه مي کرد و موي س��رش را صاف مي کرد و شانه مي زد و چه 
بسا در برابر آب، موي سر خود را منظم مي کرد و خود را نه تنها براي خاندانش، 
بلکه براي اصحاب خویش مي آراست و مي فرمود: خدا دوست دارد که بنده اش 
وقت��ي براي دیدن برادران از خانه بیرون م��ي رود، خود را آماده کند و بیاراید. 

رسول اهلل )ص( براي عطر و بوي خوش، بیش از غذا پول خرج مي کرد.
روایت ش��ده اس��ت؛ م��ردي ژولیده، با ری��ش بلن��د و نامنظم خدمت 
رس��ول اکرم )ص( آمد. حضرت فرمود: این مرد روغن پیدا نکرده اس��ت، تا 
موهای��ش را صاف و منظم کند؟ بعضي از ش��ما نزد م��ن مي آیید، در حالي 
که قیافه ش��یطان را دارید. امام باقر )ع( مي فرماید: پیامبر خدا از هیچ راهي 
نمي گذش��ت مگر آنکه هر کس پس از ساعت ها از آنجا گذر مي کرد، از بوي 
خوش��ي که از ایشان مانده بود، مي فهمید آن حضرت از آنجا گذشته است. 
هیچ ن��وع عطري برایش نمي آوردن��د، مگر آنکه از آن به خ��ود مي مالید و 

مي فرمود: بوي عطر، مطبوع و خوب و حمل آن، آسان است.

توصيه های مهم پزشكی
  زائران عزیز توجه داش��ته باش��ند که س��فر حج، سفری عبادی و 
بی نظیراست اما در عین حال برای استفاده بهترو بیشتز از این فضای 

معنوی نیاز به مراقب از سامتی دارد.لذا:
* دست های خود را به صورت مرتب با آب و صابون بشویید.

* ناخن های خود را کوتاه و تمیز نگه دارید.
* روزانه پاها و جوراب هایتان را با آب و صابون بشویید.

* حتی االمکان روزی یکبار حمام کنید.
* در حین استحمام دقت کنید لیز نخورید.

* لباس های خود را مکرراً تعویض نموده، بش��ویید و دور از انظار 
عمومی پهن کنید.

* مسواك زدن را فراموش نکنید. 
* قبل از استفاده از آب، دمای  آن را تنظیم کنید.

* پس از استحمام حتماً وس��ایل شخصی خود را جمع و هرگز از 
وسایل جا مانده دیگران استفاده نکنید.

* اس��تفاده از توال��ت فرنگ��ی را تمرین کنید ت��ا دچار صدمه 
نشوید.

* در اس��تفاده از س��رویس های بهداش��تی هتل و محل اسکان، 
نظافت و بهداشت را رعایت فرمایید. 

* لباس های خود را در دستشویی ها نشویید.

رفتار بهداشتی در زندگی جمعی
  الزم اس��ت با عنایت به موارد زیر به شیرین تر کردن لحظات روحانی 

خود و دیگران کمک نماییم.
1- از اس��تفاده از عطره��ای محرك و با بوی زنن��ده، جهت رعایت حال 

دیگران خودداری کنیم.
2-  از خوردن میوه و سبزی نشسته و ضدعفونی نشده خودداری کنیم.

۳-  از مصرف مواد قندی زیاد مانند  شیرینی، شکات و حتی قند زیاد به 
همراه چای پرهیز کنیم.

۴-  از س��رفه کردن بدون استفاده از پوشش��ی نظیر دستمال کاغذی بر 
روی دهان خود اجتناب کنیم.

۵-  با شستن مرتب پاها و جوراب از ایجاد بوی بد در فضای عمومی و اتاق 
استراحت جلوگیری نماییم.

۶-  از کش��یدن سیگار، قلیان به صورت دس��ته جمعی در اتاقها و در محیط 
آشپزخانه و هنگام توزیع غذا و در سر سفره غذاخوری جداً خودداری نماییم.

7- روی س��فره راه نرویم و از حرف زدن در هن��گام خوردن غذا و بیرون 
ریختن مکرر مواد غذایی از دهان اجتناب نماییم.

8-  از حضور با لباس نامناسب در محیط های جمعی خودداری نماییم.
۹-  با استفاده مناسب از توالت های فرنگی از آلودگی محیط توالت ها خودداری 

نماییم و با شست وشوی دستهای خود با صابون از آلودگی دور بمانیم.
از رفتارهایی نظیر رها کردن خلط و آب دهان در محیط، پاك کردن عرق 

با دست و پاك کردن دهان با دست پرهیز نماییم.

بهداشت در رفتار پيامبر)ص( 

توصیه های متخصصان بیماری های عفونی به زائران
1( حج��اج ایرانی به دلیل این که در عربس��تان معموالً نمی توانند از مهر 
اس��تفاده کنند، کمتر رغبت می کنند که روی فرش نماز بخوانند و بیشتر 
ترجی��ح می دهند که در اماکن متبرکه روی کف زمین )که غالباً س��نگی 
است( بنشینند و عبادات ش��ان را به جا آورند. اما این سنگ  ها بر اثر رفت 
و آمد افراد مختلف، ناقل میکروب ها و آلودگی های متعدد هس��تند که از 
طریق مخاط، وارد بدن ما می شوند و سامت مان را به مخاطره می اندازند. 
بنابراین نخس��تین توصیه به حجاج ایرانی این اس��ت ک��ه تا می توانند، از 

تماس مستقیم با کف زمین پرهیز کنند.
2( ش��ایع ترین راه انتق��ال س��رماخوردگی که پیش زمینه ابتا به س��ایر 
عفونت های تنفس��ی است، دست افراد است. وقتی ذرات تنفسی بیماران 
بر اثر عطسه یا سرفه شان )مثًا روی میز( پخش می شود، این،  دست های 
شماس��ت که با میز تماس پیدا می کند و س��پس، همین دس��ت  آلوده با 

اعضای حس��اس بدن )چش��م، بینی و دهان( تماس می یابد و به راحتی، 
میکروب را وارد بدن کرده و بیماری زایی می کند. پس ما در بیشتر مواقع 
از طریق دست مان س��رما می خوریم. به همین دلیل، توصیه متخصصان 
عفونی به حجاج این اس��ت که مرتب دس��ت های خ��ود را با آب و صابون 

بشویند و حتی االمکان از تماس دست با چشم، دهان و بینی بپرهیزند.
۳( حتماً می دانید که بی خوابی و خستگی، دستگاه ایمنی بدن را تضعیف و 
بدن را مستعد ابتا به بیماری ها می کند. بنابراین استراحت و خواب کافی را 

جدی بگیرید که در پیشگیری از بیماری های مختلف، واقعاً مفید است.
۴( از قرار گرفتن در برابر باد مستقیم کولر خودداری کنید و همیشه )مخصوصاً 
در مواقع س��رماخوردگی( دس��ت های خودت��ان را با آب و صابون بش��ویید. 
شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون، یکی از بهترین روش های پیشگیری 

از سرماخوردگی و سایر بیماری های ویروسی، میکروبی و انگلی است. 
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فریض��ه ی ح��ج، درس توحید و وح��دت را، در کالبد این 
خانواده ی کهنس��ال و ریش��ه دار تزریق می کند و هر س��ال 
ش��کوفه های تازه یی، بیش از گذش��ته، تجدید به��ار ایمان 
و حی��ات دینی و ان��س و موّدت اس��امی را، نوید می دهد، و 

ساخته های دست دشمن را باطل می سازد. 
ای��ن معجزه ی حج اس��ت ک��ه علیرغم وج��ود درگیریها 
و منازعاتی ک��ه، در آن، حکومتهای مس��لمان بارها در برابر 
یکدیگر صف آرایی کرده اند، هرگز پیوندهای فکری و عاطفی 
و ایمانی میان ملتهای مس��لمان قطع نشده و تأثیرات متقابل 

این ملتها همواره رو به افزایش بوده است.
 اگر چه رازها و رمزهای حج بیش از آن است که در گفتاری 
بتوان آن را گزارش کرد ولی در آن میان، هر چشم رازشناسی، 

سه ویژگی برجسته را در نگاه اّول، در آن باز می شناسد: 
نخس��ت آن که حج، یگانه فریضه یی اس��ت ک��ه خداوند 
ب��رای ادای آن همه ی آحاد مس��لمین هر آنک��س از آنان را، 
که دارای اس��تطاعت باشد از سراس��ر عالم و از خلوت خانه ها 
و عبادتگاهها، به یک نقطه ف��را می خواند و در ایّام معلومات، 
در گون��ه گون تاش و حرکت و س��کون و قیام و قعود، آنان را 
به یکدیگر پیوند می زند: ث��ّم أفیضوامن حیث أفاض الناس و 

استغفروااهللهَّ اّن اهلل غفوٌر ّرحیم. 
دوم آن ک��ه در همین کار دس��تجمعی و علن��ی، برترین 
منزل مقصود را ذکر خدا، یعنی کاری قلبی و نفسانی، معرفی 
می کند: و یذکروا اسم اهللهَّ فی ایّام مّعلوماٍت علی ما رزقهم من 

بهیمة األنعام. 
س��ّوم آن که در صفحه ی روش��ن و همه کس شناس آن، 
تصویری از نمای کلّی زندگی انسان موّحد را عرضه می کند و 
در عملی رمزی، به مسلمان درس زندگی هدف دار و جهت دار 
می دهد. از ورود در میقات و حضور در س��احت احرام و تلبیه 

و تروك تا طواف، گرد مرکز کعبه و س��عی میان صفا و مروه و 
وقوف در محش��ر عرفات و مشعروذکر و تّضرع و تعارفی که در 
آن اس��ت، و تا رس��یدن به منا و قربانی اش و رمی جمره اش و 

حلقش و سپس دوباره برگشتن به طواف و سعی. 
همه و همه درس��های رس��ا و روش��ن حرکت جهت دار و 
دس��تجمعی و معرفت آمیز مسلمان، در عرصه ی توحید و در 
مس��عای حیات و برگرد محور »اهلل«است. زندگی در آیینه ی 
حّج یک س��یر دائمی بلکه یک صیرورت دائمی به سوی خدا 
اس��ت، و حّج، آن درس همیشه زنده ی عملی و سازنده است 
که اگر به هوش باش��یم راه و رس��م زندگی ما را در صحنه یی 

عملی و روشن ترسیم می کند. 
میعادی همگانی، هر سال تشکیل می شود تا مسلمان، در 
آن محی��ط وحدت و تفاهم، و در پرت��و ذکر الهی، راه و جهت 
زندگی را بیاموزد، آنگاه به س��رزمین خود و به میان کس��ان 
خود برگردد، و در س��الهای بع��د گروههای دیگر و گروههای 
دیگر بیایند و بروند بیاموزند و بیندوزند، بگویند و عمل کنند، 
بش��نوند و تدبّر کنند، و در نهایت هم��ه ی امّت، به آنچه خدا 

خواسته و دین آموخته برسند. 
نظر افکندن به عرصه ی عظیم زندگی اّمت اسامی، فراتر 
از ابعاد ملتها و نژادها و قوم و قبیله ها، و نظر افکندن به اعماق 
وجود خود و فراگرفتن راه و جهت و ش��یوه ی زندگی، چنانکه 

شایسته ی اوست، و همه در پرتوی از ذکر خدا. 
این اس��ت آن سرچش��مه ی معرفتی که هر ساله در حّج، 
فّی��اض و ب��ی زوال، بر انبوه خای��ق گرد آم��ده در حرم امن 
خدا س��یان می یابد و کس��انی را که ظرف ذهن و دل خود را 
بگش��ایند، از این زالل معرفت، سیراب می سازد. در گذشته و 
امروز،نیز کوششهایی شده است و می شود تا حّج را فریضه یی 
فردی، که در آن هر کس فقط سرگرم عبادت و نیایش خود با 

خداوند است، قلمداد کنند. 
بگذریم از آن غفلت زدگانی که به سفر حّج، به چشم سفری 
س��یاحتی و تجارتی نگاه می کنند. حّج با برجستگیهایی که 
در هیچ فریضه ی دیگر اس��امی، مجموعه ی آن را نمی توان 
یافت، بسی برتر از بینش تنگ نظرانه ی آنان و نگاه بی فروغ و 

خطابین اینان است. 
در دوران ما بزرگترین کس��ی که ح��ج را از پرده ی اوهام 
بیرون کش��ید و رازه��ای آن را در ذهن و نی��ز در عمل جمع 
عظیمی از مسلمانان، نمایان ساخت امام راحل کبیر ما بود. 

او ح��ّج ابراهیمی را ندا کرد و خایق را بدان فرا خواند. 
یکب��ار دیگ��ر صای: اّذن ف��ى الّن��اس بالح��ّج را به گوش 

جهانیان رسانید.
 ح��ّج ابراهیمی هم��ان حّج محّمدی اس��ت که در آن، 
حرکت به س��مت توحید و اتحاد، روح و سرلوحه ی همه ی 
مراس��م و ش��عائر اس��ت، حّجی مایه ی برک��ت و هدایت و 
س��تون اصلی در حیات و قیام اّمت واحده، حّجی سرش��ار 
از مناف��ع و پرب��ار از ذکر خ��دا، حّجی ک��ه در آن ملتهای 
مس��لمان، وجود اّمت فراگیر محّمدی )صلّی اهللهَّ علیه واله( 
و حضور خود در آن را لمس می کنند و با احس��اس برادری 
و نزدیکی ملتها، از احس��اس ضع��ف و عجز و خود باختگی 

رها می شوند. 
حّج ابراهیمی، آن اس��ت که در آن مس��لمین، از تفرقه به 
جمعّیت حرکت کنند و کعبه را که بنای یاد بود توحید و رمز 
برائت و نفرت از ش��رك و بت پرستی است با معرفت به معنای 
رمزی آن طواف کنند و از ظاهر و پیکره ی مناس��ک به باطن 
و روح آن برس��ند و از آن برس��ند و از آن ب��رای زندگی خود و 

زندگی امت اسام، توشه برگیرند.
پیام به کنگره عظیم حج   2۸ / 2 / ۱۳۷2

زندگی هدف دار
و جهت دار

معامله آخرت
رسول خدا )ص(: بدترین مردم 
کسی است که آخرت خود را به 
دنیای خویش بفروشد و بدتر از 
او کسی است که آخرت خود را 
به خاطر دنیای دیگران از دست 
بدهد و تباه کند. 
سخنان 1۴ معصوم جلد ۴ 
صفحه 108

نكته هایی در باره حج  در بیانات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(



پاسخگویی به مسائل شرعی )استفتائات(:  0508012278  -  0507965912  -  0530772785  -  0530771848  -  0530771227

صراطمیزان
م��ردم ب��ا مش��اهده صفا، 
معنویت، ش��کوه و عظمت 
اماک��ن مش��رفه در مکه و 
مدینه، دچار تحولی عظیم 
می ش��وند که حف��ظ این 
دستاورد از اهمیت زیادی برخوردار است و این موضوع در 

ارتباط مستمر با زائر و فرهنگ سازی امکان پذیر است.
دیدار دست اندرکاران حج تمتع۱۳۸۹/۰۹/۱5    

از مهمات در عبادات، از جمله 
در حج، اخاص در عمل است، 
اگر خدای نخواس��ته، کسی 
عمل��ی را ب��رای خودنمایی 
انجام دهد باطل است، حجاج 

محترم بدانند که خودبینی و خودخواهی، با خداخواهی 
مخالف است، و با هجرت الی اهلل، و سیر الی اهلل نمی سازد.
 صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۳۷
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  روزگاراني را حجاج با پاي پیاده و به همراه چهارپایان به حج مي آمدند؛ ماهها در راه 
بودند و حتي برخي نیز احتمال بازگش��ت نمي دادند. یعني سفري توام با خطر و مرگ 
بوده است. هرچند که امروزه نیز سفر حج مشکاتي همجون ترافیک و ازدحام جمعیت 
دارد ولیکن قطارهاي شهري و هواپیماها مسیرها را بسیار گوارا کرده است. آیندگان و 
نسل هاي ما نیز همچون پدران و اجداد ما این راه را خواهند پیمود و طبیعتا با وسایلي 

دیگر ولي همگي به یک هدف و به پیروي از ابراهیم خلیل و دستور پروردگار حکیم.

حمل و نقل در حج
از گذشته تا امروز




