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گزارشي از آشپزخانه هاي 
متمركز ايران در مكه

كميسيون مشترك اقتصادي 
ايران و عربستان فعال مي شود

23

رهنمود

محبت و خوشرویی
آنهائی ک��ه اهل ح��رف زدن نیس��تند، با عمل: 
جا بدهی��د، مهربانی کنید، محب��ت کنید، بعضی از 
سختی ها و خش��ونت ها را تحمل کنید؛ یکی ممکن 
است تنه بزند، شما در مقابلش لبخند بزنید. در عمل 
س��عی کنید این ارتباط به وجود بیاید؛ نه فقط برای 
اینک��ه آبرو و عزت ایران و مل��ت ایران را حفظ کنید 
- که البت��ه این در جای خودش خیلی مهم اس��ت؛ 
چقدر خوب اس��ت که یک ملت بتواند کرامت خود، 
ارزش خود، پایبندی خود به آداب و اخالق انسانی و 
اس��المی را نشان بدهد - بلکه برای اینکه این ارتباط 
قلبی برقرار شود. اهل هر نژادی است، اهل هر زبانی 
اس��ت، اهل هر مذهبی است، مس��لمان است؛ او هم 
مثل شما به عشق کعبه آمده، به عشق پیغمبر آمده؛ 
او هم دارد همین راه را می رود، او هم با خدای متعال 
دارد حرف میزند. هرچه می توانید، این وجه مشترک 
را ب��ه رخ یکدیگ��ر بکش��ید؛ بفهمند ک��ه این وجه 
مش��ترک وجود دارد. وقتی مسلمان در اقصی  نقاط 
عالم احساس کرد که در کشورهای دیگر، در ملتهای 
دیگر برادرانی دارد، قّوت روحی پیدا می کند، اعتماد 
به نفس پیدا می کند؛ از ضعفی که دس��تهای خبیِث 
مستکبر بر مس��لمان ها تحمیل کرده اند، خودش را 

نجات می دهد. این حالت باید تقویت شود.
بیانات در دیدار کارگزاران حج 1391/۰۷/۰3

 هرگاه آشوب ها شما را فرا گرفت
به قرآن متوسل شويد
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 پایگاه خبری المانیتور در گزارش��ی با 
موض��وع رزمایش اخیر ای��ران و چین در 
آب های خلیج فارس، نوش��ته اس��ت که 
این اقدام نشانه تقویت روابط تهران-پکن 
و ارتق��ا جای��گاه ایران در خلی��ج فارس و 

منطقه است.
پایگاه خبری المانیتور روز یکشنبه در 
گزارشی که در مورد رزمایش اخیر ایران و 

چین در خلیج فارس منتشر کرده، نوشته است که برگزاری چنین 
تمرینی نشان از ارتقا جایگاه ایران در خلیج فارس و منطقه دارد.

نویس��نده این مطلب با اش��اره به رزمایش 5 روزه ایران و چین 
و پهل��و گرفتن کش��تی های چینی در بندرعباس، نوش��ته اس��ت: 

»ب��رای درک اهمیت اق��دام اخیر چین و 
ایران، نباید برخ��ی موارد را از یاد برد. اول 
اینک��ه این برای اولین بار اس��ت که چین، 
به عنوان رقیبی ب��رای آمریکا که با خلیج 
فارس هم مرز نیس��ت، کشتی های جنگی 
خود را وارد این منطقه کرده اس��ت. ثانیا، 
این تمرینات، نش��ان دهنده ارتقا موقعیت 
ایران در خلیج فارس و منطقه است. سوما، 
این اقدام را نمی توان از چارچوب پاسخ های چین به مفهوم سیاست 
خارجی آمریکا یعنی »چرخش به س��مت آس��یا« که بر اساس آن 
ای��االت متحده قصد دارد تمرکز و مناب��ع خود را در جواب قدرت و 

اثرگذاری فزاینده چین، به سمت آسیا ببرد، خارج دانست«.

 روشن شدن مشعل
فازهای 15 و 17 و 18 پارس جنوبی

ب��ه  ورود  ب��ا    
نیمه دوم س��ال 93 
ش��دن  نزدی��ک  و 
ب��ه ض��رب االج��ل 
وزی��ر نف��ت مبنی 
افزای��ش 100  ب��ر 
مترمکعبی  میلیون 

تولید گاز کش��ور، روند توس��عه فازهای اولویت دار پارس جنوبی 
ش��تاب گرفته و بخش های مختلف فازهای ای��ن منطقه عظیم 
گازی به س��رعت در مدار بهره برداری قرار گرفته و مش��عل های 
فازها روش��ن می شود.  تخمین زده می ش��ود که با توسعه کامل 
فازهای پ��ارس جنوبی ضمن تامین پایدار نیاز کش��ور به انرژی، 

ساالنه 11٢ میلیارد دالر درآمد عاید کشور خواهد شد.

رفع اشكال تالوت حجاج در حلقه هاي 
قرآني حج ۹۳ براي نخستين بار

عض��و کاروان قرآن��ي اعزام��ي به ح��ج تمتع 93 خواس��تار 
برنامه ریزي و هماهنگي  بیشتر براي اجراي برنامه از سوي اعضاي 

کاروان قرآني در جمع حجاج سایر کشور ها شد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني حج، مه��دي عادلي، عضو 
کاروان قرآني اعزامي به حج تمتع 93 درباره برنامه ریزي ها براي 
اجراي برنامه ه��اي قرآني در مدینه  من��وره و مکه  مکرمه گفت: 
یکي از اتفاقاتي که امس��ال براي نخستین بار در حلقه هاي قرآني 
مس��جد النبي )ص( رخ داد این بود که امس��الT رفع اش��کال و 
تنظیم تالوت براي زائران را نیز داش��تیم. امسال عالوه بر تالوت 
اعضاي کاروان قرآني، سایر زائران از دیگر کشور ها نیز در صورت 
تمایل مي توانستند تالوت داشته باشند که اگر ایراداتي در تالوت 
داش��تند نیز توس��ط اعضاي کاروان قرآني رفع مي ش��ود و نکات 

اشکال به آن ها تذکر داده مي شد.

 المانيتور: رزمايش مشترك ايران و چين
نشانه ارتقای جايگاه تهران در منطقه بود
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دیدار جانشين سرپرست حجاج ایراني با زائران بدرالمدینه
ظهر روزگذش��ته حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدحس��ن ابوترابي فرد به دیدار حجاج 
ایراني مستقر در بدرالمدینه رفت.در این دیدار جانشین سرپرست حجاج ایراني ضمن حضور در 
غذاخوري این هتل، به گفت وشنود با زائران پرداخت.بدرالمدینه که در نزدیکي حرم مطهر واقع 
شده هم اکنون سه کاروان همداني و سه کاروان اصفهاني را در خود جاي داده است. تعداد حجاج 
این کاروان ها بالغ بر ۸00 زائر مي ش��ود.همچنین حجت االسالم والمسلمین ابوترابي فرد از هتل 
صافیه الیاس نیز بازدید کرد. در این دیدار، حجاج ایراني مسائل خود را با حجت االسالم والمسلمین 
سیدمحمدحس��ن ابوترابي فرد در میان گذاشتند.در این بازدیدها که در ادامه برنامه روزانه دیدار 
از اماکن اقامتي ایرانیان در مدینه منوره انجام مي شود، جانشین نماینده ولي فقیه در مدینه بعد از 

سوي آقاي ناصر خدرنژاد مسئول عملیات حج سازمان حج و زیارت همراهي مي شد.

ایران در تمتع 93 در مکه مکرمه، دو آش��پزخانه بزرگ دارد؛ 
ابوجدایل قدیم��ي و بزرگ که در هر وع��ده 5۷ هزار غذا طبخ 

مي کند و ودادکعکي با 10 هزار غذا.
روزهاي پایاني حج تمتع اس��ت؛ روزهاي عبادت و خدمت. 
حجاجي که با خیال راحت با دلدادگي تمام حضوري پرش��ور و 
معن��وي در اماکن مقدس و نمازهاي جماعت مس��جدالحرام و 
مسجدالنبي داش��تند و خادماني که با افتخار مشغول خدمت 

رساني و طبخ غذاي ایراني براي حجاج ایراني بودند.
آنچه در پي مي آید گزارش��ي اجمالي از خدمت رس��اني در 

آشپزخانه هاي مکه مکرمه است:
1۴0 نیرو دارد که ٢0 نفر اداري اند و مابقي آش��پز و سرآش��پز 
هس��تند. مرداني که خواب روزانه ش��ان را باید البه الي وعده هاي 
غذایي انجام دهند و این جا خبري از یک استراحت طوالني نیست.

ه��وا گرم و داغ اس��ت، به ویژه در س��الن پُخ��ت برنج؛ آقاي 

علي راستگو مدیر ابوجدایل مي گوید در ایام تشریق، ۴00 هزار 
غذا در این جا بس��ته بندي و در منا و عرفات توزیع ش��ده است. 
غذاهایي که به سفري مشهورند و آماده سازي هر وعده آن ها 9 

ساعت به طول مي انجامد.
یک پزش��ک ٢۴ ساعته در این مکان مستقر است و ماموران 
بهداشت، بعالوه بازرس��ي هاي مکرر ستاد مکه و مرکز پزشکي 
حج که در حال رفت و آمدند. دکتر محمدباقر علیئي که اتاقش 
مملو از کارگران بومي است، شمار مراجعه کنندگان را در برخي 
روز ه��ا بالغ بر پنجاه نفر اعالم مي کن��د. اما تعجب نکنید، آن ها 
دچار س��رماخوردگي یا کوفتگي عضالني نیست، اتاق پزشک 
پراز بس��ته هاي مربوط به بخیه، باند، چس��ب و دیگر وس��ایل 
بهداش��تي مربوط به پانسمان است. س��وختگي، شکستگي و 

بریدگي، علت رایج مراجعات به شمار مي رود.
امس��ال ابوجدایل، تن��وع غذایي را هم مورد توجه داش��ته؛ 

جوجه با اس��تخوان و همبرگر در ش��ام و فرني براي صبحانه از 
جمله این موارد است. آقاي راس��تگو توضیح مي دهد که تنوع 
غذایي موکول به اقالم اولیه اس��ت، وگرنه آش��پز ها، همه جور 

غذایي مي توانند درست کنند.
بعد از ابوجدایل، نوبت ودادکعکي است؛ آشپزخانه اي کوچک تر 
که امسال در تمتع، جایگزین آشپزخانه بي کیفیت قحطاني شده.

کعک��ي ۴0 کارمند دارد و البته زود ت��ر از ابوجدایل تعطیل 
خواهد ش��د؛ پزش��ک دائما به این ج��ا تردد مي کن��د و هر دو 
آش��پزخانه، دو روحاني کاروان نیز دارن��د. برنامه تردد به حرم 
هم فقط قبل و بعد ایام تش��ریق وجود دارد. روزانه ده هزار وعده  
غذا. این ها را آقاي وحیدنیا مي گوید و دستگاه جدید کباب زني 
بدون سیخشان هم، به راه و مش��غول پخت است. کبابي نازک 
که ویژه منطقه چهار ستاد مکه است و ابوجدایل متکفل غذاي 

سه منطقه دیگر.

گزارشي از آشپزخانه هاي متمركز ايران در مكه

ابوجدايل؛ جايي كه روزانه 57 هزار غذا مي پزد

حاجي باید سفير حج باشد
حج به پای��ان آمد، اما پیغ��ام آوران حج پا به راه ش��دند، 
راهي براي برگش��ت و به قاعده، باید بیایند و بگویند از حج، از 
مناس��کي که باید همه زندگي را تحت نور بگیرد اصال زکات 
زیارت، نش��ر معارف آن است، شرح زوایایي است که از چشم 
مردم��ان دور دس��ت، دور مي مان��د، اما آناني ک��ه مي روند و 
نزدیک مي ش��وند و در فضاي ناب قرار مي گیرند، مي بینند و 
این دیده ها را بای��د به »زبان دل« همه مردمان ترجمه کنند 
بله زکات زیارت نش��ر آن است، این را استاد حاج علي اکبري 
به زیبایي در ش��رح وظیفه زائر بیان مي ک��رد که زائر و مزار و 
مزور، بای��د ارتباط برقرار کنند و در این می��ان زائر باید توان 
پیغام بري و پیغام آوري داشته باشد، این نیز از حاجیان توقع 

است که در حج نه گردشگر، نه مسافر که زائر باشند.
توقع است درس هاي حج را دریابند و چون باز مي آیند به 
زبان قوم خویش ترجمه کنند و لب به انذار و تبشیر بگشایند 

و... بله حاجي باید چنین ش��أني براي خود قائل باشد و براي 
اجراي آن تالش کند. چه او نرفته است که رفته باشد.

اس��تطاعت مالي، قدم اول اس��ت و او باید اس��تطاعت هاي 
معرفتي را هم در خویش به کمال برساند تا به واقع حاجي شود 
و حاجي هم بماند، او نرفته اس��ت که رفته باش��د و نمي آید که 
آمده باشد چون دیگر سفر ها. بلکه بر سیاق تفاوت هایي که این 
سفر با دیگر سفر ها دارد، باید بازگشت او و مهم تر، سبک زندگي 

او، پهنه حیات او، شیوه رفتار او و... متفاوت تر با همیشه باشد.
نگاه جامعه و آحاد آن نیز به فرد حج رفته متفاوت اس��ت. 
آن قدر متفاوت که با هیچ س��فر دیگري قابل مقایسه نیست، 
مردم توقع دارند کس��ي که از زیارت خانه خدا برگشته است، 

بیش از همیشه عطر عبودیت داشته باشد.
کسي که در جمرات به رمي شیطان رجیم پرداخته است، 
اجازه ندهد، ش��یطان حتي یک صفحه، از کتاب زندگي او را 

بنویس��د، نه، باال ت��ر، حتي یک خط، حتي ی��ک کلمه، حتي 
ی��ک حرف در صحیف��ه زندگي حاجي نباید ب��وي هماني را 
داشته باش��د که بار ها رجمش کرده است کسي که عرفات را 
درک کرده اس��ت باید جان در زالل معرفت بشوید آن چنان 
که حتي غباري، عارض چهره اش نش��ود، کسي که »منا« را 
دیده و در قربانگاه نفس کش��یده اس��ت، باید در گوش هوش 
خویش داش��ته باش��د که همواره بر مدار تکلیف حرکت کند 
و در هم��ه زندگي جز خدا نبیند و ج��ز براي خدا نگوید و جز 

براي او سکوت نکند.
حاجي باید همانطور که نسبت خود را با خانه خدا، با حج، 
تعریف کرده و با برگزاري مناس��ک به انجام رس��انده اس��ت، 
نسبت خود را با حضرت خداوند هم تعریف کند و در راستاي 
ای��ن تعریف چنان حرکت کند که ه��م حاجي بماند و هم به 

نشانه اي براي راه حق تبدیل شود.

  غالمرضابني اسدي
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حضور كودكان زیر 1۰ سال در مراسم حج ممنوع مي شود؟
طرح ممنوع کردن حضور کودکان زیر 10 سال در مراسم حج در نشست اخیر مدیران نهادهاي زیارتي و 
وزارت حج عربستان، مطرح شد.روزنامه الوطن عربستان با اعالم این خبر نوشت: هنوز تصمیم قطعي اتخاذ 
نشده اما بررسي ها در این موارد ادامه دارد.مسئوالن وزارت حج عربستان عنوان کرده اند که کودکان ممکن 
اس��ت به دلیل گرماي هوا به ویژه در تابستان و نیز تراکم باالي جمعیت با مشکالت زیادي مواجه شوند.ماه 
ذي حجه نیز به تدریج در حال وارد شدن به فصل تابستان است که دماي مکه و مدینه به بیش از ۴0 درجه 
سانتي گراد مي رسد.گزارش ها حاکي است که بین 5 تا ۷ هزار کودک امسال در مراسم حج حضور داشته اند 
که از این میان ۶5 درصد زیر ۶ س��ال بوده اند.امسال بیش��ترین آمار همراه داشتن کودکان زیر 10 سال را 
مسلماناني از بریتانیا به خود اختصاص داده اند.طرح ممنوعیت حضور کودکان زیر 10 سال در مراسم حج 
پس از انجام بررسي هاي اولیه به شوراي عالي علماي عربستان براي تصمیم گیري نهایي فرستاده مي شود.

ب�ا چن�د ش�رکت عمره گ�زار در عربس�تان  م�ا 
کار مي کنیم؟

در موس��م عمره کار ها در بخش مس��کن، نقل بین شهري، 
صدور روادید و... از طریق ش��رکت هاي عمره انجام مي ش��وند 
که هفت ش��رکت طرف قرارداد ما هستند و دفتر نمایندگي در 
بخش تغذیه و تدارکات، نقل هاي درون ش��هري و هماهنگي با 

این شرکت ها فعالیت مي کند.
با توجه به محدودیت هاي ک�ه در انتهاي فصل عمره 
گذش�ته بر کارهاي اجرایي و فرهنگي ایران اعمال شد، 

پیش بیني  شما براي عمره دوره جدید، چیست؟
برخ��ي مضیقه ها در ماه هاي پایاني عم��ره دوره قبل اعمال 
ش��د و وزارت حج عربس��تان معتقد بود که اقدامات ایران، جز 
وظایف ش��رکت هاي طرف قرارداد اس��ت. در حالي که ما به این 
موضوع اعتراض داش��تیم و در تمامي مالقات هایي که طي این 
مدت با مسووالن سعودي صورت گرفته، این موضوع را مطرح و 
دنبال کرده ایم و آن ها هم بخش هایي از نکات ما را پذیرفته اند؛ 
ما همچنان بر باز بودن دفا تر حج و زیارت در جده و مدینه و مکه 
اصرار داریم تا بتوانیم سطح خدمت رساني خود را حفظ کنیم.

طب�ق برنامه ریزي ه�ا فرصت زیادي تا ش�روع فصل 
جدید عمره باقي نمانده است، ما دقیقا منتظر چه پیامي 

از طرف سعودي هستیم تا کار ها را دنبال کنیم؟
طرف سعودي تاکنون پاسخ منفي نداده اند و برنامه ریزي هاي 
ما بر همین منوال است؛ در آخرین دیدار ها با وزیر حج عربستان 
و ش��رکت هاي عمره گزار مجددا این اس��تدالل مطرح شد که 
بقیه ملیت ها مي توانند با اس��تفاده اتباع هم زب��ان  با خود امور 

اجراییشان را به پیش ببرند...
چرا به ایران مجوز کار نداده اند؟

این نیازمند موافقت نامه اي اس��ت که می��ان وزراي کار دو 
کشور بسته شود.

در مصوبات کمیس�یون مشترك دو کشور، بحثي در 
این مورد انجام نشده است؟

ن��ه، مطلب��ي در این باره نیامده اس��ت. البته چ��ون در طي 
س��ال هاي اخیر براي س��اماندهي نی��روي کار در عربس��تان، 
مدتي اس��ت که قوانین تازه اي در حال اجراشدن است و بدون 
وی��زاي کار، کارکردن این جا ممنوع اس��ت. و به هرحال بدلیل 
این ک��ه ایراني اي در این جا مقیم نیس��ت، ب��ا حضور ۸00 هزار 
عمره گزار براي مراجعات پزش��کي، وضعی��ت فرودگاه، کفن و 
دفن، تصادفات و... ضروري است که افرادي براي رتق و فتق این 

امور حضور داشته باشند.
آن ها استدالل ما را مي پذیرند؟

ای��ن موضوع با وزیر حج و امیر مدینه مطرح ش��ده  و آن ها بر 
این نکته صحه مي گذارند.

اعم�ال ممنوعیت ه�ا از چ�ه طریق�ي ب�ه م�ا اعالم 
مي شود؟

از طریق پلیس. و اخیرا س��فیر جمهوري اس��المي با معاون 
وزیر کش��ور هم دیدار داشته و امیدواریم این موضوع به صورت 

مناسبي حل شود.
ظاهرا یك کمیسیون مشترکي بین ایران و عربستان 
در س�ال هاي گذش�ته وجود داش�ته که برخي توافقات 

مربوط به حج هم در آن جا صورت گرفته است.
کمیسیون مش��ترک اقتصادي ایران و عربستان چند سالي 
اس��ت که دیگر فعال نیست و س��فیر جدید ایران در ریاض هم 

به دنبال فعال سازي مجدد آن است.
موضوع ۵۰ درصد حمل و نقل هوایي که مي بایست در 
اختیار طرف س�عودي قرار بگیرد، از جمله مصوبات آن 
کمیسیون است؛ با توجه به نحوه خدمت رساني شرکت 
هواپیمایي س�عودي، آیا برنامه اي براي بازنگري در این 

مبحث وجود ندارد؟
تا االن خط��وط س��عودي بزرگ ترین ش��رکت هواپیمایي 
عربس��تان بوده اس��ت، اما براي آن ک��ه بتوانی��م رقابتي میان 
ش��رکت هاي سعودي به جهت افزایش خدمت رساني به حجاج 
ایراني انجام دهیم، درصدد هس��تیم از ش��رکت هاي دیگر هم 
اس��تفاده کنیم و رایزني هاي اولیه این موض��وع در حال انجام 

است و ان شااهلل در آینده نتایج آن اعالم خواهد شد.
و آخرین سوال هم این که شرکت مطوفین که در ایام 
حج نام آن شنیده مي شود، دقیقا چه خدماتي به حجاج 

ایراني ارائه مي دهد؟
در عربس��تان پنج ش��رکت مطوفین حضور دارد که فعالیت 
اصلي آن تسهیل امور براي حجاج کشورهاي مختلف است؛ هر 
موسس��ه اي متولي امور حجاج چند کشور است، مثال موسسه 
جنوب شرق آسیا، 300 هزار حاجي آن منطقه را تحت پوشش 
دارد یا موسسه ترکیه و اروپا و آمریکا و استرالیا مربوط به حجاج 
آن مناطق است و یا تمامي کشورهاي عربي یک موسسه دارند. 

ایران هم داراي یک موسسه مجزاست.
این ها مش�ابه    همان ش�رکت هاي طرف ق�رارداد در 

عمره هستند؟
اندکي متفاوت است؛ در گذشته، افراد به صورت خودجوش 
و انفرادي ارتباط گرفته و خدمات مورد نیاز خود را در عربستان 
تامی��ن مي کردند. از حدود 30 س��ال پیش عربس��تان تصمیم 
گرفت تا این گروه هاي خدمت رس��ان را در موسسه اي تجمیع 

کند و از این طریق موسسات زیر نظر وزارت حج تشکیل شد.
این موسسات طایفه اي هستند؟

خیر، ام��ا مثال ممک��ن اس��ت هندي تبار ها ی��ا ترک ها در 
یک��ي از این کارگزاري ها س��ازمان دهي ش��ده اند ک��ه به آن ها 
موسس��ات طوافه مي گویند و هر چهار سال یک بار با انتخابات، 
هیات مدیره هایش��ان انتخاب مي شوند. عمده کار آن ها شامل 
تحویل گرفتن ویزا و نقل و به وی��ژه امور مربوط به چادر ها، آب 
و... در ایام تشریق و مشاعر مقدسه است که با هماهنگي و توافق 

انجام مي شود.

گفت وگو با مسوول دفتر نمايندگي ايران در عربستان

كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عربستان فعال مي شود
دفتر نمایندگي س�ازمان حج و زیارت، بخش�ي از  بخش

طبقه اداري هتل دارهادي در مكه مكرمه است که دوم
این روزها آقاي علي رضا رضایي مسوولیت آن را بر 
عهده دارد. او که ش�ش س�ال مع�اون این دفتر ب�وده، از حدود 
یك س�ال قبل مس�وولیت آن را نیز برعهده گرفته است. دفتر 
نمایندگي سازمان حج و زیارت که بنا به مصوبه هیات دولت در 
س�ال ۶۲ تاسیس شده اس�ت و مقر ابتدایي آن در جده بوده، از 
اواخر دهه هفتاد و همزمان با آغاز حضور گس�ترده ایرانیان در 
عمره مفرده، به مكه مكرمه منتقل ش�ده است. رضایي متولد 
س�ال ۴۰، دانش آموخته کارشناسي ارش�د مدیریت و با 
سابقه کاري سي ساله در موسسه نمایشگاه هاي فرهنگي 
وزارت ارشاد و س�ازمان 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 مك�ه و مدینه، عمره س�عادت و تمامي 

واحد عملیاتي حج و زیارت را باید دید.

برخي مضيقه ها در ماه هاي پاياني عمره دوره 
قبل اعمال شد و وزارت حج عربستان معتقد 

بود كه اقدامات ايران، جزو وظايف شركت هاي 
طرف قرارداد است. در حالي كه ما به اين 

موضوع اعتراض داشتيم
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هرچه خوبی است از آن خداست
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 

اللَُة َو  ��يطاُن َو الَحقُّ َو الباِطُل َوالُهدى َو الضَّ يا اَيَُّها النهّاُس اِنَّما ُهَو اللهّ  َو الشَّ
يِّئاُت َفما كاَن ِمن  ش��ُد َو الَغىُّ َو العاِجَلُة َو اآلِجَلُة َو العاِقَبُة َو الَحَسناُت َو السَّ الرُّ

يطاِن لََعَنُه اللهّ ؛ َحَسناٍت َفِللهِّه َو ما كاَن ِمن َسيِّئاٍت َفِللشَّ
 ای مردم! جز این نیست که خداست و شیطان، حق است و باطل، هدایت 
اس��ت و ضاللت، رش��د است و گمراهی، دنیاس��ت و آخرت، خوبی هاست و 
بدی ها. هر چه خوبی اس��ت از آِن خداست و هر چه بدی است از آِن شیطان 

ملعون است.
کافى)ط-االسالمیه( ج ۲، ص 1۶

از جمل��ه اعمال صالحی که در آیات و روایات فراوان، توصیه 
و ترغیب به انجام آن ش��ده، »توبه« و بازگش��ت از گناه اس��ت. 
پروردگار کریم، در قرآن کریمش وعده داد که توبه کنندگان را 
می پذیرد و از گناهان ش��ان می گذرد و آنان را دوست دارد و به 

آنان مهر می ورزد. 
پیامبر اسالم)ص( نیز از خشنودی خداوند از توبه کنندگان 

خبر داد و فرمود: 
» ليَس َشىُء أَحَبهّ الى الِل ِمن ُمؤمٍن تائٍب أو ُمؤمنٍة تائبٍة.«

»ن��زد خداوند چیزی محبوب تر از م��رد یا زن مؤمن توبه گر 
نیست.«

امام صادق)علیه الس��الم( نیز فرموده است: خداوند به داوود 
پیامب��ر- که ب��ر پیامبر م��ا و خاندانش و ب��ر او درود باد- وحی 
فرستاد: ای داوود! هرگاه بنده مؤمن من گناهی کند و سپس از 
آن گناه برگش��ته، توبه نماید و به هنگام یاد کردن از آن گناه از 
من ش��رم کند، او را بیامرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان 
اعمال ببرم و آن را به نیکی بدل کنم و از این کار مرا باکی نیست 

که من مهربان ترین مهربانانم.«
زمانی می رس��د که ثروتمندان ام��ت من برای تفریح به حج 
می روند و مردم عادی برای تجارت و قاریان آنها برای خودنمایی 
و کسب عنوان و اعتبار و فقرای امت من برای تکدی و گدایی به 

حج مشرف می شوند.
نکت��ه قاب��ل توج��ه این ک��ه حس��ن روی آوردن ب��ه توبه،  
مح��دود به زم��ان و مکان خاصی نیس��ت؛ توصیه پیش��وایان 
معصوم)علیهم السالم( به گناهکاران این است که در انجام توبه 

شتاب کنند و از هرگونه تأخیر در جهت تحقق آن بپرهیزند.
علی)علیه الس��الم( فرمود: »هرگاه گناهی مرتکب شدی، با 

توبه در محو آن شتاب کن.«
امام جواد)علیه السالم( نیز می فرماید: 

» أخيُر الَتهّْوبَِة ِإْغِتراٌر َو ُطوُل الَتهّْسويِف َحْيَرٌة«؛
 »ب��ه تأخیر افکندن توبه فریب و غفلت اس��ت و امروز و فردا 

کردن مایه حیرت و سرگشتگی.«
البته از بررس��ی برخی آیات و روایات چنی��ن برمی آید که: 
پاره ای از زمان ها و مکان ها، بستر مناسبی برای عملی ساختن 

»توبه« است و نقش ارزنده ای در پذیرفته شدن آن دارد.
بی ش��ک، درک موس��م حج و حض��ور در میق��ات و دیگر 
مش��اهد مش��رفه، همچنین حالت ارزش��مند محرم ش��دن و 
انجام ط��واف و غی��ره، از بهترین فرصت ها ب��رای روی آوردن 
مجرم��ان و گناه��کاران به »توبه« اس��ت. زیرا طب��ق فرموده 
امیرمؤمنان)علیه السالم(:»کمترین دستاوردی که زائر از حج 

می آورد، این است که گناهانش آمرزیده شود.«
به طور یقین، دس��تیابی به این ارمغان ارزشمند مشروط به 
انجام توبه حقیقی از سوی حج گزاران است. بنابراین روی است 
که زائران از این فرصت اس��تثنایی و مناسب که در اختیارشان 
نهاده ش��ده، بهره گیرن��د و از معاصی و گناهان پیش��ین خود 
پش��یمان شوند و در صورت امکان، درصدد جبران آنها برآیند و 
در ادامه زندگی شان، عزم شان را بر پرهیز از نافرمانی پروردگار 
کریم قطعی کنند. یعنی تنها به رفتن به مکه و مدینه و پوشیدن 
لباس احرام و انجام ظاهری مناسب و حضور فیزیکی در مشاهده 
مشرفه دل خوش نکنند. اینجاست که می بینیم پیامبر گرامی 

اس��الم)ص( در فرازی از خطبه غدیر- که آن را پس از بازگشت 
از حجه الوداع، در س��رزمین غدیرخ��م ایراد نمودند- خطاب به 

مردم این گونه فرمودند: 
»ای م��ردم! با دین و فقه کامل حج بگزارید و از مش��اهد این 

سفر برنگردید مگر با توبه و کنده شدن از گناه.«

امام صادق)علیه السالم( نیز می فرماید: 
نُوِب  . . . ُثَمهّ اغَتِسَل بِماِء الَتهّوبَِة الخالَِصِة ِمَن الُذهّ » ِاَذا اََردَت الَحَجهّ

فا َوالُخُضوِع َوالُخُشوع.« دِق َوالَصهّ َوالِبس َكسَوَة الِصهّ
»هنگامی که قصد حج کردی، با آب توبه خالص، گناهانت را 

بشوی و لباس راستی و پاکی و خضوع و خشوع را بر تن کن.«

توبه و بازگشت از گناه

سخنان پيامبر اكرم در سرزمين منا
ح��ج و زیارت کعبه، یک��ي از مؤثرتری��ن و ماندگارترین 
کارکردهاي انس��ان براي کس��ب و تقویت دین و دینداري 
اس��ت. حضرت محمد )ص( در س��رزمین منا و در آس��تانه 
ورود به دیار دوس��ت مي فرمایند: س��ه چیز است که دلهاي 

مسلمانان بدانها خیانت روا نمي دارد.
1- هم��ه کارها را خالصانه براي خدا انجام دادن و توحید 

را در همه کارها حاکم کردن.
٢- ب��ا زمامداران حق ناصحانه برخ��ورد کردن و پیوند با 
امام راستین را محفوظ داشتن و مسائل را با رهبري در میان 
گذاش��تن و موارد را درست گزارش دادن و رهنمود ایشان را 

کامل و خالصانه به کار بستن.
3- اتحاد همه جانبه با مؤمنان را حفظ کردن و از اجتماع 
آنان جدا نش��دن و صفوف به هم فشرده آنان را ترک نکردن 
و م��الزم صحنه همیاري و هماهنگي آن��ان بودن و تار و پود 

جامعه اسالمي را با حضور در متن اجتماع محکم کردن.
اساساً حج و آداب و مناسک آن، از میقات تا عرفات و از عرفات تا 
مشعر و از مشعر تا منا و از منا تا رمي جمرات و از رمي جمرات تا خانه 

پاک از جمله تکالیف بنده پاک براي مقصد و مقصود الهي است.
اي خداي مقصد و مقصود من

اي تو هم سوداي من هم سود من
خواب و بیداري من از بهر تو است

الفت آزادي ام در شهر تو است
من ندارم حاجتي جز روي تو

من نجویم مقصدي جز روي تو
از تو غیر از تو ندارم حاجتي

جز به ذکر تو نبینم راحتي
خسته ام آسایش جانم تویي

درد دارم درد و درمانم تویي



5

دوره جدید - شماره   32
29 م���ه��������ر 1393
 27 ذی الحج��ه 1435
21 October 2014

خبرنامه

93

فرق است بين دیدن و شنيدن
امام علی )ع( فرمودند:

اَما اِنَُّه لَْيَس بَْيَن الَْحقِّ َو الْباِطِل ِاالهّ اَْربَُع اَصابِ�َع - َفُسِئَل َعْن َمْعنى َقولِِه هذا، 
َفَجَمَع اَصابَِعُه َو َوَضَعها بَْيَن اُُذِنِه َو َعْيِنِه - ُثمَّ قاَل: اَ لْباِطُل اَْن َتقوَل: َس��ِمْعُت َو 

الَْحقُّ اَْن َتقوَل: َرَأْيُت؛
ه��ان! میان حق و باطل جز چهار انگش��ت فاصله نیس��ت. از آن حضرت 
درباره معنای این فرمایش س��ؤال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباند و 
آنها را میان گوش و چشم خود گذاشت و آن گاه فرمودند: باطل این است که 

بگویی: شنیدم و حق آن است که بگویی: دیدم.
نهج البالغه)صبحى صالح( ص198

1- دع�ا آگاه�ي از معارف اس�المي را در انس�ان باال 
مي ب�رد. توحید، نب��وت، معاد، حق و باطل، اخ��الق، آداب و... 
به ط��ور مثال دعای م��کارم االخالق بخ��ش عظیمي از اخالق 
اس��المي را تبیین مي کند و یا دعاي امام سجاد )ع( براي پدر و 
مادر در صحیفه س��جادیه وظایف فرزندان را در برابر پدر و مادر 
را بیان مي دارد و یا دعاي حضرت براي فرزندان وظایف والدین 
را در برابر فرزندان مش��خص مي کند و ی��ا دعاي حضرت براي 

همسایگان و دوستان که حقوق آنان را بازگو مي کند و...
۲- در اثر تكرار دعاها سطح اعتقادات افراد و جامعه 

تا سر حد باور و یقین باال مي رود.
3- دعا بعد روحي انسان را با مبدأ اعلي پیوند مي زند 

که اگر پیوند نخورد اضطراب دارد.
۴- دعا تقویت توکل و توجه به خداوند است و انسان 

همیشه احساس مي کند خداوند پشتیبان اوست.
حضرت صادق )ع( مي فرماید: در شگفتم از کسي که از چهار 
چیز ترسناک اس��ت، چگونه از چهار چیز استفاده نمي کند، در 
ش��گفتم از کسي که از چیزي مي ترسد چرا به قول خداوند پناه 

نمي برد که فرموده است:
َحْسُبَنا اللُ َوِنْعَم الَْوِكْيُل.

یعني بس اس��ت ما را خداوند و چه خوب وکیلي اس��ت. که 
ش��نیدم خداوند دنبالش در قرآن کریم فرموده است:  با نعمت 

خداوند و فضل او بازگشتند و بد ندیدند.
و در ش��گفتم براي کس��ي ک��ه غم و غصه دارد چ��را به قول 

خداوند پناه نمي برد که فرموده است:
الِِمينَ ، ال ِإلََه ِإاَلهّ َأْنَت ُسْبَحانََك. ِإِنهّي ُكنُت ِمَن الَظهّ

یعني نیس��ت معبود حقي جز تو، منزهي از این که به کسي 
ظلم کني، به راس��تي من به خودم ظلم کرده ام، همان جمله اي 
که حضرت یونس )ع( در حال غم و غصه در زندان ش��کم ماهي 
بیان مي کرد که شنیدم خداوند در دنبالش در قرآن کریم فرموده 
اس��ت: از غم نجاتش دادیم و همچنی��ن مؤمنان را نجات دهیم 
و در ش��گفتم از کس��ي که به او نیرنگ مي زنند و برایش توطئه 

مي کنن��د چرا به گفته خداوند پناهنده نمي ش��ود )که فرموده 
َ بَِصيٌر بِالِْعَباِد، یعني کار خود  ِ ِإَنهّ الَلهّ ُض َأْمِري ِإلَى الَلهّ است(: َوُأَفِوهّ
را ب��ه خداوند واگذار مي کنم، زیرا خداوند نس��بت به بندگانش 
آگاه است. که شنیدم خداوند در دنبالش در قرآن کریم فرموده 
اس��ت: نگهداش��ت خداوند او را از کردار بد آنچه نیرنگ زدند، و 
در ش��گفتم از کسي که دنیا و زیورش را مي خواهد، چرا به گفته 

خداوند پناه نمي برد که فرموده است: 
ماشاءالل ال قوه اال بالل، 

یعني آنچه خداوند بخواهد واقع خواهد ش��د و هیچ قدرت و 
قوت��ي جز از ناحیه خداوند وجود ندارد. که ش��نیدم خداوند در 
دنبالش در قرآن کریم فرموده اس��ت: در جواب ثروتمندي که 

داراي دو باغ بود و اموالش را به رخ دوس��ت فقیرش مي کشید او 
در جواب��ش گفت: این که مي بیني م��ن از تو کمتر مال و فرزند 
دارم امید هست که پروردگارم به من بهتر از باغت بدهد و امید 

به خداوند نتیجه مثبت دارد.
۵- دعا غرورشكن است

دعا غرور و خودخواهي را مي شکند و اعتراف به گناه در برابر 
خداوند و اقرار به آن یک نوع شکاندن خویشتن است.

۶- دعا داراي اثر تربیتي است
دعا اث��ر تربیتي دارد، زیرا انس��ان با زبان��ش بدي ها را بد، و 
خوبي ه��ا را خوب اع��الن مي کند، آرز و مي کند ج��زء پاکان و 
خوبان باشد و از بدان اظهار تنفر مي کند )اعالن ارزشي بودن(.

دعاهايی كه حضرت امام صادق)ع( سفارش كردند

چرا دعا مستجاب نمی شود
اُْدُعوِني اَْسَتِجْب لَُكْم )غافر:  ۶0 (

مرا بخوانید، تا شما را اجابت کنم.
خدا را شاکریم که هم اجازه داده او را بخوانیم و هم ما را به 

»دعا« فراخوانده است.
دعا از ماست، اجابت از او.

هر چند در این آیه، اس��تجابت خ��دا در پی دعای بندگان 
آمده است، اما چه بسا دعا می شود و از اجابت خبری نیست و 
این به دالیل متعّددی می تواند باشد که در روایت ها نیز آمده 

است، از جمله:
 1 . جّدی نبودن انسان در دعا؛

 ٢ . فراهم نبودن شرایط کامل برای دعا؛
 3 . به مصلحت نبودن استجابت دعا؛

 ۴ . اجابت می شود، ولی با تأخیر؛
 5 . خدا آن خواس��ته را نمی دهد، ولی به جای آن، خواسته 

و نعمت بهتری را عطا می کند؛
  ۶ . اگر دعا مس��تجاب نش��ود، پاداش بهت��ری در قیامت

داده می شود؛
 ۷ . خالص نب��ودن دعا، به عبارت دیگ��ر، دعاخوان، هم از 
خدا می خواهد و هم تکیه اش به مردم و علل و اس��باب ماّدی 

است؛
 ۸ . برخی از گناهان، مانع استجابت دعا می شود )در دعای 

عاء«( . نُوَب الَّتي َتْحِبُس الدُّ کمیل است: »اَللهُّهمَّ اْغِفرلَِى الذُّ
امام صادق )ع( فرمود:

ِجيُب ُدعاًء بَِظْهِر َقْلٍب س��اٍه، َفإذا َدَعْوَت َفَاْقِبْل  اِنَّ الَل ال َيْس��تَ
بَِقْلِبَك، ُثمَّ اْسَتْيِقْن بِاإلجابَة.خداوند،دعایی را که از دِل غافل و 
بی توجه برآید، مس��تجاب نمی کند. هرگاه دعا کنی، با قلبت 

رو به خدا آور، آنگاه به اجابت یقین داشته باش.
پ��س دعا باید از صمی��م قلب، با توجه کامل، با ش��ناخت 

متعالی نسبت به خدا و با برطرف کردن موانع استجابت انجام 
گیرد، تا خداوند نیز، آن را مستجاب کند.

گروه��ی از امام صادق )ع( پرس��یدند: »چرا دعا می کنیم 
ولی مستجاب نمی شود؟« حضرت فرمودند:

»ألنَُّكم َتْدُعوَن َمن ال َتْعِرُفونَه«؛ »چون که ش��ما کسی را 
می خوانید که او را نمی شناسید« .

پس معرفت به خدا هم، از شرایط اجابت است.
اگر این ش��رایط فراهم باش��د، وعدۀ خدا در اجابت دعای 

بندگان، حتمی است.
پس باید دید کجای کار اش��کال دارد که سبب شده دعاها 
به هدف اجابت نرسد؟ وگرنه او به ما نزدیک است و خواسته ها 
را می داند و می ش��نود و خود وعده داده که اگر او را بخوانیم، 

پاسخ دهد.
 برگرفته از کتاب دعاهای قرآنى )1 جلد(،محدثى، جواد.
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حق و باطل
امام صادق علیه السالم :

بَ��ی اهلّل اَْن یَُعرَِّف باِطاًل َحّقا اَبَی اهلّل  اَْن یَْجَعَل الَْحقَّ فی َقلِْب الُْمْؤِمِن باِطاًل 
ال َشکَّ فیِه َو اَبَی اهلّل  اَْن یَْجَعَل الْباِطَل فی َقلِْب الْ�کافِر الُْمخالِِف َحّق�ا ال َشکَّ 

فیِه َو لَْو لَْم َيْجَعْل هذا هَکذا ما ُعِرَف َحقٌّ ِمْن باِطٍل.
خداون��د اِبا دارد از این که باطلی را ح��ق معرفی نماید، خداوند اِبا دارد از 
این که ح��ق را در دل مؤمن، باطلی تردیدناپذیر جلوه دهد، خداوند اِبا دارد 
از این که باطل را در دل کافر حق س��تیز به صورت حقی تردیدناپذیر جلوه 

دهد، اگر چنین نمی کرد، حق از باطل شناخته نمی شد.
محاسن، ج 1، ص ۲۷۷

حجت االسالم والمسلمین انصاریان
هم��ه می دانیم که هیچ کدام از ما مصون از لغزش و اش��تباه 
نیس��تیم. گاهی لغزش و خطا از روی فراموش��ی است و گاهی 
براساس خش��م و زمانی نیز به صورت عمد انجام می گیرد. زائر 
باید با حوصله و بردباری و حفظ برنامه دوستی بنا به حکم قرآن 
و پیامبر و امامان از لغزش و خطای همسفرانش درگذرد یا حتی 
نس��بت به آنان تغافل ورزد؛ یعنی به گونه ای نش��ان دهد که از 

لغزش و خطای طرف آگاه نشده است.
)ُخِذ الَْعْفَو َوْأُمْر بِالُْعْرِف َوَأْعِرْض َعِن الَْجاِهِليَن(

»راه عف��و و گذش��ت را انتخ��اب ک��ن و همه را ب��ه نیکی و 
نیکوکاری فرمان بده و از م��ردم نادان ]که از پذیرفتن احکام و 

مقررات سعادتبخش اسالم امتناع می ورزند[ روی بگردان.«
امام صادق)علیه الس��الم( می فرماید: س��ه چیز از ارزش ها و 

کرامت های دنیا و آخرت است:
1- گذشت از کسی که به تو ستم روا داشته

٢- صله رحم با کسی که با تو قطع رحم نموده
3- و بردباری درباره کسی که نسبت به تو نادانی کرده است.

قبول عذر عذرخواهان
از نکات بس��یار مهم اخالقی که پرتوی از اخالق خداس��ت، 
پذیرفتن عذر عذرخواه اس��ت. از آنجا که عذرخواهی محصول 
تواضع و بیداری و پش��یمانی اس��ت، واجب اس��ت برای حفظ 
ش��خصیتش عذر عذرخواه پذیرفته شود و برای وی از حضرت 
حق، طل��ب مغفرت و آمرزش گردد. پذیرش ع��ذر به اندازه ای 
مهم اس��ت که امام موس��ی اب��ن جعفر)علیه الس��الم( با جمع 
کردن فرزندانش به آنان فرمود: »فرزندانم! ش��ما را به مساله ای 
سفارش می کنم که اگر آن را به کار بندید، از شخصیت و بزرگی 
نمی افتید؛ اگر کس��ی نزد ش��ما آمد و س��خن ناخوشایندی در 
گوش راست شما گفت، سپس در گوش چپتان عذرخواهی کرد 
و گفت: من چیزی نگفتم، عذرش را بپذیرید.« رسول خدا)ص( 
در وصیتی به امیر مؤمنان)علیه الس��الم( فرمود:»يا َعِلُىهّ َمْن لَْم 
ٍل َصاِدقًا َكاَن َأْو َكاِذبًا- لَْم َيَنْل َش��َفاَعِتى.«  َيْقَب��ِل الُْعْذَر ِمْن ُمَتَنِصهّ
»ای علی! اگر کسی عذر ش��خصی را که خود را از لغزش و گناه 
نس��بت به او مبرا و پاک می داند- چه راست بگوید و چه دروغ- 

نپذیرد، به شفاعت من نمی رسد!«

بنابراین اگر زائری در اثر اش��تباهی عذر خواست، باید عذر 
او را پذیرف��ت و طوری رفتار کرد که گوی��ی اتفاقی نیفتاده و با 

کرامت و بزرگواری خطاکار را از عمل خود پشیمان ساخت.

كنترل زبان از گفتار ناروا و بيهوده
از آنجا که انسان در سفر فرصت بیشتری در اختیار دارد و از 
مش��اغل و گرفتاری های وطن آزاد است،  ممکن است پرحرفی 
کن��د؛ ولی زائر باید به صورتی جدی مواظب زبان خود باش��د و 
بداند ک��ه زبان جرم و وزنش اندک ولی جرم و گناهش بس��یار 
زیاد و س��نگین اس��ت. غیبت، دروغ، تهمت، فح��ش، تحقیر، 
بیهوده گویی و... گناهانی است که زبان مرتکب می شود وبر زائر 
واجب ش��رعی و اخالقی است که راه زبان را به روی این گناهان 

ببندد تا موجب محرومیت از رحمت حق نگردد.
آیات و روایات مربوط به زبان و کنترل آن، به اندازه ای زیاد است 
که در اینجا نمی گنجد اما در زیر به چکیده ای از آنها اشاره می کنیم:

رس��ول خ��دا)ص( در روایات��ی می فرماید: » ال َش��ي َء أَحُقهّ 
��ِجِن ِمَن الِلهّس��اِن.« هیچ چیزی به زندانی شدن سزاوارتر از  بِالِسهّ

زبان نیست.«
َدقِة ِحفُظ الِلهّساِن.« » أفَضُل الَصهّ

»برترین صدقه، نگاه داش��تن زب��ان ]از یاوه گویی و گناهان 
مربوط به آن[ است.«

یکی از وظایف بس��یار مهم انس��ان،  حفظ زبان از افشای راز 
پنهان و اس��رار و زشتی های پوشیده دیگران است. در اهمیت و 
ارزش رازداری و حفظ زشتی های پنهان برادران دینی، به روایت 
بسیار ارزشمندی از امیر مؤمنان)علیه السالم( برمی خوریم. آن 
حضرت می فرماید: پیامبر)ص( ب��ه من فرمود: اگر مردی را در 
عمل زش��تی دیدی، چه می کنی؟ گفتم: آن عمل زشت را بر او 
می پوشانم. فرمود: اگر دوباره دیدی چه؟ گفتم لباس و عبایم را 
روی او می اندازم تا از دید دیگران پنهان بماند و مرتبه س��وم که 

پرسید، همان پاسخ را دادم. حضرت فرمود:
»جوانمردی جز علی نیس��ت و فرمود: ای مردم! زشتی  ها را 
بر برادرانتان بپوش��انید ]و رازی که از آنان نزد ش��ما آشکار شده 
میان دیگران افشا نکنید[. مسلمانان و بخصوص زائران حرم امن 
و س��فیران مکتب اهل بیت)علیهم السالم( باید برای همه مردم 
و در همه حال، امین و امانتدار باش��ند و خود را صندوقچه اسرار، 

رازها، عیوب و زشتی های مکتوم و مخفی مردم قرار دهند.

گذشت از لغزش ديگران

زشتی های زبان
توجه به آفت ها و آس��یب های زبان، بسیار مهم و ضروری 
اس��ت. بدزبانی، از زش��تی های مهم زبان و نش��انه انحطاط 
اخالقی اس��ت. اولیای دین، در س��خنان خ��ود به پیامدهای 
روانی، اجتماعی و عقوبت اخروی این صفت نکوهیده اش��اره 

کرده اند. حضرت علی )ع( در این باره فرمود:
إيهّاَك َو ما ُيس��َتْهَجُن ِمَن الَكالِم فإنَُّه َيحِبُس َعَلْيَك اللِّئاَم َو 

ُيَنفُِّر َعْنَك الِكراَم.  
از س��خن زش��ت و ناپس��ند بپرهی��ز؛ زیرا زش��ت گویی، 
فرومای��گان را اطرافت نگاه می دارد و افراد ش��ریف و بزرگوار 

را از گردت می پراکند.
نتیجه همنش��ینی با افراد بدزبان، بدزبانی و دشنام گویی 
اس��ت. نامیدن افراد به القاب ناپس��ند نی��ز پیامدهای منفی 
بس��یاری دارد. بر این اساس، شایسته است انسان، عیب های 
خود را اصالح کند و فقط در پی آش��کار کردن عیوب دیگران 
نباش��د. در آزموه های اخالقی سفارش شده است، زائرانی که 
دوست دارند مقرب خداوند شوند و دعایشان مستجاب شود، 
باید از عیب جویی بپرهیزند و از خداوند کریم که ناظر بر همه 

اعمال است، بخواهند زبانشان را از زشتی ها حفظ کند.

از زش��تی های زب��ان می توان ب��ه غیبت، تهم��ت، انکار و 
تکذیب، اهانت، ناس��زاگویی، دروغ، تمس��خر و. . . اشاره کرد. 
در آموزه های اسالمی، این اعمال، ناپسند شمرده شده است. 
از آنجا که زائر در مس��یر تزکیه و تهذیب نفس قرار دارد، باید 
بیش از همیش��ه به س��خنانش دقت کند و بداند که سخنان 
نابجا افزون بر آسیب های فردی آسیب های اجتماعی فراوانی 

نیز به دنبال دارد.
برگرفته از کتاب آداب سخن و زبان در سفرهای 
زیارتى )1 جلد(،جوهری، شكیبا.
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همدستی با اهل حق
امام علی )ع( فرمود: 

نَُّة � و اللهّ  �  ��نَِّة َو الِْبْدَعِة َو الَْجماَعِة َو الُْفْرَقِه : اَلسُّ َو َقْد ُس��ِئَل َعْن َتفسيِر السُّ
ٍد صلى الل عليه و آله َو الِْبْدَعُة ما فاَرَقها َو الَْجماَعُة � َو اللهّ  � ُمجاَمَعُة  ُسنَُّة ُمحمِّ

اَْهِل الَْحقِّ َو اِْن َقلهّوا َو الُْفرَقُة ُمجاَمَعُة اَْهِل الْباِطِل َو ِاْن َكُثروا؛
در پاسخ به پرسش از معنای سّنت، بدعت، جماعت و تفرقه فرمودند: به خدا 
سوگند، سّنت، همان سّنت محّمد صلی اهلل علیه و آله است و بدعت آنچه خالف 
آن باشد و به خدا قسم، جماعت، همدست شدن با اهل حق است هرچند اندک 

باشند و تفرقه، همدستی با اهل باطل است هر چند بسیار باشند.
کتاب سلیم بن قیس الهاللى،ج۲، ص9۶۴

یکي از عمده ترین مش��کالتي که زائران محترم در ایام حج 
تمتع با آن مواجه هستند سرقت و مفقودي وجوه نقدي یا اشیاء 
قیمتي آنان است. لذا مؤکداً از زائران گرامي درخواست مي شود 
به منظور پیش��گیري از این گونه موارد به توصیه هاي ذیل دقت 

نموده، و به دستور العمل هاي مذکور عمل نمایند.
1- زائ��ران و عوامل محت��رم کاروان ها از قف��ل بودن درب 
و پنج��ره اتاق ها هن��گام خروج هر چند کوت��اه مدت اطمینان 

حاصل نمایند.
٢- زائران محترم از عنوان و اظهار نمودن میزان وجوه نقدي 

خود نزد دیگران خودداري نمایند.
3- زائران محترم هنگام خارج ش��دن از ساختمان از همراه 

داشتن وجه نقد بیش از حد مورد نیاز خودداري نمایند.
۴- زائران محترم از س��پردن اش��یا قیمت��ي، دوربین، کیف 
دس��تي و تلفن همراه به افراد غیرآشنا که شناخت کافي از آنها 

ندارند ولو به صورت کوتاه مدت خودداري نمایند.
5- زائران محترم به میزان مورد نیاز ارز خود  را همراه داشته 
و به منظور تبدیل آن صرفا به صرافي هاي مجاز مراجعه نمایند. 
بدیهي است در جهت تبدیل ارز نیز بهتر است موضوع به صورت 

تدریجي و مرحله اي انجام گیرد.
۶- زائران محترم قبل از ارائ��ه ارز به صراف جهت تبدیل به 
ریال س��عودي حتماً شماره س��ریال آن را یادداشت نموده تا از 

تعویض احتمالي با اسکناس جعلي پیشگیري گردد. 
۷- هنگام حضور در س��الن هاي غذاخوري و یا سرویس هاي 
بهداشتي از همراه داشتن هرگونه وسایل اضافي، اشیاي قیمتي 
و یا اجناس خریداري شده خودداري نموده و هنگام خروج نیز 

از همراه داشتن لوازم شخصي خود اطمینان حاصل کنید.
۸- زائ��ران محت��رم از تلفن همراه خود در حرمین ش��ریف 
اس��تفاده ننموده و در معابر عمومي نیز از گوش��ي تلفن همراه 

خود مراقبت نمایید.
9- پلیس سعودي و مأمورین حرمین شریف نسبت به تلفن 

همراه )با امکانات عکس��برداري و فیلمبرداري( بسیار حساس 
بوده و در صورت مشاهده برخورد خواهند کرد.

10- زائران محترمي که به دلیل دوري محل اسکان، ناگزیر 
به استفاده از وسایط نقلیه هستند لزوماً از سرویس حمل و نقل 
زائران ایراني اس��تفاده نموده و در صورت نی��از به خودروهاي 
عمومي صرفاً از تاکسي اس��تفاده کرده و قبل از سوار شدن کد 
من��درج بر درب و یا ش��ماره پالک خودرو را یادداش��ت و یا به 

خاطر بسپارند.
11- زائران محترم هنگام خرید دقت نمایند وجه مربوطه را 
صرفاً به صندوق فروش��گاه تحویل داده و از در اختیار قرار دادن 
وجه به افراد غیر و یا عوامل فروشگاه خودداري نمایند، همچنین 
هنگام دریافت باقیمانده وجه پرداختي ضمن ش��مارش وجوه 

مأخوذه دقت نمایند اسکناس هاي دریافتي سالم باشند.
1٢- ب��ردن وس��ایل هم��راه ب��ه داخ��ل مس��جدالنبي و 
مسجدالحرام ممنوع مي باش��د. لذا زائران محترم دقت نمایند 
هنگام زیارت به جز سجاده و کتب ادعیه، وسایل اضافي همراه 

نداشته باشند.
13- زائران محترم در ش��رایط عموم��ي و در تردد به حرم و 

دیگر مراکز عمومي و در مواقعي که قصد خرید ندارند وجه نقد 
بیش از حد مورد نیاز به همراه نداشته باشند.

1۴- زائ��ران محت��رم هنگام عزیمت به مک��ه مکرمه از قرار 
دادن وجوه نقد و اش��یاء قیمتي در س��اک حمل بار خودداري 

نموده و همراه با خود حمل نمایند.
15- هنگام ورود به محل اقامت، وسایل و ساک هاي خود را 

بازبیني نموده و از محتویات داخل آن اطمینان حاصل شود.
1۶- تأکید مي ش��ود تردد زائران محترم به ویژه افراد مسن و 
بان��وان به تنهایي صورت نگرفته و در صورت مراجعه افراد بیگانه 
تحت هر عنوان حتي پلیس قبل از اطمینان از هویت واقعي افراد 
از ارائه هرگونه مدارک به آنها خودداري شود. )عده اي با این ترفند 
قصد سرقت و کف زني وجوه نقدي و اشیاء قیمتي شما را دارند.(

1۷- به هنگام خروج از اتاق وس��ایل خود را در س��اک هاي 
خود جاسازي نموده و درب آن بسته شود.

1۸- به هنگام برخورد فیزیکي و یا نزدیک شدن افراد بیگانه 
ب��ه زائر تحت هر عنوان )مصافحه و تنه زدن و...( باید مراقب بود 

جیب ها و یا وسایل شخصي زائر مورد دستبرد قرار نگیرد.
19- در طول سفر کارت شناسایي زائر، آدرس و تلفن هتل، 

همراه زائرین باشد.
٢0- حج��اب و چادر، هویت زن ایراني اس��ت لذا شایس��ته 
است خواهران محترم ضمن اهتمام به حفظ حجاب و شأن زن 
مس��لمان ایراني، تنها و بدون محرم یا همراهي زائران کاروان از 
س��وار شدن به تاکسي و یا خودروهاي متفرقه جهت عزیمت به 

حرم، بازار و سایر اماکن جداً خودداري نمایند.
٢1- ع��ده اي با عنوان کردن مس��ائلي در حرم ه��ا و اماکن 
عمومي قصد تفرقه اندازي بین مس��لمین را دارند لذا زائران در 

ابراز عقید و اظهار نظر دقت داشته باشند.
٢٢- در هن��گام تردد از خیابان ها مي بایس��ت احتیاط نمود 
چرا که اغلب رانندگان در عربس��تان سعودي بي دقت هستند و 

نبایستي فراموش کرد که حادثه خبر نمي کند.

 22 توصيه مهم و قابل توجه امنيتي به زائران ايراني 

 بردن وسايل همراه به داخل مسجدالنبي
 و مسجدالحرام ممنوع مي باشد.
  لذا زائران محترم دقت نمايند 

 هنگام زيارت به جز سجاده و كتب ادعيه
وسايل اضافي همراه نداشته باشند
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عمل خالص
امام باقر علیه السالم :

ما بَْيَن الَْحقِّ َو الْباِطِل اِالهّ ِقلَُّة الَْعْقِل. قيَل: َو َكْيَف ذلَِك َياْبَن َرسوِل اللهّ ؟ قاَل: 
ِ لَجاَءُه  ِ ِرضا َفُيريُد بِِه َغْيَر اللهّ  َفَلو اَنَُّه اَْخَلَص لِلهّ ِانَّ الَْعْب��َد َيْعَمُل الَْعَمَل الَّذى ُهَو لِلهّ

الَّذى ُيريُد فى اَْسَرَع ِمْن ذلَِك؛
می��ان حق و باطل جز کم عقلی فاصله نیس��ت. عرض ش��د: چگونه، ای 
فرزند رسول خدا؟ فرمودند: انسان کاری را که موجب رضای خداست برای 
غیرخدا انجام می دهد، در صورتی که اگر آن را خالص برای رضای خدا انجام 

می داد، زودتر به هدف خود می رسید تا برای غیر خدا.
محاسن ج 1، ص ۲۵۴

مرتضى جوادی
برتری��ن بهجت و عالی ترین س��رور از آن پرورگار اس��ت که 
جم��ال و جاللش را در آیینه ذاتش به تماش��ا نشس��ته و نه تنها 
هی��چ عیب و نقصی در محدودیت ذات او مش��اهده نمی ش��ود، 
بلکه این کمال مطلق، مطل��ق کمال را در نهایت حضور و غایت 
وضوح نظاره گر اس��ت و این همان بیان شیخ الرئیس در مقامات 
العارفین است که فرمود: ُهو أَجٌلّ مبتهٍج بشیٍء و در ابتهاج ذاتی 
خود سرآمد مستغرق است. اما در مقام فیض و فعل او که عالم و 
آدم در ی��ک غمزه حق غرقند )َوَما َأْمُرنَا ِإاَلهّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِالَْبَصِر( 
و همگان در فلک هس��تی ش��ناورند )ُكٌلهّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن( از 
آنجا که مجموعه هس��تی از ذات ربوبی صادر شده،  همواره مورد 
عنایت الهی و مورد لطف او بوده و هست. او هرگز خلقش را که از 
عرش تا فرش حلقه بندگی بر بام هس��تی خود دارند، رها نکرده 
و به دس��ت نسیان نس��پرده. بلکه همواره همان گونه که حدوثا 
آنها را آفرید و راهنمایشان گشت )َقاَل َربُهَّنا الَهِّذى َأْعَطى ُكَلهّ َشْىٍء 
َخْلَقُه ُثَمهّ َهَدى.( به همان س��ان بقا نیز آن��ان را می پروراند. و رب 
 ُ آنه��ا می گردد، بلکه به آنان مهر ورزیده و محبت می کنند. )َواللهّ
َرُؤوٌف بِالِْعَب��اِد( این نیز در بارگاه اله بهجتی می آفریند که البته 
این نوع را بهجتی ظلی و س��روری تبع��ی می نامند زیرا خلق از 
خالق و فیض از مفیض جدا نیست و جلوه مفیض در فیض نمایان 

بوده و از روزنه فیض مفیض با مستفیض خود مرتبط است.
روشن اس��ت آدمی که جایگاه ویژه ای در این فیض بیکران 
اله��ی دارد و مقام خالفت الهی و کرامت انس��انی را به امانت از 

بارگاه الهی س��تانده،  از محبت بیش��تری برخوردار است. زیرا 
جلوه گاه انس��انی ملجای بیش��تری برای ظهور اس��ما و صفات 
علیای الهی اس��ت و قلب انسانی محل تابش افزون تری از فیض 

الهی است.
از ای��ن رهگ��ذر خداوند متعال ب��رای انس��ان فرصت های 
بیش��تری قرار می دهد. گاهی او را به س��رای بی س��رایی خود 
می خواند، گاهی به سراغ او می ورد گاهی با اسماء تنزیهی خود 
آنان را دعوت می کن��د مثل دعوت رمضانی حضرت حق ُدِعيُتْم 
ِ و گاهی با اسماء تشبیهی خود از آنان استقبال  ِفيِه ِإلَى ِضَياَفِة الَلهّ
ِ َوَرُس��ولِِه ِإلَى الَنهّاِس َيْوَم  َن اللهّ می کند مثل ای��ام حج » َوَأَذاٌن ِمهّ
الَْح��ِجهّ اأَلْكَبِر« در این مهمانی،  خداوند میزبان اس��ت و آنچه در 

نزد اوست، از سبوح و قدوس و با علم و قدرت عطا می کند.
آنان��ی که در ضیاف��ت الهی حضور می یابند در س��فره الهی 
گاهی از نقص و عیب دور می ش��وند و نزاهت و طهارت می یابند 
و گاهی از کمال و جمال طرفی می بندند و صاحب علم، قدرت، 

حیات و اراده می شوند.
این همه آن وقتی اس��ت که انس��ان به مهمانی خدا برود و او 
میزبان باش��د. اما گاهی نیز او به سراغ و سرای بنده می آید زیرا 
اقتضای محبت خداوندی این اس��ت که گاهی در قلب بنده که 
آن را حرم خویش قرار داده و از او تعهد گرفته که غیر او در قلب 
ْن َحَرَم الِل َغْيَر الل، وارد شده  جای ندهد: الَْقْلُب َحَرُم الِل َفاَل ُتْس��كِ
و ب��ا حضورش کوخ مظلم دل را به کاخ منیر قلب بدل کرده و او 

را در خلوت و تنهایی اش یار و یاور باشد.

گرچه این نوع حضور که انس��ان میزبان باشد و خدا مهمان، 
ب��ه برکت حضور نوع اول اس��ت زی��را انس��ان در مهمانی خدا 
می آم��وزد که چگونه باش��د تا ضمن دور داش��ت نقص و عیب 
و کس��ب طهارت و پاکی به دنبال جم��ال و زینت الهی بوده، با 
اخالق و ادب ربوبی جانش را بیاراید و س��فره حضور فیض الهی 

را در خلوت دلش بگستراند.
تفاوت های فراوانی بین این دو نوع مهمانی و میزبانی وجود 
دارد که معرفت و ش��ناخت نس��بی برخی از آنها معنا و مفهوم 

تازه تر و زنده تری به آن دو می بخشد.
الف: مهمانی خداوند براس��اس تفضل و اکرام به بنده اس��ت 
وگرنه بندگان الهی هیچ طلبی از س��احت ربوبی نداشته و آنچه 
را که بنده برای رس��یدن به کمال به آن نیاز دارد، قباًل به او عطا 

شده، لهِّنَعِمَك اْبِتَداٌء.
ب: در مهمان��ی خداون��د همه نعمت   ها و کم��االت، بالفعل 
مهیا و موجود است. نداهای آش��نایان همواره شنیده می شود 
اِعيَن ِإلَْيَك َصاِعَد درب های اجابت همیش��ه باز و  و َأْصَواَت الَدهّ

گشوده است.
َجابَ��ِة لَُه��ْم ُمَفَتهَّحٌة بنده اگر غف��ران طلب کند،  و َأْب��َواَب اإْلِ
آم��رزش اله��ی فراهم اس��ت و ذن��وب المس��تغفرین مغفوره 
اگر اش��ک خود بریزد، رحمتش مهیاس��ت »َو َعْب��َرَة َمْن بََكى 
ِمْن َخْوِف��َك َمْرُحوَم��ٌة... «فریادخواهی طل��ب کند فریادرس 
موجود اس��ت »َوااِلْغاَثَة لَِمِن اْس��َتغاَث بَِك َمْوُجوَدٌة« و باالخره 
سرچش��مه های لطفش برای تش��نگان وصالش دائماً در فوران 

َماِء )لََدْيَك( ُمْتَرَعٌة. است. َمَناِهَل الِظهّ
ج: در دعوت الهی بنا بر اکرام اس��ت نه اطعام. مضیف مکرم 
مطابق ش��أن خود عطا می نماید نه تنها به میزان درخواس��ت 
و ب��ا لیاقت بنده. او که احس��انش ذاتی و کرمش دائمی اس��ت، 
در مهمانس��رایش پذیرایی مکرمان��ه دارد. َو ُجِعْلُتْم ِفيِه ِمْن َأْهِل 

.ِ َكَراَمِة الَلهّ
د: در ای��ن ضیافت صاحبخانه مهمانش را ب��ا طعام دانش و 
شراب حکمت آش��نا می س��ازد که ضمن تحول وجودی برای 
همیش��ه از آن طعام علمی و شراب حکمی بهره می برد. طعام و 
ش��راب الهی هیچ زایدی ندارد. بلکه تماماً روح است و اندیشه و 

انگیزه و با همه ذراتش جذب هویت بنده می شود.
ه: در این مهمانی الهی مضیف با تجلی اسم غفورش گذشته را 
سامان می بخشد و خوف را از بنده می زداید و با تابش نام رحیمش 

آینده را امیدبخش ساخته و حزن را از مهمان دور می کند.
و: در ای��ن دو ضیاف��ت س��االنه اله��ی )م��اه رمض��ان و ماه 
ذی الحج��ه( که مکم��ل یکدیگرن��د دو بار پرواز ب��ه بنده عطا 
می ش��ود که به صورت غالب در ه��ر یک از آن دو یک بال با یک 
بال قدرت کنده شدن از طبیعت و گسستن زنجیره دنیا که این 
همان اس��ماء تنزیهی حق است همانند سبوح و قدوس و با بال 
دیگر قدرت کسب و جذب کماالت و اوصاف الهی همچون علم،  

حیات، قدرت و اراده که این همان اسماء تشبیهی اند.
بدیهی است تا دیو طبیعت و عروس دنیا از کابین قلب بیرون 
نیاید و هوس و هوی از مدار جان رخت برنبندد، هرگز فرش��ته 
علم و ملک اخالق و تقوا به درون نمی نشیند و در فضای ضیافت 
الهی تا صوم رمضان سودی نبخشد، حج ذی الحجه اثر نخواهد 

داد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید.
هان ای حاجیان؛ بر خود ببالید اکنون که از ضیافت رمضانی 
کامی��اب گردیدید، بکوش��ید ت��ا از ضیافت رحمان��ی حج نیز 
رستگار برآیید. تا هم صاحب اوصاف تنزیهی و هم واجد اوصاف 

تشبیهی او گردید.

 مهمانی خدا يا ميزبانی خدا
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داوری خدا
امام علی علیه السالم :

ا َخَرَجْت َو ُهَو َمع  ُعبي��ُداللهّ  ْبُن اَبى راِفٍع : اِنَّ الَحروريََّة لَمهّ
: َكِلَمُة َحقٍّ  ِ، قاَل َعلىٌّ َعِلىِّ بِن اَبى طالٍِب قال��وا: ال ُحْكَم اِالهّ لِلهّ

اُريَد بِها باِطٌل؛
عبیداهلّل  بن ابی رافع : زمانی که حروریه )خوارج( س��ر 
ب��ه نافرمانی برداش��تند، او با علی بن ابی طال��ب بود. آنها 
می گفتند: داوری جز از آِن خدا نیس��ت. علی علیه السالم 

فرمودند: این سخن حقی است برای نّیت باطلی.
االخبار فى مناقب امام االبرار ص۴۶3

رفتار بهداشتي در زندگي جمعي

تغذیه زائران
الزم اس��ت بدانیم نیازهاي تغذیه اي انس��ان بر اس��اس 
دوران مختل��ف عم��ر و نیز ش��رایط ش��غلي و محیطي نیز 
وضعیت س��المت و بیم��اري تغییر مي کن��د و تغییر محل 
زندگ��ي و تغییر الگ��وي غذایي ممکن اس��ت اختاللي در 

شرایط جسمي ایجاد نماید. 
با اس��تفاده تدریجي و مقادیر مناس��ب غ��ذا در کاروان، 
شرایط آمادگي براي وضعیت جدید تسهیل مي گردد. لذا به 

همین دلیل موارد ذیل توصیه مي شود:
1-ب��ا توجه به ش��رایط خاصي که وجود دارد با مش��اوره 

پزشک کاروان رژیم غذایي خود را انتخاب کنید.
٢- اگ��ر بیماري خاصي دارید ک��ه احتیاج به رعایت رژیم 

غذایي ویژه اي دارد به پزشک کاروان اطالع دهید.
3- از میوه جات و س��بزیجات به تناوب در جیره غذایي 
اس��تفاده نمایی��د و از مزای��اي گوناگون ای��ن نعمات الهي 

استفاده ببرید.
۴- به تازگي و رس��یده بودن میوه ج��ات توجه نموده و از 
مصرف موزهاي نرسیده و سبز که موجب مشکالت گوارشي 

مي گردند پرهیز نمایید.
5- از اس��تفاده بی��ش از ح��د مایعات قن��دي مخصوصاً 
نوش��ابه هاي گازدار در حی��ن غذاخوردن اجتن��اب نموده و 
اس��تفاده از چاي و آب و س��ایر مایعات را در مابین وعده هاي 

غذایي قرار دهید.
۶- ب��راي جبران کم آب��ي به دلیل فعالیت ه��اي روزانه و 

پیاده روي، مایعات بیشتري در طول روز مصرف نمایید.
۷- از پرخوري اجتناب نموده و زودتر از س��یر شدن کامل 

از سر سفره بلند شوید.
۸- بالفاصل��ه بع��د از میل کردن غذا اس��تراحت نکنید و 
س��عي کنید بین صرف غ��ذا و خواب فاصله مناس��بي وجود 

داشته باشد.
9- از مصرف م��واد غذایي خارج از محل اقامت خودداري 

نموده و با این کار به سالمت خودتان کمک نمایید.
10- ب��ه هیچ وجه باقي مانده غذاي طبخ ش��ده را در اتاق 
نگهداري ننمایید. لذا براي جلوگیري از اسراف فقط به میزان 

مورد نیاز از آشپزخانه غذا تحویل بگیرید.

11- قبل از ش��روع به خوردن غذا ی��ا مواد خوراکي دیگر 
حتماً دس��ت هایتان را با آب و صابون بش��ویید و بعد از صرف 
غذا از خالل دندان اس��تفاده نموده و دندان هایتان را مسواک 

بزنید. 
توجه: در حال احرام از صابون بودار استفاده نکنید.

1٢- از مصرف آب از آبخوري ها، چه در داخل س��اختمان 
و چ��ه در خیابان ها و معابر، پرهیز نم��وده و آب بطري جهت 

استفاده شخصي به همراه داشته باشید.
13- اگر مواد غذایي بس��ته بندي مانن��د آب، پنیر، کره ، 
شیر، آب میوه و... براي مصرف زائرین تحویل مي شود، قبل از 

مصرف به تاریخ اعتبار آنها توجه نمایید.
1۴- بع��د از صرف غ��ذا و مصرف مواد خوراک��ي، به ویژه 

شیرینی، دندان هاي خود را با مسواک تمیز کنید.
توجه: در حال احرام از خمیردندان بودار استفاده نکنید و 

سعي کنید خونریزي لثه پیدا نکنید.
15- قبل از مصرف ش��یر به تاریخ مصرف آن توجه کنید و 

در صورت باز نمودن آن، بالفاصله آن را مصرف کنید.

ما زائران الزم اس��ت با عنایت به موارد زیر، به شیرین تر کردن لحظات 
روحاني خود و دیگران کمک نماییم.

1- از کش��یدن س��یگار، قلیان به صورت دس��ته جمع��ي در اتاق ها و 
در محیط آش��پزخانه و هنگام توزیع غذا و در س��ر س��فره غذاخوري جدا 

خودداري نماییم.
٢- با شس��تن مرتب پاها و جوراب از ایجاد بوي بد در فضاي عمومي و 

اتاق استراحت جلوگیري نماییم.
3- از عطره��اي محرک و داراي بوي زننده جهت رعایت حال دیگران 

استفاده نکنیم.
۴- از رفتارهای��ي نظیر دس��ت کردن در بیني، ره��ا کردن خلط و آب 
دهان در محیط، پاک کردن عرق بدن با دس��ت، پ��اک کردن آب بیني با 

آستین و پاک کردن دهان با دست پرهیز نماییم.
5- از خوردن میوه و سبزي نشسته و ضدعفوني نشده خودداري کنیم.
۶- از مصرف مواد قندي زیاد مانند ش��یریني، شکالت و حتي قند زیاد 

به همراه چاي پرهیز کنیم.
۷- از حضور با لباس نامناسب در محیط هاي عمومي خودداري نماییم.

۸- روي س��فره راه نرویم و از حرف زدن در هنگام خوردن غذا و بیرون 
ریختن مکرر مواد غذایي از دهان اجتناب نماییم.

9-  با اس��تفاده مناس��ب از توالت فرنگي از آلودگ��ي محیط توالت ها 
خودداري نماییم و با شست وش��وي دس��ت هاي خود با صابون از آلودگي 

دور بمانیم.
10- از سرفه کردن بدون استفاده از پوششي نظیر دستمال کاغذي بر 

روي دهان خود اجتناب کنیم.
11- در معاشرت با زائران و مسئوالن کاروان، ادب را رعایت کنیم.

ایام حج دوران یکرنگي، صفا و محبت اس��ت، ب��ا تکبر ، غرور و بر زبان 
آوردن کالم نیش��دار و نی��ز خودمحوري و عدم احس��اس مس��ئولیت و 
عدم مش��ارکت در ام��ور جمعي، ش��یریني این ایام الهي را ب��ر کام خود و 

دیگران تلخ نکنیم.
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پرهيز از اختالف در دین خدا
پیامبر صلی اهلل علیه و آله :

َن فى ديِن اللهّ  َفِانَّ َجماَعًة فيما َت�ْكَره��وَن ِمَن الَْحقِّ َخْيٌر ِمْن   ايهّاُك��ْم َو التََّلوُّ
ْن  ُفْرَق��ٍة فيما ُتِحبهّوَن ِمَن الْباِطِل َو اِنَّ اللهّ  ُس��ْبحانَُه لَْم ُيْعِط اََح��دا بُِفْرَقٍة َخْيرا ِممَّ

ْن بَقَى ؛ َمضى َو ال ِممَّ
از چند رنگی و اختالف در دین خدا بپرهیزید، زیرا یکپارچگی در آنچه حق 
است ولی ش��ما آن را ناخوش می دارید، از پراکندگی در آنچه باطل است اما 
خوشایند شما می باشد، بهتر است. خدای سبحان به هیچ یک از گذشتگان و 

باقی ماندگان بر اثر تفرقه و جدایی خیر و خوبی عطا نکرده است.
نهج البالغه)صبحى صالح( ص۲۵۵

پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( و ائمه معصومین )ع( که پس از 
پیامبر خاتم نزدیکترین افراد به سرچشمه وحي مي باشند بارها در 
کالم ارزشمند خویش به قرآن و نقش و جایگاه آن در هستي و نظام 
آفرینش اشاره کرده اند و با تعابیري که منشعب از شناخت و ارتباط 
عمیق آنان با کالم خداوند بوده است به معرفي آن پرداخته اند. در 
این بخش مواردي از س��خنان معصومین پیرامون قرآن را تقدیم 

حضور شما ارجمندان مخاطب این  نشریه  مي کنیم.

قرآن جداكننده حق و باطل
حضرت رس��ول خدا )ص( فرمودند: هرگاه آش��وب ها چون 
ش��ب تار شما را فرا گرفت به قرآن متوس��ل شوید زیرا شفیعي 
است که شفاعتش پذیرفته مي شود. گزارش بدیها را مي دهد و 

گفته او تصدیق مي شود.
هر که قرآن را رهبر خود س��ازد او را به بهش��ت کشاند و هر 
که آن را پشت س��ر خود نهد او را به دوزخ دراندازد. همانا قرآن 

راهنماست که به بهترین راه راهنمایي مي کند و کتابي است که 
در آن است تفصیل و بیان تحصیل مقاصد، آن است جداکننده 
حق و باطل و رافع هر گونه اختالف، ش��وخي و سرسري نیست، 
ظاهري دارد و باطني، ظاهرش حکم و دس��تور است و باطنش 

علم و دانش.
 ظاه��رش خرم و زیباس��ت و باطن��ش ژرف، اختراني دارد 
و اختران��ش اختراني دارد. ش��گفتي هایش ش��ماره نش��وند و 
تازه های��ش کهن��ه نگردن��د، در آن اس��ت چراغ ه��اي هدایت 
و فروزان��گاه حکم��ت و دلیل بر معرفت براي کس��ي که راه آن 
را بدان��د. باید ه��ر پیگیري دیده هاي خود را به همه س��وي آن 

بچرخاند و نظر تأمل را تا درک صفت آن برساند.

قرآن، ميزان انديشه ها و خواهش ها
حضرت امام علي )ع( فرمودند:

بدانی��د این قرآن پند دهنده اي اس��ت که خیانت نمي کند 
و راهنمایي اس��ت که گمراه نمي کند و س��خنگویي است که 
دروغ نمي گوید و کس��ي با این قرآن نه نشست )قرائت و تدبر 
در آن نک��رد( مگر آن که چون از پیش آن برخاس��ت هدایت و 
رس��تگاري او افزایش یافت یا کوري و گمراهي او کم گردید و 
بدانید کس��ي را بعد از قرآن نیازمندي نیست و نه براي کسي 
پیش از قرآن بي نیازي اس��ت، پس بهب��ودي دردهاي خود را 
از آن بخواهی��د و در س��ختي و گرفت��اري از آن کمک بطلبید 
زی��را در قرآن براي بزرگترین درد که کفر و نفاق و تباه ش��دن 
و گمراهي اس��ت شفاء و بهبودي اس��ت و به قرآن از خدا شفاء 
بخواهی��د و با دوس��تي )عمل( به آن به خ��دا روآورید و آن را 
وس��یله خواهش از بندگان خدا قرار مدهید. زیرا بندگان خدا 
به چی��زي مانند قرآن به خدا روي نیاوردند )بهترین وس��یله 
تق��رب به خدا قرآن اس��ت( و بدانید قرآن ش��فاعت کننده اي 
اس��ت که ش��فاعتش پذیرفته مي گردد و راستگویي است که 
گفت��ارش تصدیق مي ش��ود و کس��ي را که ق��رآن روز قیامت 
ش��فاعت کرد ش��فاعتش درباره او قبول مي شود و کسي را که 
قرآن روز قیامت زشت داشت )به کفر و نفاق و تباهي او گواهي 
داد( گفت��ارش به زی��ان آن کس تصدیق مي گ��ردد، زیرا روز 
قیامت نداکننده اي فریاد مي کند آگاه باش��ید هر کش��تکاري 
در عاقبت عمل و کاش��ته خود گرفتار اس��ت، مگر کشتکاران 
قرآن. پس شما از کش��ت کنندگان و پیروان قرآن باشید و آن 
را راهنمای��ي به س��وي پروردگارتان قرار دهی��د و از آن اندرز 
بگیرید و اندیشه هایتان را که برخالف آن است متهم سازید و 

خواهش هاي خود را در برابر آن خیانتکار بدانید.

 هرگاه آشوب ها شما را فرا گرفت
به قـــرآن متوسل شويد

پيامبر )ص( و اسرار قيامت
��اَعة َكَهاَتْين، من و قیامت  از س��خنان برجسته رسول خدا )ص( اس��ت که فرمود: َأنَا َوالَسهّ
مث��ل این دو انگش��ت که در کن��ار یکدیگرند نزدیک هس��تیم )دو انگش��ت را جفت کردند(. 
وقتي سخن از قیامت مي ش��د، رنگ صورت مبارک حضرت )ص( تغییر مي کرد، گویا از خطر 

خانمان براندازي که در  شرف تحقق است خبر مي دهند. 
معموالً کسي که بخواهد خبر تلخ و سنگیني را ابالغ کند صورتش متغیر مي شود. به مردم 
نگاه کرد و فرمود: من و قیامت مانند این دو انگشت هستیم. بین من و قیامت فاصله اي نیست. 
ش��ریعت و دین و کتابي نیس��ت که بعد از من بیاید. ) این معناي متوس��طي است که بعضي از 
شارحین اصول کافي ذکر کرده اند( من مي دانم قیامت چیست. صورت حضرت براي این سرخ 

مي شود که با قیامت همراه است و از آن دور نیست.
امیرالمومنین )ع( فرمود: لُو ُكِش��َف الِغطاَء ما اْزَدْدُت يقينا، براي من پشت و روي پرده یکسان 

است. گویا من قیامت را مي بینم، اما رسول خدا باالتر از این را مي فرماید: که من و قیامت این چنین 
هستیم. دو انگشت به هم نزدیک از یکدیگر باخبرند، گرمي و سردي یکدیگر را احساس مي کنند، 
من مي دانم قیامت چه خبر اس��ت و ش��ما همچنان غافل هستید. گروهي در قیامت کور محشور 
مي شوند. براي این که چشمانشان عادت کرده چیزهایي را ببیند که در قیامت نیست، چیزهایي 
که در قیامت است نیاز به چشم مناسب دارد که آن را تهیه نکرده اند. لذا چیزي را نمي بینند، کور و 

گنگ و کرند. چون نظام آنجا نظام دیگري و بازار آنجا بازار دیگري است. اما شما آرام نشسته اید!
س��پس پیامبر اکرم فرمود:بهترین هدایت، راهي اس��ت که خداي سبحان به وسیله من به 
ش��ما ابالغ فرموده اس��ت. چون من از دور خبر نمي دهم بلکه از نزدیک دس��تي بر آتش دارم، 
منتها آتش ما را نمي س��وزاند. این اخبار از جهنم و بهش��ت و تشریح خصوصیات قیامت براي 

کسي ممکن است که از نزدیک خبر داشته باشد.
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ما مسلمان ها برای اینکه راه هدایت را پیدا کنیم، کافی است 
ش��خصیت پیغمبر را بشناس��یم. عقیده ی ما البته این است که 
همه ی بش��ریت از وجود پیغمبر باید استفاده کنند و می کنند، 
اما اولی به استفاده، ما امت اسالمی هستیم. این موجود عظیم، 
دارای ُخُلق عظیم، این ش��خصیتی ک��ه خدای متعال او را برای 
بزرگترین رس��الت دوران تاریخ بشر تربیت کرد که امام صادق 
)علیه الّس��الم( فرمود: »اّن اهللَّ عّز و جّل اّدب نبّیه فاحسن ادبه 
فلّما اکمل له االدب قال انّک لعلی خلق عظیم ثّم فّوض الیه امر 
الّدین و العباد لیس��وس عباده« ؛ خدای متعال این ش��خصیت 
عظی��م را پرورید، تربیت کرد، رش��د داد، همه ی لوازم یک کار 
عظیم تاریخ��ی را در این وجود مطهر و مقدس فراهم کرد، بعد 
این بار س��نگین را بر دوش او گذاش��ت؛ این بار سنگین رسالت 
تاریخی را. لذا امروز که روز هفده ربیع االول اس��ت، روز والدت 
نبی مکرم اس��ت، ش��اید بتوان گفت بزرگترین عید بشریت در 
طول تاریخ انسانی است که یک چنین انسان عظیمی را خدای 
متعال هدیه کرد به بشر، به تاریخ بشر؛ و این بزرگوار هم به لوازم 

این کار قیام کرد.
 امروز ما مسلمان ها بر روی شخصیت پیغمبر اکرم اگر تمرکز 
کنیم، دقت کنیم، بخواهی��م درس بگیریم، برای دین و دنیای 
ما کافی اس��ت. برای بازگشت عزت ما نگاه کردن به این وجود و 
یاد گرفتن از او و درس گرفتن از او کافی اس��ت. مظهر علم بود، 
مظه��ر امانت بود، مظهر اخالق بود، مظهر عدالت بود. بش��ر به 
چی احتیاج دارد؟ نیازهای بش��ری همینهاست. اینها نیازهایی 
اس��ت که در طول تاریخ بش��ر تغییر پیدا نکرده است. این همه 
تحوالت و تطورات در زندگی انس��انها از اّولی که بش��ر به وجود 
آمد تا امروز - که اوضاع و احوال زندگی را، تش��کیالت زندگی را 
دستخوش تغییرات گوناگونی کرده است - خواسته های اصلی 
بش��ر تغییر پیدا نکرده است. از اول تا امروز بشر به دنبال امنیت 
و آرامش بوده است، به دنبال عدالت بوده است، به دنبال اخالق 
نیک بوده است، به دنبال ارتباط مستحکم با مبدأ آفرینش بوده 
است. اینها خواسته های اصلی بشریت است که از فطرت انسان 
بر می خیزد. مظهر همه ی اینها پیغمبر اکرم )صلّی اهللَّ علیه وآله 
وسلّم( است. ما امت اسالمی امروز احتیاج داریم، به همه ی این 
خصوصیات احتیاج داریم. امت اسالمی امروز به پیشرفت علمی 

نی��از دارد، به ثقه و اطمینان به خدای متعال نیاز دارد، به روابط 
سالم و اخالق حسنه در میان خودمان احتیاج داریم، باید با هم 
برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت 
به یکدیگر حلم داش��ته باش��یم، باید با اغماض برخورد کنیم. 
مظهر همه ی این خصوصیات پیغمبر اکرم است. علم او، حلم او، 
اغماض او، رحمت او و توّدد او با ضعفا، عدالت او نسبت به همه ی 
آحاد جامعه، مظهر اینها پیغمبر است. درس بگیریم از پیغمبر؛ 
به اینها احتیاج داریم م��ا. امروز ما احتیاج داریم به اطمینان به 
خدای متعال، وثوق به خدا، اطمینان به وعده های الهی. خدای 
متعال به ما وعده کرده است؛ فرموده است اگر مجاهدت کنید، 
اگر تالش کنید، خدای متعال شما را به مقصود می رساند و شما 
در سایه ی ایس��تادگی، به اهداف خود دست پیدا می کنید. در 
مقابل ش��هوات دنیائی احساس ضعف و زبونی نکنیم؛ در مقابل 
مال، در مقابل مقام، در مقابل وسوس��ه های گوناگون نفس��انی 
احساس ضعف نکنیم؛ ایستادگی کنیم. اینهاست آن چیزی که 
بش��ریت را به اوج کمال می رساند، یک ملت را عزت می بخشد، 
یک جامعه را به خوشبختی و سعادت واقعی می رساند. به اینها 

ما احتیاج داریم؛ مظهر همه ی اینها پیغمبر ماست.
 این زندگی نبی مکرم است، آن دوران کودکی اش است، آن 
دوران جوانی اش اس��ت، قبل از بعثت. امانت او به جوری اس��ت 
که همه ی قریش و همه ی عربی که او را میشناختند، به او لقب 

»امین« دادند. انصاف او نسبت به افراد و نگاه عادالنه ی او نسبت 
به افراد جوری است که وقتی می خواهند حجراالسود را به جای 
خود نصب کنند، و طوائف عرب، قبائل عرب با هم مناقشه دارند، 
نزاع دارند، او را ب��ه عنوان َحکم قرار می دهند؛ در حالی که یک 
جوانی است. این نشان دهنده ی نگاه منصفانه ی او به همه است 
که همه این را می دانس��تند. او را صادق می دانستند، او را امین 
می دانس��تند. این دوران جوانی اش است. بعد هم دوران بعثت؛ 
آن از خودگذش��تگی، آن مجاهدت، آن ایستادگی. همه ی بشِر 
آن روز ک��ه با او مواجه بودند و در مقابل او بودند، نقطه ی مقابل 
او حرک��ت می کردند و ضدیت با او می کردند. این همه فش��ار، 
این سیزده ساِل مکه، چه سال های سختی بود؛ پیغمبر ایستاد 
و ایس��تادن او مس��لمان های مقاوم و مستحکمی به وجود آورد 
که هیچ فش��اری روی آنها اثر نمی کرد. اینها درس اس��ت برای 
ما. بعد هم جامعه ی مدنی را تش��کیل داد، ده س��ال بیشتر هم 
حکومت نکرد. اما پیریزی یک بنائی را کرد که در طول قرن های 
متمادی، قله ی بشریت در علم، در تمدن، در پیشرفت معنوی، 
در پیشرفت اخالقی، در ثروت، همین جامعه بود؛ جامعه ای که 

پیغمبر طراحی کرده بود و او پی ریزی کرده بود.
 خ��ب، مس��لمان ها بعد از او سس��تی هائی به خ��رج دادند، 
ضربه زدند؛ ما مس��لمان ها به دس��ت خودمان خودمان را عقب 
انداختیم. حاال هم به دست خودمان باز دنبال او حرکت کنیم، 
پیش برویم. امروز امت اس��المی احتیاج به اتحاد دارد، احتیاج 
به تراح��م دارد، احتیاج به تعارف دارد. ام��روز با این قیامهائی 
که در دنیای اس��الم و در جهان عرب به وجود آمده اس��ت، این 
بیداری ملتها، این حضور ملتها در صحنه، این عقب نشینی های 
پیدرپی آمریکا و دس��تگاه های استکباری، این ضعف روزافزون 
رژیم صهیونیستی، اینها برای ما مسلمان ها فرصت است؛ برای 
امت اس��المی فرصت اس��ت. به خودمان بیائیم، درس بگیریم 
و شکی نیس��ت که ان شاءاهللَّ با همت امت اس��المی و بزرگان، 
روش��نفکران، نخبگان علمی، سیاسی، دینی، این حرکت ادامه 
پیدا خواهد کرد و دنیای اس��الم روِز عزت خود را ان ش��اءاهللَّ بار 

دیگر خواهد دید.
 بیانات در  دیدار مسئوالن نظام و میهمانان خارجى شرکت کننده
در بیست و پنجمین کنفرانس وحدت اسالمى  ۲1 / 11 / 139۰ 

شناخت شخصيت 
 عظيم پيامبر)ص(

 در بيانات
رهبر معظم انقالب 

تقواپيشگی
امام باقر)ع( فرمودند: تقوای خدا پیشه کنید و در راهی که برگزیده اید از 
پارسایی و تالش در اطاعت فرامین الهی کمک بجویید، که اگر چنین کردید 
بیش��ترین غبطه به حال یکی از ش��ما آنگاه خواهد بود که به سر حّد آخرت 
برسد و ارتباط وی از دنیا قطع شده باشد، پس آنگاه که به چنین منزلگاهی 
رس��ید ، می فهمد )می بیند( که نعمت و کرام��ت از طرف خداوند به وی رو 
نموده و بش��ارت بهش��ت به وی داده می ش��ود و ایمن می شود از آنچه می 
ترس��ید و یقین می کند که راهش بر حق بوده و هر کس بر خالف راه او بوده 

بر باطلی هالک کننده بوده است.
بحاراالنوار)ط-بیروت( ج ۶، ص 18۷

امروز ما مسلمان ها بر روی شخصيت پيغمبر 
اكرم اگر تمركز كنيم، دقت كنيم، بخواهيم درس 
بگيريم، برای دين و دنيای ما كافی است. برای 
بازگشت عزت ما نگاه كردن به اين وجود و ياد 

گرفتن از او و درس گرفتن از او كافی است
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صراطمیزان
بعضی ه��ا به عن��وان چیز 
س��وغاتی  متبرک،ازآنج��ا 
می آورند؛تبرک��ی ندارد.ای��ن 
جانمازهائ��ی که درس��نندج 
وکردستاِن خودمان میبافند، 
بمراتب ازجانمازهائی که ازآنجا می آورند،بهتراست.برادرخودتان 
را تقویت کنید،س��اخت دست اورا که هم زیباتراست،هم بهتر 
است، بخرید و اینرا به عنوان سوغاتی بدهید.حاال من جانماز را 

مثال زدم که مقدس ترین است. اینها را رعایت کنید.
بیانات در دیدار کارگزاران حج139۰/۰۷/11 

آغاز رس��الت پیامبر خاتم 
و نزول ق��رآن کریم به معنای 
تبیین تمام اهداف پیامبران و 
کتاب های آسمانی، و اجرای 
آن اهداف ب��ه طور کامل  بود 

که این امر بر دوش کاملترین انسان ها یعنی پیامبر اسالم 
نهاده شده بود. لذا بعثت تنها طلیعه تشعشع اسالم نبود 

بلکه سرآغاز تبلور شخصیت عظیم پیامبر نیز بود.
صحیفه امام، جلد1۴، ص393
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   معناي لغوي َمْشربه
َمْش��ربه؛ یعني بستان یا زمین نرمي که گیاه 
به راحتي در آن مي روی��د. به زمیني هم که در 
میان آن تپه بلندي واقع شود، یا غرفه و بنایي در 
آن باش��د، اطالق مي شود. مشربه باغي بوده که 
در می��ان آن صفه یا غرفه اي بوده و در این محل 
ماریه قبطیه، ابراهیم فرزند رسول خدا)صلي اهلل 

علیه وآله( را به دنیا آورده است. ]1[

   موقعيت جغرافيايي َمْشربه ام ابراهيم
این مش��ربه در شمال منطقه بني قریظه، در 
حّره شرقي واقع است؛ جایي که به آن دشت نیز 
مي گویند. باغس��تاِن مورد نظ��ر، در زمان ورود 
اسالم به مدینه، متعلق به ُمَخیریق یهودي بود. 
زماني ک��ه جنگ اح��د رخ داد، وي به یهودیان 
گفت: بر اساس معاهده ما با محّمد)ص(، باید به 
کمک او بش��تابیم. آنان گفتند: امروز روز شنبه 
است. ُمَخیریق سخن آنان را نپذیرفت و شمشیر 
برداشت و به پیامبرعنوان پیوند)صلي اهلل علیه 
وآله( پیوس��ت. وي به هنگام حرکت گفت: اگر 
من کشته ش��دم، هرچه دارم از آِن محمد)ص( 
است. او در اُحد کشته ش��د و رسول خدا)صلي 
اهلل علیه وآله( درباره اش فرمود: »ُمَخْیِریق َخیر 
یَُهود« ]٢[ بدین ترتیب اموال و زمین هاي او در 

اختیار پیامبر)صلي اهلل علیه وآله( قرار گرفت.

   معرفي ماريه قبطيه
ماریه قبطیه، زني شایس��ته بود که مقوقس 
حاکم مصر، همراه پاسخ نامه رسول خدا)صلي 
اهلل علیه وآله( براي دعوت او به اس��الم، خدمت 
آن حضرت فرس��تاد. هم��راه وي، خواه��ر او با 
نام س��یرین نیز فرستاده ش��د که حضرت او را 
به همس��ري حّس��ان بن ثابت درآورد. رس��ول 
خدا)صلي اهلل علیه وآله( این زن را که زني زیبا و 
متدیّ��ن بود، ابتدا در یکي از خانه هاي حارثة بن 
نعمان که در نزدیکي مسجد بود، جاي داد. پس 
از چندي، حفصه همس��ر دیگر حضرت، از روي 
حسادت، به آزار وي پرداخت و همین سبب شد 

تا آن حضرت، ماریه را در مش��ربه، که در منطقه 
عالیه یا عوالي مدینه قرار داشت، سکونت دهد؛ 
جای��ي که به نام ماریه، که م��ادر ابراهیم بود، به 
مشربه اّم ابراهیم معروف گردید. پس از آن، هر 

از چندي حضرت به دیدار او مي رفت.

   شأن نزول آيات ابتدايي سوره تحريم
گفتني اس��ت به نقل محدث��ان و مورخان، 
آیات نخس��ت س��وره تحریم ]۴[ درباره همین 
برخورد حفص��ه با ماریه، بر رس��ول خدا)صلي 
اهلل علی��ه وآله( نازل گردید. ]5[ حتي در برخي 
نقل ها آمده اس��ت که آیات افک نیز که در سوره 
نور است،در اصل مربوط به ماریه است که مورد 

اتهامات بي مورد برخي قرار گرفته بود. ]۶[
زمان��ي که میان حضرت و برخ��ي از زنانش 
منازع��ه مورد نظر پیش آم��د، حضرت یک ماه 
از آنان کناره گرفت و به مش��ربه نزد ماریه آمد. 
در همین جا ب��ود که ابراهیم فرزن��د پیامبر در 
ذي حجه سال هشتم هجري متولد شد. ابراهیم 
یک س��ال و اندي بعد، )بنا ب��ه گفته واقدي(در 
روز سه شنبه دهم ربیع االول سال دهم هجرت 
درگذشت و پیامبر)صلي اهلل علیه وآله( را سخت 
اندوهگین ساخت. به نوشته ابن سعد، ماریه در 
محرم س��ال ش��انزدهم هجري درگذشت و در 

بقیع، در جایي که مقبره همس��ران رسول خدا 
مي باشد، دفن شد. ]۷[

   علت مقدس بودن مشربه ام ابراهيم
ابن َشّبه در قرن سوم از این مسجد به عنوان 
محلّي که رسول خدا)صلي اهلل علیه وآله( در آن 

نماز خوانده، یاد کرده است. ]۸[
فیروز آبادي درباره مش��ربه مي نویسد: این 
مش��ربه مسجدي است در شمال منطقه متعلق 
به بني قریظ��ه، نزدیک حّره ش��رقي، که به آن 
دش��ت نیز گفته مي ش��ود. محل یاد شده میان 
نخلس��تان هایي اس��ت ک��ه متعلق به س��ادات 
قاسمي، از بني  قاسم بن ادریس بن جعفر برادر 

امام حسن عسکري)علیه السالم( مي باشد.

   مشربه ام ابراهيم در روايات
مش��ربه ام ابراهی��م از جاهایي اس��ت که در 
روایت امام صادق)علیه السالم( نماز خواندن در 
آن جا، به عقبة بن خالد توصیه ش��ده و حضرت 
ِ)صلي  درباره آن فرمود: »َو ِهَي َمْسَكُن َرُسوِل اللَّ

ُه.« ]9[ الل عليه وآله( َو ُمَصالهّ

   موقعيت فعلي مشربه
خّیاري که از معاصرین اس��ت مي نویس��د: 

ای��ن مس��جد و مش��ربه اکن��ون با ی��ک دیوار 
س��یماني محاصره ش��ده و اطراف آن قبرستان 
اهالي آن جاس��ت. او مي افزاید: محل آن سمت 
چپ کسي اس��ت که از بیمارستان الزهراء عازم 
بیمارس��تان وطني در نیمه راه اس��ت. در آن جا 
یک جاده فرعي اس��ت که به اندازه بیست متر با 
خیابان فاصله دارد و مشربه در آن جا واقع شده 
اس��ت. ]10[ در حال حاضر، آثار بناي مش��ربه 
از میان رفت��ه و به صورت یک قبرس��تان باقي 
مانده اس��ت. خّیاري تصویري از بناي مشربه را 
در کتاب خ��ود آورده و تصویر دیگري از آن، در 
کتاب المدینة بین الماضي و الحاضر ]11[چاپ 
شده اس��ت. این مکان متبرک تا سال هاي اخیر 
همچنان برقرار بوده اس��ت. ش��نقیطي نوشته 
است که در سال 1۴05 ق. به آن جا رفته و آن را 
زیارت کرده است. گویا در اطراف بناي مشربه و 
در قبرستان، سه صورت قبر بوده است که یکي 
را متعلق به نجمه مادر امام رضا)علیه السالم( و 
دیگري را متعلق به حمیده بربریه مادر حضرت 

موسي بن جعفر)علیه السالم( دانسته اند.

   جايگاه مشربه ام ابراهيم در نزد شيعه
گفتني اس��ت ک��ه در منابع ش��یعه، زیارت 
مش��ربه ام ابراهیم و نماز خواندن در آن جا مورد 
تأکید قرار گرفته اس��ت. ]1٢[به همین دلیل، 
این مس��جد، همواره مورد توجه ش��یعیان قرار 

داشته است.

پانویس
1.  وفاء الوفا، ج3، ص8۲۵.

۲.  الروض اأُلنُف، ج۵، ص1۲.
۴.  تحریم/سوره۶۶، آیه1.    

۵.  طبقات الكبري، ج8، ص۲1۵.
۶.  کت�اب حدی�ث اإلفك، عاّلمه س�ید جعفر مرتضي. 

)چاپ بیروت، دارالتعارف، 1۴۰۰(.
۷.  طبقات الكبري، ج8، ص۲1۶.    

8.  تاریخ المدینة المنوره، ج1، ص۶9.    
9.  کافي، ج۴، ص۵۶۰.    

1۰.  تاریخ المعالم المدینة المنوره، ص1۲۲ � 1۲1.
11.  کافي، ج۴، ص۴۲۶.

1۲.  بحار األنوار، ج9۷، ص۲3۵.

 مشربه
ُام ابراهيم
یك�ي از مكان های�ي که در 
ب�ه  )ع(  معصومی�ن  روای�ات 
زی�ارت و نماز خوان�دن در آن 
س�فارش شده اس�ت مسجد و 

»َمْشربه امهّ ابراهيم« مي باشد.




