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رهنمود

استعمار، عامل تفرقه
اختالف��ات وقتی به س��طوح پایی��ن - مردم 
عامی - می رس��د، ب��ه جاهای تن��د و خطرناکی 
هم می رس��د؛ دس��ت به گریبان می شوند. علما 
می نشینند با هم حرف می زنند و بحث می کنند؛ 
لیکن وقتی نوبت به کس��انی رس��ید که س��الح 
علمی ندارند، از سالح احساسات و مشت و سالح 
مادی اس��تفاده می کنند که این خطرناک است. 
در دنیا این همیش��ه بوده؛ همیش��ه هم مؤمنین 
و خیرخواهان س��عی می کردند که مانع بشوند؛ 
علم��ا و زبدگان، تالشش��ان این بوده اس��ت که 
نگذارند س��طوح غیرعلمی کارشان به درگیری 
برس��د؛ لیکن از یک دوره ای ب��ه این طرف، یک 
عامل دیگری هم وارد ماجرا شد و آن »استعمار« 
بود. نمی خواهیم بگوییم اختالف ش��یعه و سنی 
همیشه مربوط به اس��تعمار بوده؛ نه، احساساِت 
خودش��ان هم دخیل بوده؛ بعض��ی از جهالتها، 
بعضی از تعصبها، بعضی از احساس��ات، بعضی از 
کج فهمیها دخالت داش��ته؛ لیکن وقتی استعمار 

وارد شد، از این سالح حداکثر استفاده را کرد.
بیاناتدردیدارشرکتکنندگان
درهماندیشیعلمایاهلتسننوتشیع
۱۳۸۵/۱۰/۲۵

در گردهمايي كاروان هاي اهل سنت مدينه بعد مطرح شد؛

ايران نماد وحدت اسالمي است
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 اصفهان، ميزبان همايش
بين المللی پيشرانش هوافضايی

   ۶۰۰ متخصص و پژوهشگر، تازه های حوزه پیشرانش هوافضایی 
را به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی می کنند. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، نخستین همایش بین المللی و سومین 
همایش ملی انجمن پیش��رانش هوافضایی ایران روز گذش��ته در 
دانشگاه صنعتی مالک اش��تر اصفهان آغاز به کارکرد. دبیر علمی 
این همایش دو روزه بین المللی گفت: پروفسورکمیل خیفما تولین 
و ارسن عبدلین از کشورروسیه دراین همایش در زمینه انرژی های 
ن��و، نقش آنها در صنعت هوافضا و فنآوری لیزر و کاردهای صنعتی 
آن س��خنرانی می کنند. آقای مس��توفی زاده گفت: از 423 مقاله 
رس��یده به دبیرخانه علمی همایش ،2۶4 مقاله پذیرفته شد که از 
این تعداد 122 مقاله به صورت س��خنرانی و 142 مقاله به صورت 

پوستر از ایران، ایتالیا، مالزی و اکراین ارائه می شود.

 نشست كارشناسی دو روزه
ايران و ۵+۱

    نشس��ت کارشناس��ی ایران و کش��ورهای گ��روه 1+۵ صبح 
امروز )چهارش��نبه( در مقر س��ازمان ملل در وین آغاز شد. حمید 
بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه و اشتفان 
کلمنت مشاور ارش��د نماینده اتحادیه اروپا در گروه 1+۵ ریاست 
این نشس��ت 2 روزه را برعهده دارن��د. حمید بعیدی نژاد مدیرکل 
سیاس��ی و بین المللی وزارت امورخارجه ای��ران پیش از ورود به  
این نشست در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر 
گفت: پیرو تصمیم نشست سه جانبه ای که هفته گذشته در وین 
برگزار ش��د، قرار است یک جلس��ه کارشناسی بین اعضای هیات 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 1+۵ برگزار شود ، در زمینه  با 
چند موضوع که در حال مذاکره است و نیاز است که ابعاد بیشتری 

از این موضوعات در سطح کارشناسی مورد بحث قرار بگیرد.

   ریی��س جمهوری روز چهارش��نبه در نامه ای به رییس مجلس 
شورای اس��المی ، دکتر محمود نیلی احمدآبادی را برای اخذ رای 
اعتماد جهت وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری به مجلس ش��ورای 

اسالمی معرفی کرد. 
متن نامه حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به رییس 

مجلس شورای اسالمی به این شرح است:

بس��م اهلل الرحمن الرحی��م؛ جناب آقای دکتر عل��ی الریجانی، 
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی؛ با سالم، احتراما، در اجرای 
اصل 133 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران ، ش��رح حال و 
برنامه جناب آقای دکت��ر محمود نیلی احمدآبادی ، برای اخذ رای 
اعتماد جهت وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری به مجلس ش��ورای 

اسالمی معرفی می گردد. حسنروحانی

 رييس جمهوری محمود نيلی را برای وزارت علوم
به مجلس پيشنهاد كرد
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 نكات مهم بهداشتی
برای زائران  / ۵

 كدام دعا ها
نافرجام مي مانند؟ / 8

 آنچه سال ها
منتظرش بوديم / 9

     س��خنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان هفته 
آینده به اس��پانیا سفر می کند. ظریف به اس��پانیا و چین می رود به گزارش ایرنا، مرضیه افخم در ادامه 
نشست خبری خود با خبرنگاران افزود که س��فر رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان به کشور اروپایی 
اس��پانیا در چارچوب دیدارهای دو جانبه است. سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی همچنین اعالم کرد که 

وزیر امور خارجه برای حضور در اجالس »آینده افغانستان« نیز به چین سفر خواهد کرد.
 ظريف به اسپانيا
و چين می رود
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بازدید جانشين سرپرست حجاج از هتل منار المدینه
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، حجت االس��الم والمس��لمین س��ید 
محمدحس��ن ابوترابي فرد جانشین سرپرست حجاج ایراني در مدینه بعد، ناصر 
خدرنژاد مدی��ر عملیات حج و نصراهلل فره مند رئیس س��تاد مدینه با حضور در 
هت��ل منار المدینه با حجاج ایران��ي دیدار و گفت و گو کردند.برخي از اتاق هاي 
ای��ن هتل به علت همزمان��ي ورود و خروج حجاج نیاز به بازنگري س��رویس ها 
داشت که به دس��تور جانشین سرپرس��ت حجاج ایراني نیازمندي هاي حجاج 
در اس��رع وقت تامین ش��د.این هتل پذی��راي ۷۰۰ زائر ایران��ي و در نزدیکي 

مسجدالنبي قرار دارد.

بازگشت حجاج تا ۷ آبان ادامه دارد
توسط  بار حجاج  انتقال  منتفي شدن  از  فرودگاه ها  عملیات حج شرکت   سرپرست 
آبان  تا ۷  برگشت حجاج   پرواز  داد و گفت:  فرودگاه هاي کشور خبر  شرکت پست در 
از زائران به  انجام  132 پرواز ۵4 هزار و ۶۰۰ نفر  با  بامداد روز گذشته  تا  ادامه دارد، 

کشور منتقل شدند.
 منوچهر سپاس��ي در تش��ریح جزئی��ات پرواز هاي برگش��ت زائران حج تمت��ع  بیان کرد: 
 عملیات پرواز برگش��ت حجاج تمتع توسط سه شرکت هواپیمایي ماهان، ایران ایر و سعودي، 
از  1۷ مهرماه ۹3 آغاز ش��د و تا ۷ آبان ۹3 ادامه دارد. وي  بیان کرد: شرکت هواپیمایي ایران ایر 
ب��ا جابه جای��ي 2۵ درصد زائران، ماهان ب��ا جابه جایي 2۵ درصد زائران و ایرالین س��عودي با 

جابه جایي ۵۰ درصد زائران، وظیفه اعزام حجاج را به خانه خدا بر عهده دارند.
سرپرس��ت عملیات حج شرکت فرودگاه هاي کش��ور ادامه داد: با فرود پرواز شماره 1۵۰1 
شرکت هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران در ساعت 1۵  پنج شنبه 1۷ مهر در فرودگاه شهید 
دستغیب شیراز، عملیات انتقال حجاج بیت اهلل الحرام به کشور آغاز شد. وي ادامه داد: تا پایان 
روز گذش��ته 2۸ مهرماه، پرواز هاي برگش��ت حجاج هفت  فرودگاه کش��ور شامل فرودگا هاي 

شهید دستغیب شیراز،   ساري ، ارومیه، گرگان، اهواز، مشهد و تبریز تمام شد.
سپاس��ي با بیان اینکه در سایر  فرودگاه هاي کشور هم پرواز برگشت حجاج  تا هفت آبان ماه 
پایان مي یابد،  ادامه داد: تعداد  132 پرواز س��ه ایرالین مذک��ور، تا آخر وقت دیروز، ۵4 هزار و 

۶۰۰ نفر از زائران خانه خدا را به کشور منتقل کردند.
 وي اضاف��ه کرد: غیر از دو روز ابتدایي آغاز پرواز هاي بازگش��ت حجاج که به دلیل ترافیک 
باالي فرودگاه جده، تأخیراتي در پرواز ها انجام ش��د، بقیه پرواز هاي بازگشت حجاج در موعد 

مقرر و طبق برنامه زمان بندي شده انجام شد  و روال عادي داشت.
سرپرست عملیات حج ش��رکت فرودگاه هاي کشور با بیان اینکه کل پروازهاي رفت 1۹1 
پرواز بود، اضافه کرد:   در کل  تعداد پرواز ي برگش��ت حدود 1۹3 پرواز  ابتدا از مبدأ جده و پس 

از آن از مدینه است.
سپاس��ي یادآور شد: در پرواز هاي برگش��ت با انجام روزانه به طور متوسط ۹ پرواز، هر روز 

حدود 32۰۰ زائر به 1۹ فرودگاه کشور وارد مي شوند.
وي با بیان اینکه این عملیات اعزام و پذیرش از طریق 1۹ فرودگاه کش��ور انجام مي ش��ود، 
بیان کرد: براي اولین بار، امس��ال اعزام حجاج تمتع از فرودگاه مهرآباد انجام نشد و به فرودگاه 
امام خمیني )ره( منتقل ش��د، همچنین امس��ال براي اولین بار، زائران اس��تان هاي همدان و 

زنجان از فرودگاه هاي همدان و زنجان به خانه خدا اعزام شدند.
سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه هاي کشور با بیان اینکه امسال براي اولین بار پرواز 
حجاج ۵ اس��تان کش��ور از فرودگاه امام خمیني )ره( انجام ش��د، افزود: زائران ۶ استان کشور 
ش��امل استان تهران، قم، لرستان، س��منان، البرز و قزوین  امسال از فرودگاه امام خمیني )ره( 

به خانه خدا اعزام شدند.
وي بیان کرد: بیشترین آمار زائران حج تمتع امسال از استان تهران و ۵ استان همجوار با 1۹ 
هزار و ۶۰۰ زائر و کمترین آمار حجاج مربوط به اس��تان هرم��زگان با یک پرواز و 43۷ زائر بود. 

البته تعداد پرواز ها و زوار نسبت به عملیات حج تمتع پارسال تغییر چنداني نداشته است.
سپاسي یادآور شد: قباًل قرار بود طبق هماهنگي   شرکت فرودگاه هاي کشور، سازمان حج و 
زیارت و پس��ت جمهوري اسالمي ایران بار حجاج به صورت رایگان به درب منزل آن ها منتقل 
 ش��ود اما این موضوع بنا به درخواس��ت سازمان حج و زیارت منتفي شد و بار در   همان فرودگاه 
تحویل حجاج مي ش��ود. امسال از طریق 1۹ فرودگاه کشور عملیات حج تمتع انجام مي شود؛ 
 این فرودگاه ها شامل فرودگاه امام خمیني )ره(، فرودگاه شهید دستغیب شیراز و فرودگاه هاي 
س��اري، ارومیه، گرگان، اهواز، مش��هد، اصفهان، رش��ت، زاهدان، بندرعباس، کرمان، تبریز، 
کرمانش��اه، اردبیل، یزد، بوش��هر، همدان و زنجان است.کل زائران حج تمتع امسال ۶4 هزار و 

۸۵۰ نفر است که توسط 3 ایرالین ایران ایر، ماهان و سعودي جابه جا مي شوند.

 در گردهمايي كاروان هاي
اهل سنت مدينه بعد مطرح شد؛

 ايران نماد
وحدت اسالمي است

گردهمایي کاروان هاي اهل س��نت مدینه 
بعد ب��ا عنوان »ح��ج، تبلور اتحاد و انس��جام 
اس��المي« صبح سه شنبه در بَعثه مقام معظم 

رهبري برگزار شد.
االس��الم س��ید محمدحس��ن  حج��ت 
ابوترابي فرد جانشین سرپرست حجاج ایراني 
در مدینه بعد گفت: خداوند متعال براي عزت 
و اعت��الي جوامع بش��ري همه ادی��ان و فرق 
مذاهب را به وحدت حول توحید دعوت کرده 
است و وحدت جزو سرلوحه اهداف رسول خدا 

)ص( بوده و تفرقه از اهداف شیطان است.
وي افزود: بنابراین ه��ر کجا و هر زمان که 
دعوت به وحدت ش��ود، س��خن حق و سخن 
خداوند است ولي اگر صدایي به جدال و تفرقه 

بلند شود کلمه شیطان و باطل است.
حجت االسالم ابوترابي با تاکید بر اینکه امروز 
ایران نماد وحدت اس��المي است، تصریح کرد: 
امنیت و حفظ آرامش در مرزهاي ایران، موجب 

رش��د اقتص��ادي و رفاه و حفظ دین و س��عادت 
دنی��اي هموطن نان ش��ده و این مه��م به علت 
مجاهدت هاي پیش��مرگان کرد، ترک، فارس و 

سایر قومیت هاي و مذاهب در کشور بوده است.
نائب رییس مجلس ش��وراي اس��المي در 
ادامه اف��زود: حج نماد وح��دت و وحدت رمز 
اقتدار و امنیت و یکپارچگي اس��ت. هر کسي 
که بخواهد این پیوند دیني و ملي را برهم زند 
آگاهانه یا ناآگاهانه از دشمن دستور مي گیرد. 
هر کس��ي که در ش��بکه هاي ماه��واره اي به 
صحابه و بزرگان اهل س��نت توهین کند، عالم 

نیست بلکه از ایادي استکبار است.
وي با تاکید بر اینکه اصلي ترین عامل فشار 
بر نظام ایران، حمایت از برادران اهل سنتمان 
در فلس��طین اس��ت گفت: جمهوري اسالمي 
تمام ت��الش خ��ود را براي برق��راري وحدت 
اسالمي به عمل آورده و نباید اشتباه فرد را به 

حساب نظام و یا مذهب گذاشت.
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حضور 1۶۰ هزار حاجي در مدینه منوره
یک مقام حج عربستان از حضور 1۶۰ هزار حاجي در مدینه منوره خبر داد.محمد البیجاوي 
مدیر اداره حج عربس��تان در مدینه منوره به ع��کاظ گفت: تعداد حجاج حاضر در مدینه منوره 
تا روز یکش��نبه، به بیش از 1۶۰ هزار نفر رسیده بود و طي روزهاي اخیر، 1۰۰ هزار حاجي هم 
از طریق فرودگاه بین المللي محمد بن عبدالعزیز، مدینه منوره را ترک کردند.وي خاطر نشان 
کرد: ورود زائران به مدینه منوره پس از اداي مناس��ک حج تا 1۵ محرم ادامه مي یابد.این مقام 
سعودي از ادامه بازدید از هتل ها و به طور خاص از هتلهاي واقع در منطقه مرکزي اطراف حرم 
مطهر نبوي)ص( براي اطمینان از ارائه تمام خدمات و ثبت هرگونه مالحظاتي که ممکن است 

به خدمت رساني خدشه وارد کند، خبر داد.

انتشار پيام هاي حج رهبر انقالب به زبان اسپانيولي
 رئیس موسس��ه اندیشه شرق از انتش��ار پیام هاي حج رهبر انقالب در قالب یک 
کتاب به زبان اس��پانیولي خبر داد و گفت:   این کتاب قرار اس��ت در کشورهاي آمریکاي 

التین منتشر و توزیع شود.
حجت االس��الم والمسلمین محس��ن رباني، رئیس موسسه اندیش��ه شرق از انتشار 
پیام هاي حج رهبر انقالب به زبان اس��پانیولي در قال��ب یک کتاب خبر داد و گفت:   این 
کتاب در آینده نزدیک منتشر مي ش��ود،   هم چنین کتابي به زبان شخصیت هاي نامدار 
ایران و اس��الم در دس��ت تدوین به زبان اسپانیولي اس��ت که با هدف آشنایي مخاطبان 

کشورهاي آمریکاي التین با فرهنگ و ادب ایران اسالمي منتشر مي  شود.
وي با اشاره به انتش��ار بیش از 4۰ عنوان دیگر از کتاب هاي کودک و نوجوان به زبان 
اسپانیولي براي عرضه در کشورهاي امریکاي التین گفت:پیش از این بیش از 2۰ عنوان 
کتاب را به زبان اسپانیولي ترجمه و از آن ها در مراسمي در کانون پرورش فکري کودک 

و نوجوان رونمایي کردیم.
رباني تصری��ح کرد:   ترجمه اجوبة االس��تفتائات رهبر انقالب به همراه رس��اله امام 

خمیني )ره( تا ماه آینده در کشورهاي اسپانیولي زبان توزیع خواهد شد.

جریمه تاخير پروازهاي حجاج و شرایط حمل آب زمزم 
عبدالحمید بن حماد ابوالعري مدیرکل فرودگاه جده از جریمه ش��دن ش��رکتهایي 
هواپیمایي که در انجام پروازهاي حجاج تاخیر داش��ته باشند، خبر داده است.ابوالعري 
از نقش ش��وراي هواپیمایي غیرنظامي در رس��یدگي به تاخیر پروازهاي حج از طریق 
اعمال جریمه هاي ممالي متفاوت بر ش��رکتهایي که تاخیر داشته باشند و ملزم کردن 
آن ه��ا به تامین وعده غذایي براي زائران تقدیر کرده اس��ت.وي خاطر نش��ان کرد: در 
صورتي که مدت تاخیر از ش��ش س��اعت فرا تر رود، ش��رکت هواپیمایي متخلف ملزم 
مي ش��ود تا زمان مش��خص ش��دن زمان جدید پرواز ها، حجاج پرواز خود را در هتل ها 
اس��کان دهد.مدیر کل فرودگاه جده خاطرش��ان کرد: حجاج بیت اهلل الحرام مي توانند 
بطري هاي زمزم تایید شده را از طریق 14 گذرگاه خروجي فرودگاه دریافت کنند.وي 
ادامه داد: س��ازمان دهي خاصي از س��وي طرفهاي ذیربط درباره مشخص شدن منبع 
توزیع آب زم��زم و ضوابط عملیاتي و امنیتي براي انتقال بطري هاي آب زمزم به داخل 
هواپیما ها وجود دارد.این مقام مس��وول س��عودي اعالم کرد: با این حال برخي حجاج 
اص��رار دارند بطري هاي آب زم��زم را از اماکن و منابع نامعلوم تهی��ه کنند که وقتي از 

حمل آن به داخل هواپیما منع مي شوند، غافلگیر مي شوند.

بازگشت آخرين گروه 
حجاج خوزستاني

مدیرکل ح��ج و زیارت خوزس��تان از 
بازگش��ت آخرین پرواز حج��اج خبر داد 
و گف��ت: آخرین پ��رواز حجاج ب��ه زمین 
نشس��ت که هیچ ک��دام از حج��اج بیمار 
نشده و همه از سالمت کامل برخوردارند.

حوی��زاوي تعداد زائران امس��ال را 3 هزار 
نف��ر اعالم کرد و توضی��ح داد: این 3 هزار 
نفر با 1۰ پرواز از جده به میهن بازگش��ت 
و برنامه پروازهاي عم��ره نیز در آینده اي 

نزدیک اعالم مي شود.

 نخستين كاروان حجاج 
وارد همدان شد

»علي کیخائي« مدی��ر فرودگاه همدان 
گف��ت: نخس��تین کاروان ح��ج تمتع 2۹ 
ش��هریور امس��ال از فرودگاه همدان عازم 
خانه خدا ش��د و ش��امگاه روز سه شنبه نیز 
این کاروان به وطن بازگشت.وي اضافه کرد: 
زائران س��رزمین وحي در س��ه پرواز توسط 
هواپیم��اي پهن پیکر بوئین��گ ۷4۷ و یک 
پ��رواز با هواپیمایي ایرب��اس 3۰۰ روزهاي 
2۹ و 3۰ ش��هریور و یک��م مه��ر م��اه عازم 
سرزمین نزول قرآن ش��دند.وي بیان کرد: 
با پیگیري هاي مستمر مس��ووالن استان، 
کاروان هاي ح��ج تمتع که پی��ش از این از 
فرودگاه تهران عازم خانه خدا مي ش��دند از 
فرودگاه همدان به س��رزمین وحي عزیمت 
کردند.یک هزار و ۵۶۶ زائر در س��الجاري از 
فرودگاه همدان عازم سرزمین وحي شدند.

مدی��ر دفت��ر نمایندگ��ي س��ازمان حج 
وزی��ارت کش��ورمان در عربس��تان از پایان 
یافت��ن اعزام زائ��ران از ف��رودگاه  جده  خبر 
داد و اظه��ار کرد: در حال حاض��ر هیچ زائر 
ایران��ي در مکه مکرمه حضور ندارد، اما دفتر 
نمایندگي س��ازمان ح��ج در مکه همچنان 
فعال اس��ت. غالمرضا رضای��ي، مدیر دفتر 
نمایندگي س��ازمان حج و زی��ارت ایران در 
عربس��تان با اش��اره به لزوم دریافت اسناد و 
مدارک ش��رکت هاي طرف قرارداد و تسویه 
حس��اب با آن ها، از حضور تعداد محدودي از 

عوامل تدارکات و مالي سازمان تا نیمه محرم 
در مکه مکرم��ه خب��ر داد. وي اف��زود: دفتر 
نمایندگي دائم ایران در عربس��تان در هتل 
دارهادي مکه مکرمه مس��تقر است و تا زمان 

اعالم شده به کار خود ادامه خواهد داد.
آخرين وضعيت حجاج ايراني

رضایي با اشاره به این که روز دو شنبه در 
ساعت هاي 12 و 1۹، دو پرواز فرودگاه جده 
را به مقصد ایران ترک و عمال پرونده پرواز ها 
از این فرودگاه بسته شد، ادامه داد: همکاري  
شرکت هاي هواپیمایي تا این مقطع خوب و 

مثبت بوده است.
وي همچنی��ن از انج��ام بدون تاخی��ر 
پروازهاي ماهان و تاخیرهاي اندک ایران ایر 

و سعودي خبر داد.
مدیر دفتر نمایندگي ایران در عربس��تان 
تاکید کرد: خوشبختانه هم اکنون فردي در 
بازداشت حضور ندارد و براي تعیین تکلیف 
دو زائ��ر باقي مانده از عمره نی��ز رایزني ها و 
اقدامات مقتض��ي قضای��ي صورت گرفته و 
امیدواریم این پرونده ها تا پیش از عمره سال 

جاري، به سرانجام برسد.

پرونده اعزام از جده   بسته شد
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 پيام تسليت رهبر معظم انقالب
 در پی درگذشت 
حضرت آيت اهلل مهدوی كنی

در پی ارتح��ال عالم مجاهد و پارس��ا حضرت آیت اهلل 
مهدوی کنی رضوان اهلل علیه، رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیام تسلیتی با اشاره به نقش آفرینی شجاعانه ی این یار 
صادق و وفادار امام بزرگوار در همه عرصه های مهم کشور 
تأکید کردند: این انسان بزرگ و پرهیزگار، همه جا و همه 

وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقالبی صریح ظاهر شد و همه ی وزن وزین خود 
را در همه ی حوادث این سال ها در کفه ی حق و حقیقت نهاد. متن پیام به این شرح است:

بس��م اهلل الرحمن الرحیم؛ با تأس��ف و تأثر اطالع یافتیم که عالم مجاهد و پارس��ا حضرت آیت اهلل آقای حاج 
شیخ محمدرضا مهدوی کنی رضوان اهلل علیه دار فانی را وداع گفته و دوستان و ارادتمندان خود را داغدار کرده 
اس��ت. این عالم بزرگوار از جمله  نخس��تین مبارزان راه دش��وار انقالب و از چهره های اثرگذار و یاران صمیمی 
نظام جمهوری اسالمی و از وفاداران غیور و صادق امام بزرگوار بود و در همه ی عرصه های مهم کشور در دوران 
انقالب ش��جاعانه و با صراحت تمام نقش  آفرینی کرد. از عضویت در شورای انقالب و سپس تشکیل کمیته های 
انقالب در آغاز تأسیس نظام اسالمی تا تصدی وزارت کشور و سپس قبول نخست وزیری در یکی از سخت ترین 
دوران های جمهوری اس��المی، و تا ورود در عرصه ی تولید علم و تربیت جوانان صالح و تأس��یس دانشگاه امام 
صادق)علیه السالم( و تا امامت جمعه تهران و سرانجام ریاست مجلس خبرگان، همه جا و همه وقت در موضع 
یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقالبی صریح ظاهر شد و هرگز مالحظات شخصی و انگیزه های 
جناحی و قبیله ای را به حیطه ی فعالیت های گس��ترده و اثرگذار خود راه نداد. این انس��ان بزرگ و پرهیزگار، 
همه ی وزن وزین خود را در همه ی حوادث این دهها سال در کفه ی حق و حقیقت نهاد و در دفاع از راه و سیره ی 
انق��الب و نظام، کوتاهی نورزید. رحم��ت و رضوان الهی بر روان پاک او باد. اینجانب ب��ه خاندان گرامی و برادر 
عالیقدر ایش��ان، و به مردم ایران و روحانیت عظیم الشأن و همه ی ارادتمندان و شاگردان و دست پروردگان آن 

مرحوم صمیمانه تسلیت می گویم و علو درجات وی را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سیدعلیخامنهای/۹۳/۷/۲۹

 سرپرست حجاج ايرانی
 با صدور پيامي درگذشت

آيت اهلل مهدوي كني را تسليت گفت
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عس��کر نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرس��ت حجاج ایرانی 
با صدور پیامي درگذشت آیت اهلل مهدوي کني را تسلیت 

گفت و اظهار داشت: 
ای��ن عال��م فرزان��ه در ح��وزه سیاس��ت، مدیریت، 
تعام��ل با گروههاي مختلف، والیتمداري، داش��تن روحیه جمع الجمعي، 
آینده نگ��ري و... داراي ویژگي هاي برجس��ته اي بود ک��ه وي را از دیگران 
متمایز مي س��اخت.در این پیام آمده اس��ت: رحلت عالم مجاهد، روحاني 
وارس��ته و خدوم، مرحوم آیت اهلل آقاي مه��دوي کني-طاب ثراه- موجب 

تاسف و تاثر شدید گردید.
این عالم فرزانه که س��الهاي متمادي از دروس اس��اتید و علما و مراجع 
بزرگ حوزه درس آموخته بود عالوه بر امتیازات علمي در حوزه سیاس��ت، 
مدیری��ت، تعام��ل با گروهه��اي مختل��ف، والیتمداري، داش��تن روحیه 
جمع الجمعي، آینده نگري و... داراي ویژگي هاي برجس��ته اي بود که وي 
را از دیگران متمایز مي س��اخت. هرکجا نظام و انقالب به وجود ایشان نیاز 

داشت بالفاصله در آنجا حضور مي یافت و انجام وظیفه مي کرد.
اینجان��ب این مصیب��ت بزرگ را ب��ه رهبر فرزان��ه انقالب حضرت 
آی��ت اهلل خامنه اي)دام ظل��ه( مراجع عظام تقلی��د، حوزه هاي علمیه، 
مس��ئوالن خدمتگزار کش��ور و بویژه به برادر، فرزندان، داماد ها و کلیه 
بازماندگان ایش��ان تس��لیت عرض نموده، از خداون��د متعال براي آن 
مرح��وم رحمت و رض��وان الهي و براي کلیه بازمان��دگان صبرجمیل و 

اجر جزیل مسئلت دارم.

روح ملــكــوتــي
آيت اهلل مهدوي كني
به لـــقاء اهلل پيوست

روحملكوت�يعالمربانيویاردیرینامامورهبري
آی�تاهللمحمدرض�امه�دويکن�يریی�سمجلس

خبرگانرهبريبهملكوتاعليپیوست.
آیتاهللمه�دويکن�ي،رییسمجل�سخبرگان
رهب�ريازروزچهاردهمخرداد۹۳وپسازش�رکت
درمراس�مبیس�توپنجمینس�الگردارتح�الامام
امتوپسازبازگش�تبهمنزلدچارحملهقلبيودر

بیمارستانبستريشد.
آیتاهللمحمدرضامهدويکنيدر۱۴مرداد۱۳۱۰
درروس�تايکن– کهدرحالحاضربخش�يازش�هر
تهراناست-بهدنیاآمد.ويپسازطيدورهدبستان
درکن،واردمدرس�هعلمیهلرزادهدرتهرانش�دواز

محضرمرحومآیتاهللبرهانبهرهبرد.

وي در س��ال 132۷ درسن 1۷ س��الگي براي ادامه تحصیل به 
ق��م مهاجرت نمود و تا س��ال 134۰ در محضر اس��تادان مبرز آن 
زم��ان همچون حضرات آیات مش��کیني، حاج ش��یخ عبدالجواد 
سده اي )جبل عاملي(، شهید صدوقي، سلطاني، مجاهدي، رفیعي 
قزویني، ش��عراني، عالمه طباطبایي، آی��ه اهلل العظمي بروجردي، 
ام��ام خمیني، آیه اهلل العظم��ي گلپایگاني و... رض��وان اهلل تعالي 
علیهم دروس عالي فقه، اصول فقه، تفسیر، حکمت، کالم و دروس 

خارج فقه و اصول را تلمذ کرد.
رییس جدید مجلس خبرگان پس از بازگشت به تهران در سال 
134۰، در مدرس��ه مروي به تدریس علوم حوزوي مشغول شدند 
و از س��ال 1342 امامت جماعت مس��جد جدید التاسیس جلیلي 
در میدان فردوس��ي را پذیرفتند. این مسجد پایگاه مناسبي براي 
فعالیت هاي اجتماعي و سیاسي ایشان شد. مبارزات معظم له علیه 
حکومت طاغوت، باعث دس��تگیري هاي متعدد، تبعید، ش��کنجه 
و زنداني ش��دن ایشان گردید. ایش��ان آخرین عالمي است که در 
روزهاي نزدیک پیروزي انقالب اسالمي براي چندمین بار دستگیر 

و در آستانه پیروزي انقالب شکوه مند اسالمي آزاد شد.
آیت اهلل مهدوي کني، پس از پیروزي انقالب، از طرف حضرت 
امام خمیني قدس سره الشریف عهده دار مسؤولیت هاي متعددي 

در تاسیس نظام نوپاي اسالمي شد.
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ممکن اس��ت اس��هال به از دس��ت دادن مقدار زیادی از آب 
و امالح بدن منجر ش��ود. در این ش��رایط، دهان خشک شده و 
چشمها گود می افتند. ضعف، کاهش میزان دفع ادرار و سرگیجه 
نی��ز از عالئم دیگر این عارضه هس��تند. بنابراین جایگزینی آب 
از دس��ت رفته برای افراد مبتال به اس��هال و خصوصاً در اطفال، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. در اینگونه موارد می توان با 
نوش��یدن انواع مایعات و یا استفاده از محلولهای خوراکی نظیر 
ا-آر-اس )رجوع به تک نگار این دارو(، آب و امالح از دست رفته 

را باز گرداند.

*توج�ه:استفاده از محلولهای تزریقی وریدی )انواع سرم( 
در ای��ن موارد، تنها در صورتی ض��رورت می یابد که بیش از1۰ 
درصد کل آب بدن از دس��ت رفته باش��د و تش��خیص آن نیز بر 

عهده پزشک است.
از جمله روش��های غیر داروئی دیگری که می توانند به رفع 
عالئم اس��هال کمک کنند عبارتند از اس��تراحت، رژیم غذایی 
مناسب )مصرف مایعات- غذاهای کم حجم ولی مقوی و پرهیز 
از مصرف س��بزیجات و میوه جات خ��ام( و خودداری از مصرف 

فرآورده های ملین.

درمان داروئی اسهال
فرآورده های ضد اس��هال، عالئم آزاردهنده اسهال را بهبود 
می بخشند. مانند سایر داروها، در صورتیکه مصرف کننده سایر 
داروهای OTC )بدون نس��خه( و یا نس��خه ای می باش��ید، در 
مصرف این فرآورده ها احتیاط نمائید. فرآورده های ضداسهال 
تنها برای درمان شرایط موقت و گذرا توصیه می شوند، بنابراین 
اگر اس��هال برای مدت دو روز ادامه یاب��د و یا با تب باال، کاهش 
بیش از ۵ درصد کل آب بدن و یا دفع خون همراه ش��ود، حتماً 

باید با پزشک تماس بگیرید.

افزای��ش غیر طبیعی دفعات اجابت مزاج ک��ه معموالً با تغییر 
در قوام و حجم مدفوع همراه اس��ت، اس��هال نامیده می شود که 
می توان��د به دو صورت ح��اد یا مزمن بروز کند.اس��هال می تواند 
 در اثر ابتالء به عفونت های میکروبی و یا ویروس��ی، بیماری هایی
)نظی��ر التهاب ه��ای روده ای و ای��دز(، ناس��ازگاریهای غذایی، 
حساسیت به الکل یا مسمومیتها، بروز نماید. اصوالً اسهال خفیفی 
که با س��ایر عالئم )تب، دفع خون و...( همراه نباش��د، خودبخود 
بهبود می یابد، اما در صورتیکه جنبه آزاردهنده ای به خود بگیرد، 
می توان از فرآورده های ضد اسهال بهره گرفت. این فرآورده ها نیز 

تنها در درمان شرایط موقت و گذرا توصیه می شوند.
*هشدار:در صورتیکه اسهال بیش از دو روز بطول بیانجامد 
یا با تب باال، از دست دادن ۵ درصد کل آب بدن یا دفع خون همراه 

شود، هرگز خوددرمانی نکنید و فوراً با پزشک تماس بگیرید.

نکات مهم بهداشتی برای زائران 

اسهال چيست و درمان آن كدام است

1- از کشیدن سیگار و یا هر گونه توتون و 
تنباکو پرهیز کنید.

2- اگ��ر افزایش وزن داری��د با رژیم آن را 
کاهش دهید.

3-    ورزش کنید.
ورزش های��ی مثل پیاده روی – ش��نا – 
دوچرخه سواری ورزش��های مناسبی برای 
پایین آوردن فش��ار خون به شمار می آیند. 
حداقل 3 بار هر ب��ار 3۰ دقیقه ورزش کنید. 
فش��ار خون در درجه اول ب��ا ورزش و رژیم 

غذایی درمان می شود.
4-    از نگرانی های روزانه بکاهید.

یکی از عوامل باال بردن فشار خون که سریع 
هم عمل می کند استرس و عصبانیت است. هر 
روز زمانی برای استراحت از نظر بگیرید و بخاطر 
داشته باش��ید حتی اگر عادت به خوابیدن در 
میانه روز ندارید برای دقایقی چش��م ها را روی 

هم گذاشته و به استراحت بپردازید.
۵-    مصرف نمک را محدود کنید.

-   بجای نمک از گلپر – آویش��ن – نعناع 
خشک و کنجد و... استفاده کنید.

-   بجای نمک در غذا از س��بزیجات تازه یا 
خشک و ادویه جات مفید )زردچوبه – دارچین 

و... (  سیر – پیاز و آب لیمو تازه استفاده کنید.
-      از مصرف حاوی افزودنی ها و غذاهای 
فرآیند ش��ده که حاوی مق��دار زیادی نمک 
و ادویه اس��ت مثل سوس��یس – کالباس – 
غذاهای کنس��روی – ش��ورها- ترش��ی ها و 
چاشنی های کارخانه ای جداً خودداری کنید.

۶-    مصرف کافئین را محدود کنید.
چای – قهوه و ش��کالت را بسیار محدود 
کنی��د تا 1 س��اعت پس از ص��رف غذا چای 
ننوش��ید و بجای آنها چای ه��ا و دم کردنی 

گیاهی ) مثل گل گاو زبان ( استفاده کنید.

۷-    مصرف قند و شکر و سایر فرآورده های 
تهیه شده از آنها محدود کنید.

نوشابه – مربا – ژله – شکالت – کیک ها 
و شیرین ها را محدود و یا حذف کنید.
۸-    مصرف روغن را محدود کنید.

-   از روغن های اشباع ) حیوانی ( اجتناب 
و بجای آن از روغن های غیراش��باع ) مایع ( 
نظی��ر روغن زیت��ون – آفتابگردان – ذرت و 

سویا استفاده کنید.
-   بجای س��س های چرب از آب لیمو – 

سرکه و آبغوره استفاده کنید.
-   غذاهای سرخ کردنی را کمتر استفاده 

مصرف کنید.
-   چرب��ی موج��ود در ماه��ی از ن��وع 
چربی های مفید است بجای گوشت قرمز از 

ماهی و یا گوشت سفید استفاده کنید.
۹-    غذاهای مناسب برای بیماران

-   غذاهای کلسیم دار )مثل شیر و لبنیات(  
در کاهش فشار خون مناسب است.

-      س��بزی ها و میوه ها از جمله س��بزی 
پُربرگ ) کاهو ( و میوه ها ) سیب – پرتغال – 
هندوان��ه – خربزه – زردآلو – توت فرنگی – 
موز- هلو – گیالس – تمشک – گریپ فروت 
–آل��و بخ��ارا – هوی��ج – زردک و حبوبات و 

سبزیجات ( از غذاهای مناسب است.
-   غذاهایی که باعث کاهش فش��ار خون 
می شوند : ) کرفس – سیر – ماهی – سبزی 

– روغن زیتون ( است.
1۰-برای هضم بهتر غذا

-   از مص��رف غذاهای خیلی گرم یا خیلی 
سرد اجتناب کنید.
-   کامل بجوید.

-   غذا در محیطی آرام و بدور از اس��ترس 
میل نمایید.

زائ��ر گرام��ی اگ��ر در طول س��فر دچار 
یبوست ش��ده اید  برای پیشگیری و درمان 

یبوست موارد زیر را انجام  دهید .
پس از بیدار ش��دن از خواب چای گرم یا 

آب لیمو استفاده کنید.
حداقل روزی 3 وعده غذا مصرف کنید

روزانه  ۸ تا 12 لیوان آب بنوشید
از مص��رف  مواد غذایی ح��اوی کافئین و 

نوشابه  اجتناب ورزید.
 از مص��رف زی��ادی چربی – قند و ش��کر 

پرهیز کنید.
ب��ه ان��دازه کاف��ی س��بزیجات )هویج، 

نخود سبز و...(مصرف کنید.
میوه)س��یب با پوس��ت، پرتقال وگالبی 
ومی��وه های خش��ک مانند: کش��مش برگ 

زردآلو و...( مصرف کنید.
 حبوبات )نخود، لوبیا، لپه و باقال ( و  غالت 

سبوس دار مصرف کنید.
 س��االد با آب لیمو و روغن زیتون از مواد 

غذایی مفید است .
 از مص��رف برنج بکاهید و بجای آن از نان 

مخصوصا سبوس دار آن استفاده کنید.
  از مصرف گوشت و غذاهای پرچرب و پر 

پروتئین )گوشت – پنیر( پرهیز کنید.
شیر و پنیر بدلیل کلسیم آن در بعضی ها  
یبوست می آورد مصرف آن را محدود کنید 
اما ش��یر کم چرب گرم موقع خ��واب مفید 

است.
 بط��ور منظم روزانه حداقل نیم س��اعت  

پیاده روی کنید.

نحوه اجابت مزاج:
اجاب��ت م��زاج را ب��ه تاخی��ر نیاندازید و 

درهنگام اجابت مزاج شتاب و عجله نکنید

پس از ص��رف صبحانه بمنظ��ور اجابت 
مزاج  1۰ دقیقه در توالت بمانید.

در ص��ورت اس��تفاده از توال��ت فرنگ��ی 
با گذاش��تن زیرپای��ی در زی��ر پایتان حالت 

چمباتمه بگیرد تا دفع بهتر انجام شود.

نكات پزشكی:
در مصرف مس��هل ها زیاده روی نکنید و 

فقط با دستور پزشک مصرف کنید.
 مصرف برخ��ی داروها مانن��د ترکیبات 
کدئین دار- ش��ربتهای آنتی اسید- کلسیم 

– قرص آهن سبب  یبوست می گردد. 
استرس خود را کاهش دهید.

در صورتیک��ه ب��ه تازگی دچار یبوس��ت 
ش��ده اید یا در هن��گام دفع درد ی��ا مدفوع 
س��یاه رن��گ – ی��ا دارای خون داری��د برای 
بررسی های بیشتر و رد بیماری های عمومی 
و ناهنجاری ه��ای  روده ب��زرگ  به پزش��ک 

مراجعه نمایید.

نكاتی  برای بيماران با فشار خون باال برای پيشگيری و درمان يبوست چه كنيم؟
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 اصغرقائدان
بقیع غرقد، گورس��تان مدینه منوره است که در زمان 
رسول خدا)ص( بسیاری از صحابه و پس از رحلت ایشان،  
چهارتن از ائمه معصوم)ع( و نیز تعدادی از بزرگان تابعین 

و سادات اهل بیت عصمت و طهارت در  آن  آرمیده اند. 
از آن زمان تاکنون نیز هزاران نفر از دانشمندان و صلحا 
که در مدینه از دنیا رفته اند، در همین گورس��تان مدفون 
ش��ده اند. پیامب��ر)ص( برای آرمیدگان در این قبرس��تان 

احترام ویژه ای قائل بود. 
یک��ی از موالی رس��ول خ��دا می گوید: »نیمه ش��بی 
پیامبر)ص( م��را از خواب بیدار کرد و فرم��ود:  من فرمان 
یافته ام تا برای مدفونین در بقیع طلب آمرزش کنم، همراه 

من بیا و من همراه آن حضرت حرکت کردم. 
وقتی پیامبر)ص( در میان قبور بقیع قرار گرفت، مدتی 

طوالن��ی برای مدفونی��ن در آن، از خداوند طلب مغفرت و 
آمرزش کرد.«

روش رس��ول خ��دا)ص( این بود ک��ه از کنار قبرس��تان 
می گذش��ت و می فرم��ود: »الس��اُم َعَلْیُکم ِمْن دی��اِر َقْوم 

ُمؤمنین و إنّا إن ْشاءاهللُ بُِکْم الَحُقون.« 
بس��یاری اوقات رسول خدا)ص( در قس��مت پایانی شب، 
کنار قبرس��تان بقیع می رفت و به دفن شدگان در آن درود 

می فرستاد و برایشان طلب مغفرت می کرد. 
»ام قی��س« می گوید:  »کنار رس��ول خ��دا)ص( در بقیع 
ایس��تاده بودم، آن حضرت به من فرم��ود: اّم قیس! از این 
قبره��ا ۷۰ هزار نفر برانگیخته ش��ده، بدون حس��اب وارد 
بهش��ت می ش��وند و چهره های آنان همچ��ون قرص ماه 

می درخشد.« 
علت آن ک��ه بقیع را، بقیع الغرقد نامیده اند، آن اس��ت که 

نوعی درخت خاردار در این گورستان می روییده که نامش 
غرقد بوده است. برخی نیز گفته اند: »بقیع غرقد نام زمینی 
است که نوعی درخت بلند توت آن را پوشانده باشد.« این 
گورس��تان در دوره جاهلیت اهمیت چندانی نداش��ته، اما 
پس از هجرت رسول خدا)ص( به مدینه و دفن بسیاری از 
چهره های سرشناس اس��المی در آن، از اهمیت و قداست 

ویژه ای برخوردار گردیده است. 
رسول خدا)ص( خود برخی شب ها تنها به بقیع می رفت و 
در آنجا به راز و نیاز با خدا می پرداخت. بقیع تا یکصد سال 
قبل، دیوار و حصاری نداشته، اما هم اکنون با دیواری بلند 
محصور گش��ته و از گذشته تاکنون مس��لمانان از هر فرقه 
و مذهب، پس از زیارت رس��ول خدا)ص(، ب��ه آنجا رفته، 
اهل بیت پیامبر)ص( و دیگر آرمیدگان در این گورس��تان 

را زیارت می کنند.

گلشن آسمانی

پیش از اس��الم، در عصر جاهلیت مش��رکان پس از انجام 
مراس��م متداوله در بین خود و کش��تن قربان��ی در منا، گرد 
می آمدند و به تفاخرات نس��بی و ارائ��ه تعینات دنیایی خود 
می پرداختند. هر یک به داش��تن پدری چنین و جدی چنان 

بر دیگران فخر می فروختند. 
از س��وی دیگر هم و غم اقتصاد، بیع و شرا، خرید و فروش 
اموال تجارتی، تحصیل پ��ول و ثروت و مکنت دنیایی چنان 
در وجودش��ان راسخ شده بود که حتی در همان مجامعی که 
در عرف��ات و منا به نام حج تش��کیل می دادن��د، در فکر مال 
و ث��روت و رونق دادن به ش��ئون مادی و باال ب��ردن القاب و 
عناوین غرورانگیز اجتماعی خود بودند و تنها چیزی که اصاًل 
در مخیله  آنان خطور نمی کرد و مفهومی نداش��ت، کماالت 

معنوی و فضایل اخالقی بود. 
آنها پس از انجام مراس��م به ق��ول خود عبادی و وقوف در 
مش��اعر عظیم الهی، با همان جهالت فکری و آلودگی روحی 
و اخالقی ای که آمده بودند، برمی گشتند؛ نه معرفتی کسب 
و ن��ه رذیلتی را تبدی��ل به فضیلت کرده بودن��د. بلکه همان 
موجود پیش از حج بودند که پس از حج به ش��هر و دیار خود 

باز می گشتند.
به همین جهت قرآن به منظور توجه دادن به افراد جاهل 
و غافل به وظیفه انس��انی و نهی آنان از ادامه س��نت جاهلی، 
می فرمای��د: » َفِإذا َقَضْیُتْم َمناِس��َکُکْم َفاْذُك��ُروا اهلّلَ َكِذْكِرُكْم 
آباَءُكْم َأْو َأَش��َدّ ِذْكراً؛ پس از فراغت از اعمال حج، آنچنان به 
یاد خدا باش��ید که به یاد پدرانتان هستید، بلکه خدا را بیش 

از این مقدار یاد کنید.«
س��پس مردمی را که در این اماکن مقدس تنها به منافع 
مادی، پول و ث��روت و خواهش های دنیوی می اندیش��ند، 
مذمت می کند و افرادی را که در کنار خواسته های دنیوی، 
ب��ه خیر و س��عادت آخرت نیز می اندیش��ند، می س��تاید و 
ْنیا َو ما  می فرمای��د: »َفِمَن النَّ��اِس َمْن َیُقوُل َربَّنا آِتنا ِف��ي الدُّ
لَ��ُه ِفي اْلِخَرِة ِم��ْن َخاٍق ...َو ِمْنُه��ْم َمْن َیُقوُل َربَّن��ا آِتنا ِفي 
ْنیا َحَس��َنًة َو ِفي اْلِخَرِة َحَس��َنًة َو ِقنا َع��ذاَب النَّاِر ُأولِئَك  الدُّ
ا َكَس��ُبوا؛ پاره ای از م��ردم می گویند خدایا!  لَُه��ْم نَِصیٌب ِممَّ
در دنی��ا به ما عطا کن و برای آنها در آخرت بهره ای نخواهد 

بود. اما بعضی ها هس��تند که می گویند خدایا! در دنیا به ما 
بهره نیک بده و در آخرت بهره نیک بده و ما را از آتش جهنم 
دور نگه��دار. آنهایند که از آنچه کس��ب کرده اند )و از خدا 

خواسته اند( بهره ای عایدشان می شود.«

آری، کس��انی که قصد خانه حق کرده ان��د و جامه دنیا از 
تن کنده اند، لبیک گویان به س��وی خانه معبود ش��تافته اند، 
در عرفات و مش��عر و منا وقوف کرده اند، به ش��یطان س��نگ 
زده اند، س��ر نفس اماره را سر بریده اند، با ترشیدن موی سر و 
چیدن ناخن، رذائل اخالقی و افکار ش��یطانی را از سر ریخته 
و چنگال خ��ود را از حرامکاری و حرامخواری کوتاه کرده اند 
و با حال طهارت جس��می و روحی دور خانه حق چرخیده و 
با اس��تالم حجر دس��ت بیعت به خدا داده و پیمان وفاداری 
ب��ر عهد بندگی و اطاعت فرمان با خدا بس��ته اند، باید بهوش 
باشند که عهد و پیمان های این اماکن و مواقف را از یاد نبرند 
و پس از انجام مناس��ک بیش از همه کس به یاد خدا باش��ند 
و در وف��ا به پیمان ثابت قدم بمانند. » َفِإذا َقَضْیُتْم َمناِس��َکُکْم 

َفاْذُكُروا اهلّلَ َكِذْكِرُكْم آباَءُكْم َأْو َأَشَدّ ِذْكراً.«
همچنین باید این آیه قرآن: فا َرَفَث َوال ُفسوَق َوال ِجداَل 
ِفي الَحِجّ ، برنامه همیش��گی زندگی شان باشد و رفتار و گفتار 
آلوده به شهوت نامش��روع و سخنان ناپسند از دروغ و غیبت 
و ناس��زا و منازعه و پرخاش��گری و ماجراجویی را کاماًل ترک 
کنند و پیوس��ته به حکم آیه ش��ریفه: و تزودوا فان خیر الزاد 
التقوی؛ در مقام به دس��ت آوردن توش��ه تقوا و رعایت کردن 
جانب خدا باش��ند. همواره به خود تلقین کنند چش��می را 
ک��ه در آن نقش خانه خ��دا را در مردمک خود ج��ا داده، روا 
نیست که گذرگاه شیطان شود و آن را از صحنه های ناپسند و 
منظره های گناه آلود پر کند؛ گوشی که در آن مراکز حساس 
عب��ادت از همه جا نغمه های آس��مانی و ت��الوت قرآن و دعا 
ش��نیده، دیگر بار به پلیدی آوای مهی��ج مردان و زنان آلوده 
نکنند. پای��ی را که قدم به مطاف کعبه و مس��عی نهاده و در 
مواقف عرفات و مش��عر و منا ایستاده، س��زاوار نیست که به 
اماکن فساد و فحشا بگذارند، زبانی که لبیک اجابت به دعوت 
خدا گفته،  نباید تا آخر عمرش لبیک پذیرش دعوت شیطان 
گوید. آن لب و دهانی که با حجراالس��ود، ارکان کعبه و مرقد 
مطهر پیامبر تماس یافته اس��ت، باید قدر خود را بشناس��د و 
هرگز با کلمات زشت و ناپس��ند آشنا نشود. اینانند همانانی 
ا َكَس��ُبوْا؛ اینان از  َمّ که قرآن می فرماید: ُأولَ�ِئَك لَُهْم نَِصیٌب ِمّ

سفرشان به خیر دنیا و آخرت نائل شده اند.

 حج
آغازيک راه

مراعات سه چيز
امام جواد علیه السالم :

َثَاٌث َمْن ُكنَّ ِفیِه لَْم َیْنَدْم َتْرُك الَْعَجَلِة َو الَْمُشوَرُة 
ِ َعزَّ َو َجل  ُل ِعْنَد الَْعْزِم َعَلى اهللَّ َو التََّوكُّ

س��ه چیز اس��ت که ه��ر ک��س آن را مراعات 
کن��د، پش��یمان نگ��ردد : 1- اجتن��اب از عجله ، 
2 - مش��ورت کردن ، 3- توکل بر خ��دا در هنگام 

تصمیم گیری.
 كشف الغمة )ط - القدیمة( ج  2 ، ص 349
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 سیره پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و امامان)علیه السالم( این 
بود که هرگاه با گروهی همس��فر می شدند، مانند دیگران کار 
می کردند و این را به عنوان یک دستور به دیگران می آموختند. 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( با گروهی همسفر شدند و در 
آن س��فر دستور داد: گوس��فندی ذبح کنند. یکی از اصحاب 
گفت من ذبح آن را انجام می دهم. دیگری گفت من پوس��ت 
آن را ج��دا می کن��م. س��ومی گفت م��ن آن را قطع��ه قطعه 
می کن��م. چهارمی عهده دار طبخ آن ش��د و پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( فرمود: م��ن هم هیزم جمع می کنم. یاران گفتند: 
ای رس��ول خدا! الزم نیس��ت ش��ما به زحمت بیفتید؛ ما این 
کار را می کنیم. حضرت فرمود: می دانم، اما خداوند دوس��ت 
ندارد بنده با جمعی باش��د و مانند آنها نباشد. آنگاه برخاست 
و به جمع آوری هیزم پرداخت. در عصر پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( گروهی همسفر شدند. پس از بازگشت از سفر، خدمت 

آن حضرت عرض کردند: ای رس��ول خدا! در این سفر مردی 
بهتر از فالنی ندیدیم. او روزها روزه می گرفت و چون به منزلی 
فرود می آمدیم، به نماز می ایستاد و همچنان سرگرم عبادت 
ب��ود تا کوچ کنیم! پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: پس چه 
کس��ی کارهای او را انجام می داد و اسباب آسایشش را فراهم 
می ساخت؟ پاس��خ دادند: ما حوائج او را تأمین می کردیم. در 
ای��ن حال پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: »در این صورت 
همه ش��ما بر او برتری دارید.« )کلکم افضل منه( هرچند در 
عصر پیامبر)صل��ی اهلل علیه وآله( ش��یوه خدمات به صورت 
کنون��ی نبود و همه باید کار می کردند تا امور س��فر س��امان 
گی��رد و آب و غذا و دیگر لوازم فراهم ش��ود. وضعیت امروز با 
گذشته تفاوت بسیار دارد. اما در عین حال این روایات بیانگر 
فضیلت کار در س��فر و همکاری با همسفران است و شایسته 
اس��ت زائران و حجاج بدان توجه نماین��د و در صورت لزوم، 

در کارها تش��ریک مس��اعی کنند تا پاداش افزون تری ببرند. 
تدارکات سفر حج کاری س��نگین است و اگرچه در هر گروه 
و کاروانی خدمه ویژه ای عهده دار این وظیفه هس��تند اما در 
عی��ن حال اگر زائر بتواند در این خدمت ارزش��مند س��همی 
داشته باشد، بس��یار ستوده است. خدمه گرامی، از تراکم کار 
خس��ته می ش��وند و همکاری با آنان در کاره��ا نظیر جمع و 
حمل اثاث، تمیز کردن اتاق محل سکونت، توزیع غذا و جمع 
ظروف و همکاری در عرفات و منا و... می تواند کمک روحی و 
جسمی به این برادران باشد که در حین انجام وظیفه، اعمال 
حج را نیز انجام می دهند. به عالوه، سزاوار است زائران نسبت 
به عوامل خدماتی که افرادی با ش��خصیت هستند و خدمت 
مهمانان خدا را پذیرفته اند، ب��ه عنوان اجیر ننگرند و حرمت 
آنان را داش��ته باش��ند؛ چرا که اینان نه به عنوان مزد بلکه به 

عشق زیارت و خدمت،  این مسئولیت را پذیرفته  اند.

از پيامبر)ص( بياموزیم كار كردن در سفر

نادم گریان
پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله:

ِة اهلّل  ُطوبى لُِصورٍة نََظَر اهللّ ُ إلَیها َتبکي على َذنٍب ِمن َخش��یَ
ْنِب َغْیُرُه؛ عز و جل ، لَم َیّطِلْع على ذلَك الذَّ

خوش��ا چهره ای که خداوند ب��ه آن می نگرد در حالی که 
از ترس خدا بر گناهی که کرده می گرید و جز او کس��ی از آن 

گناه آگاه نیست.
 )بحار األنوار،ج 93،ص 331،ح 15
منتخب میزان الحکمة، ص78(

مناجات
 جوادمحدثي

الهي!... انتظار فرج، بهانه زیستن و نشانه فجر دوستي ماست.
ما به روز، از پس پرده تاریکي شب مي نگریم، 

ما زشب، همچناني که زپل مي گذرند،
به امید سحري مي گذریم.

شب تار انتظار را به روز روشن وصل، متصل بگردان.
الهي!... عارفان، قدح نوش باده محبت اند،

عاشقان، مدهوش شراب ذکر.
بزم قرب، چه گرم و شیدایي است، 

در این بزم، مستي خودش هوشیاري است،
جنون، عقل محض است و هر عاقلي مست و مجنون.

ما را از عقل مصلحت اندیش رها کن و به جنون عشق، مبتال کن.
الهي!... خوشیم که محب اهل بیتیم، 

شادیم که اسیر والي عترتیم،
بي نیازیم، که نیازمند این خانه و خاندانیم،

آزادیم، که بسته این آستانیم.
ما مرغ بام خانه آل محمدیم /هر جا رویم، درپي عترت روانه ایم

در دام عش��ق، دانه رنج و بال خوش است/ عمري است ما اسیر همین 
دام و دانه ایم

الهي !... شهیدان عشق، پاي در راه نهادند، زمین را طي کردند و مرکب 
نفس را پي، رفتند و رسیدند، دیدند آنچه شنیدند.

اما ما در جبهه نف��س، در اولین منزل، در خط دل ماندیم و از روي تو 
خجل گشتیم.

عمري زکمند نفس، غافل ماندیم/ سیالب گناه آمد و در گل ماندیم
آن خط ش��کنان زخط خون بگذش��تند / ما پش��ت موان��ع خط دل 

ماندیم
الهي!... در آس��تان تو، بزرگي به افتادگي است و شکوه در سادگي، در 
درگاه تو، هر بزرگي حقیر اس��ت و هر امیري اس��یر و ه��ر توانگري فقیر، 

خریدار کاالي خلوص و عبادتي و دوستدار جهاد و شهادتي،
هر که دل پیش معبود خود برد، محرم حرم گردد،

هر که سفره دل پیش کریمي چون تو گسترد، الیق جود و کرم گردد،
ما را بپذیر و محرم حرم کن، اگر چه ناالیقیم، احسان و کرم کن.

 بلند همت و روحیه بزرگوارانه و اخالق کریمانه، 
از نش��انه هاي کمال در انس��ان اس��ت. همسفري با 
دیگران خصلت هاي درون��ي را بروز مي دهد و نیک 
و بد افراد و حقارت نفس و مناعت طبع اش��خاص را 

نشان مي دهد.
عزت نفس س��بب مي شود که مس��افر، در میان 

همراهانش محبوب گردد.
برعکس، طمع ورزي و بخل و حرص، مایه رنجش 

دیگران مي شود.
برخي در سفر، نه تنها ره توشه مورد نیاز خود را با 
خود برمي دارند تا کم و کسري نداشته باشند، بلکه 
بیش از نیاز ش��خصي هم وسایل و امکانات و توشه و 
غذا و پ��ول برمي دارند تا به دیگران نیز کمک کنند. 
توکلش��ان هم برخداست و از او چشمداشت پاداش 

اخروي دارند.
بعضي هم سعي مي کنند خود را توکل بر دیگران 
کنند و سر س��فره این و آن بنشینند و چیزي خرج 

نکنند و خیري به دیگران نرسانند.
نام آن را هم به غلط، توکل مي گذارند.

در کت��ب تفس��یر نقل ش��ده اس��ت: گروهي از 

بادیه نشینان عرب، در سفر حج بدون همراه داشتن 
غ��ذا و خوراکي به راه افتاده بودند و سخنش��ان این 
بود که: م��ا اهل توکل ب��ر خداوندیم. بعضي ش��ان 
مي گفتند: ما حج خانه خدا را انجام مي دهیم، چطور 

ممکن است خدا به ما طعام نرساند؟
ب��ا این تفکر و روش بار خ��ود را بر دوش دیگران 
مي گذاش��تند، بي آنک��ه ب��اري از دوش دیگ��ران 

بردارند.
اخالق کریمانه اقتضا مي کن��د که حاجي )و هر 
مس��افر دیگر( در س��فر خویش دست و دل باز باشد 
و از س��خاوت و بذل و بخش��ش خویش، همراهان را 

برخوردار سازد.
خس��ت نفس و روحیه حقیر و کوچک داش��تن، 
زیبنده یک مسلمان نیست، بخصوص در سفر حج، 
که سفر متمکنان و اهل استطاعت است و خداوند از 
کساني که توانگر مالي باشند، دعوت کرده و بر آنان 
واجب س��اخته که به فریضه حج بپردازند. او کریم و 

بزرگوار است.
دوست دارد مهمانش هم خلق و خوي بزرگوارانه 

و مناعت طبع داشته باشد.

مناعت طبع
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اشک و ترازوی اعمال 
پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله:

في ُخطبه الَوداِع: وَمن َذَرَفْت َعیناُه ِمن َخشیِة اهلّل كاَن لَه بکلِّ 
َقطرٍة ِمن ُدموِعِه ِمثُل َجَبِل اُُحٍد یکوُن في میزاِنِه ِمن األْجِر .

- در خطبه حجة الوداع- : هر کس چش��مانش از ترس خدا 
اشک ریزد برای هر قطره اشک او به اندازه کوه احد در ترازوی 

اعمالش پاداش نهند .
)بحار األنوار،ج93، ص334،ح 25
منتخب میزان الحکمة، ص78(

 یکي از پرس��ش هایي که همواره ب��راي بندگان مومن 
خدا مطرح مي ش��ود این اس��ت ک��ه چرا گاه��ي دعاها و 
خواس��ته هاي ما برآورده و مستجاب نمي شود؟ این مساله 
عوامل زیادي دارد که پاس��خ آن را در کالم معصومین )ع( 

جستجو مي کنیم.
امام علي )ع( در پاسخ به این سوال که خداوند فرموده: 
»ادعوني اس��تجب لکم؛ بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را« 
پ��س چرا دعا مي کنی��م ولي دعایمان اجابت نمي ش��ود؟ 

فرمود: زیرا دل هاي شما هشت خیانت کرده است:
1. شما خدا را شناختید اما حق او را چنان که بر شما واجب 

است ادا نکردید. بنابراین، شناخت شما به کارتان نیامد.
2. ایمان به رسول خدا )ص( آوردید، اما با سنت او مخالفت 

کردید، پس فایده ایمان شما چیست؟
3. قرآن را خواندید ولي عمل نکردید.

4. گفتید از آتش جهنم مي ترسید اما در هر وقت با گناهان 
خود بدن هاي خود را آماده عذاب ساختید.

۵. اظه��ار تمایل به بهش��ت کردید اما کاري که ش��ما را از 
بهشت دور مي کند انجام دادید.

۶. از نعمت هاي خدا استفاده کرده ولي سپاسگزاري نکردید.
۷. خداوند شما را به دشمني شیطان امر کرده، شما با زبان 

با او دشمني کردید ولي در عمل با او مخالفت نکردید.
۸. عیب هاي مردم را جلوي چشم خود قرار دادید اما عیوب 

خود را پشت سر انداختید.
اجابت دعا ش��رایط دارد و بعد از آن هم که ش��رایطش 
درست شد اجابت دعا دو قس��م است گاهی صالح در این 
اس��ت که فوراً بش��ود گاهی صالح در تدریج است، اینکه 

فرمود استجب لکم نه اینکه بدون سبب اجابت شود؟
خدا فرمود دعا کن، بگو خدایا این مریض را شفا بده، آن 
وقت اگر اجابت شد اجابتش نه فوری و بدون اسباب است 
که مثاًل بدون دواء و جراحی خوب ش��ود، فرمود استجب 
لک��م، تو می خواهی ک��ه این مریض خوب ش��ود، خوبش 
می کنیم ه��ر چند مثاًل ماه دیگر ب��ا دواء و جراحی نه این 
که آناً خرق اس��باب ش��ود مگر معجزه مي خواهی؟ آن هم 
مخصوص پیغمبر و امام اس��ت برای مصالح دیگری وگرنه 

اجابت الزمه  اش خرق اسباب نیست.
دعا باالخره مستجاب است ولی به اسباب و به تدریج، نه 

این که خرق عادت و بدون اسباب، خدا مستجاب می کند 
با اسباب گاهی مثاًل یک سال طول مي کشد.

گاهی مصلحت در تاخير استجابت است
گاه مي ش��ود مومنی حاجتی دارد با س��وز دل به درگاه 
خ��دا ندبه می کند، ندا مي رس��د حاجتش رواس��ت اما به 
ای��ن زودی ب��ه او ندهید زیرا که اگر زود ب��ه او دادید دیگر 
م��ا را از س��وز دل نمی خواند، م��ا صدای ناله بن��ده مان را 
دوس��ت داریم این بنده تا گرفتار است با روی سوز دل ما را 
مي  خواند و با س��وز دل یا اهلل گفتن هم دوای تمام دردهای 
باطنی اوس��ت ولی همین که حاجحتش را دادند، دیگر در 

مسجد پیدایش نمي شود.
پس اگ��ر خی��ال کردیم که خ��دا دعاي م��ا را اجابت 
نکرده اس��ت، نباید ناامید بشویم و از رحمت الهي مأیوس 
گردی��م. ناامی��دي از رحمت اله��ي از بزرگ ترین گناهان 
شمرده مي ش��ود. خداوند مي فرماید: »اي بندگان من که 
از خودتان غافل ش��دید از رحمت خداوند ناامید نش��وید. 
همانا خداوند همه گناهان را مي بخش��د؛ زیرا او بخش��نده 

و مهربان است.«

براي استجابت دعا چه كنيم

دلیل اصلي روآوردن به دعا و راز و نیاز با معبود 
توانا همانا نیازهاي مادي و معنوي انسان است. از 
آنجایي که آگاهي ما و توانایي هاي ما بسیار کمتر 
از نیازهاس��ت، لذا نیاز به دعا و خواستن از تواناي 

بي منتها امري ضروري است.
انسان در مس��یر زندگي خود همواره با دعا 
و نیایش مأنوس بوده اس��ت. نیاز بش��ر به دعا 
آنچنان گسترده است که اختصاص به مؤمنان 
نداش��ته و در طول تاریخ، کاف��ران نیز به دعا و 

نیایش رو آورده اند.
در ب��اب دع��ا در کالم معصومین )ع( بس��یار 
سخن گفته شده و آن بزرگواران توصیه موکدي 
بر این امر داشته اند به طوري که رسول خدا )ص( 
در حدیثي دعا را سالح مومن و ستون دین و نور 

آسمان  ها و زمین معرفي مي کنند.1
امام س��جاد )ع( نیز درباره فایده و اهمیت دعا 
مي فرمایند: »دعا، بالي نازل شده و نازل نشده را 

دفع مي کند«.2
پیامب��ر اس��الم )ص( همچنی��ن در حدیثي 
فرمودن��د: »دعا، مغز )و عصاره( عبادت اس��ت و 

هیچ کس با دعا کردن هالک نمي   شود«3.
اما دع��ا نیزهمچون س��ایر عب��ادات آداب و 
ش��رایط ویژه دارد که در ص��ورت انجام و رعایت 
آن ها، نتیجه بهتر و مطلوب تري به دست مي آید. 
یکي از مسائلي که در این باره مطرح مي شود این 
اس��ت که چرا برخي دعا ها به نتیجه نمي رسد و 
فرجامي ندارد. س��واي اینک��ه خداوند متعال که 
قادر مطلق اس��ت و صالح م��ا را بهتر از خودمان 
مي داند و گاهي محقق نشدن خواسته هایمان به 

صالح ماست در کنار آن یکسري شرایط براي به 
نتیجه رسیدن دعا ذکر شده است.

پیامبر خدا )ص( در ای��ن باره که کدام دعا ها 
 نافرج��ام اس��ت و نتیج��ه ن��دارد، مي فرمایند:

»ه��ر دعایي ک��ه با تمجی��د )خدا( آغاز نش��ود 
نافرجام است«.4

امام صادق )ع( نیز فرمودند:  »دعا پیوسته در 
حجاب اس��ت، تا آن گاه که بر محّمد و بر خاندان 

محّمد صلوات فرستاده شود«.۵
ام��ام باق��ر )ع( در حدیث��ي گن��اه را عامل به 
نتیجه نرس��یدن دعاي اف��راد معرفي مي کنند و 
مي فرمایند: »انسان گاهي حاجتي دارد و از خدا 
طلب مي کند و خداوند ضمن قبول آن انجامش 
را به وقت مناس��بي وا مي گذارد، ولي بنده در این 
مدت مرتکب گناه مي ش��ود؛ خداون��د به مأمور 
اجابت دعا امر مي کند: خواسته اش را اجابت نکن 
و او را از ای��ن لطف محروم نما که خش��م ما را بر 

انگیخت و شایسته بي اعتنایي است«.۶

منابعاحادیث:
۱-بحاراالنوار:۹۳/۳۰۰،۱۶۴۴/۴

منتخ�ب ۵ / ۴۶۹ / ۲ الكاف�ي: -۲
میزانالحكمة:۱۹۴

۳-بحاراالنوار:۹۳/۳۰۰،۱۶۴۴/۴
۴-بحاراألن�وار:۲۱/۳۱۷/۹۳منتخب

میزانالحكمة:۱۹۸
منتخ�ب ۱ / ۴۹۱ / ۲ الكاف�ي: -۵

میزانالحكمة:۱۹۸
۶-اصولکافي،ج۲،ص۲۰۸.

 كدام دعا ها
نافرجام مي مانند؟
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چند روایت درباره توبه 
 پیامب��ر صل��ی  اهلل  علیه  و  آله:  اَلَْعْدُل َحَس��ٌن َولِکْن ِفى 
خاُء َحَس��ٌن َولِکْن ِفى ااَلْغنیاِء اَْحَسُن،  ااُلَمراِء اَْحَس��ُن، َو السَّ
ْبُر َحَسٌن َولِکْن ِفى  اَلَْوَرُع َحَس��ٌن َولِکْن ِفى الُْعَلماِء اَْحَسُن، اَلصَّ
باِب اَْحَسُن، اَلَْحیاُء  الُْفَقراِء اَْحَس��ُن، اَلتَّوبَُة َحَسٌن َولِکْن ِفى الشَّ

َحَسٌن َولِکْن ِفى النِّساِء اَْحَسُن؛
عدالت نیکو است اما از دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو 
اس��ت اما از ثروتمن��دان نیکوتر؛ تقوا نیکو اس��ت اما از علما 
نیکوتر؛ صبر نیکو است اما از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما 

از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از زنان نیکوتر.
نهجالفصاحهص۵۷۸،ح۲۰۰۶

 امام باقر علیه  السالم : َكَفى بالنََّدم َتوبًَه؛
پشیمانی از گناه برای توبه کافی است.

کافی)ط-االسالمیه(ج۲،ص۴۲۶،ح۱
امام علی علیه  الس��الم :  نحن نرید أال نموت حتى نتوب و 

نحن ال نتوب حتى نموت 
قصد ما این اس��ت که نمیری��م تا توبه کنی��م، ولی توبه 

نمی کنیم تا اینکه می میریم
شرحنهجالبالغه)ابنابیالحدید(
ج۲۰،ص۳۲۹،ح۷۷۷

 پیامبر صل��ی اهلل  علیه  و  آله : اَبَ��ى اهللّ ُ لِصاِحِب الُْخْلِق 
ُه  ��یِّى ِء بِالتَّوبَِة. َفقیَل: یا َرسول اهللّ ِ، َو َكْیَف ذلَِك؟ قاَل: اِلن�َّ السَّ

نْ�ِب الّذی تاَب ِمْنُه؛ ِاذا تاَب ِمْن َذنْ�ٍب َوَقَع فى اَْعَظَم ِمَن الذَّ
خداون��د از آدم ب��د اخالق توبه نمی  پذیرد. عرض ش��د: 
ای رس��ول خدا، چرا؟ فرمودند: چون ه��رگاه از گناهی توبه 
کند در ورطه گناهی بدتر از آن که توبه کرده است می  افتد.
بحاراألنوار)ط-بیروت(ج۷۰،ص۲۹۹،ح۱۲
}شبیهاینحدیثدرنوادر)راوندی(ص۱۸{

خواستن از خدا و غير خدا 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله :

َیقوُل اهلّل َعزَّ َو َجلَّ ما ِمْن َمْخل��وٍق َیْعَتِصُم دونى ِإاّل َقَطْعُت 
أس��باَب اأَلْرِض ِمْن دوِنِه َفِإْن َسَألَنى لَْم  ماواِت و َ أْس��باَب السَّ

ِإْن َدعانى لَْم اُِجْبُه؛ اُْعِطِه و َ
خداوند عزوجل م��ی فرماید: هیچ مخلوقی نیس��ت که 
ب��ه غیر من پن��اه ببرد، مگر این که دس��تش را از اس��باب و 
ریس��مان های آس��مانها و زمین کوتاه کنم، پ��س اگر از من 

بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.
امالی)طوسی(ص۵۸۵،ح۱۲۱۰

 محمدفناییاشكوری
دع��ای کمی��ل، دعای��ی اس��ت ک��ه 
امیرالمؤمنی��ن عل��ی)ع( آن را به کمیل بن 
زیاد که از خ��واص آن حضرت ب��ود، تعلیم 
داد. گفته اند این دعا موروث از حضرت خضر 
نبی)ع( است. شیخ الطائفه محمد بن حسن 
طوس��ی )4۶۰-3۸۵( در کت��اب »مصباح 
المتهجد و سالم المتعبد« ذیل عنوان »دعاء 
لیل��ه النصف من ش��عبان« گوی��د: »دعای 
آخ��ر روی آن کمیل بن زی��اد النخعی رأی 
امیرالمؤمنین)ع( ساجدا یدعوا بهذا الدعاء و 
هو دعاء الخضر فی لیله النصف من شعبان.« 

سپس متن دعای کمیل را نقل می کند.
س��ید بن طاووس )۶۶4-۵۸۹( در کتاب 
اقب��ال از قول کمیل نق��ل می کند که روزی 
در بصره،  نزد موالیم امیرالمؤمنین)ع( بودم. 
حض��رت از فضایل ش��ب پانزدهم ش��عبان 
س��خن می گفت. فرمود هر کس این شب را 
احیا بدارد و دع��ای حضرت خضر را بخواند،  
خداوند خواس��ته اش را اجابت خواهد کرد. 
چون حضرت به خانه بازگشت، به حضورش 
رسیدم و از او خواستم دعای حضرت خضر را 
به من تعلیم دهد. فرمود: بنشین ای کمیل! 
س��پس به کمی��ل می فرماید ک��ه همراهی 

طوالنی، وف��اداری و خدمتت نس��بت به ما 
موجب شد که از این نعمت بهره مند و به این 
کرام��ت مفتخر گردی. آن گاه حضرت دعا را 

القا فرمود و من نوشتم. 
عالمه محمدباقر مجلس��ی نی��ز این دعا 
را در کتاب »زاد المعاد« آورده و به فارس��ی 

ترجمه کرده است.
دعای کمیل حاوی امهات آموزه های ناب 
عرفان اسالمی اس��ت؛ عرفانی که مستقیماً 
از امام عارفان اس��ت و مش��وب به تعلیمات 

تأثیرات سایر و ادیان و مکاتب نیست.
ای��ن دعا بیان مواجهه عبد عاصی ضعیف 
بی پناه و مضطر، اما امیدوار و مصمم، با درگاه 
خدای قادر، عالم، کریم، رحیم و غفور است.

انسان االدعيه
حکایت زیبایی اس��ت از آنچ��ه بین عبد 

عارف و خدایش می گذرد؛ بیان عشق و شوق 
و ش��وریدگی و خوف و خشیت و امید عبد از 
یک س��وی و حکایت لطف و رحمت و هیبت 

کبریایی حق از سوی دیگر است.
این دعا را »انسان االدعیه« نیز گفته اند؛ 
زیرا جایگاه آن در بین دعاها همچون جایگاه 
انسان در بین سایر مخلوقات است. شاید هم 
مراد از »انس��ان« مردمک یا نوِر دیده است؛ 
یعنی این دعا به منزله نور چشم دعاها است؛ 
منزلتش، منزلت مردمک اس��ت در چش��م. 
کفعمی نقل می کند ک��ه امیرالمؤمنین)ع( 

این دعا را در سجده می خواند.
دع��ای کمیل از قدیم االی��ام مورد توجه 
علما و عرفای ش��یعی بوده و آثار مختلفی در 
ترجمه و شرح و تفسیر آن به عربی و فارسی 

تحریر یافته است.

جايگاه دعای كمیل 

صهبای كميل

كميل، امشب در بين الحرمين

آنچه سال ها 
منتظرش بوديم

در این س��ال ها که چش��م انتظار 
دعوت خدا برای سفر به مدینه بودی، 
چند ب��ار پ��ای تلویزیون نشس��تی 
و دع��ای پرس��وز و گداز کمی��ل را با 
هزاران زائر ایرانی بارگاه نبوی و ائمه 
بقی��ع همخوانی کردی؟ ب��ا خود آیا 
فکر می کردی بتوانی شبی از ایام حج 
در بین الحرمین زان��وی ادب بزنی و 
نیایش موال علی )ع( را در جوار مرقد 
بی شمع چراغ صدیقه طاهره)س( با 

هموطنانت زمزمه کنی؟
نمی دانم امروز، تو هم حال کسانی 
را داری که آغ��از دعای کمیل مدینه 
را لحظه ش��ماری می کنن��د یا خیر. 
نمی دانم آیا بی تاب شنیدن فراز »اللهم  
الغفرلی الذنوب التی تنزل النقم، اللهم 
اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم، اللهم 
الغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا...« 
هس��تی یا ن��ه و نمی دانم آی��ا با خود 
اندیشیده ای میلیون ها ایرانی که تو را 
همراه با اش��ک دیده تماشا می کنند، 
چه خواسته ای دارند. حتماً هنگامی 
که با اقوام و خویشانت وداع می کردی 

را به یاد می آوری.
اطمین��ان دارم ک��ه می دانی در 
جایی گام می نهی که فرش��تگان در 
آن ب��ال می زنند و می دانی که نجوا و 
نیایش با پروردگار در سرای جاودانه 
و نورانی رحم��ه للعالمین چه بهایی 
دارد. دعوت ش��ده ای که امش��ب در 
بین الحرمی��ن آنچ��ه در دل داری به 
زبان ج��اری کنی و بخوان��ی: الهی و 

ربی من لی غیرک.
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در  حضور  و  وحی  سرزمین  به  سفر  
فرصتی  مدینه  و  مکه  مقدس  شهرهای 
مغتنم برای شب زنده داری و عبادت عبد 
با معبود است.زیرا ما در مکان هایی به سر 
یکتاپرستی  و  توحید  جایگاه  که  بریم  می 
بوده و راز و نیازهای پیامبران و اولیاء الهی 
را شاهد بوده است.در روایات اسالمی تاکید 

ویژه ای بر شب زنده داری شده است.
 مشروعيت شب زنده داری

در تمام شب های سال
از دیدگاه فقها، ش��بی در طول سال وجود 
ن��دارد که زنده نگهداش��تن آن تا صبح واجب 
باش��د. ازای��ن رو، ش��ب زنده داری پ��اره ای از 
شب های سال، بر اساس آیات قرآن، روایات و 

سیره پیشوایان دین، مستحب مؤکد است.
برخ��ی گفته ان��د ش��ب زنده داری تمام یا 
پاره ای از شب های سال، بدون هیچ مناسبتی، 
مستحب است و بر این استحباب به آیات قرآن، 
روایات و سیره استدالل کرده اند. در قرآن کریم 
داً َو  چنین می خوانیم: َو الَِّذیَن َیِبیُتوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
ِقیامًا ؛ »کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان 

سجده و قیام می کنند« . )فرقان:  ۶4 (
همچنین خداوند متعال می فرماید:

ْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْیِل ساِجداً َو قائِمًا َیْحَذُر  َأمَّ
اْلِخَرَة َو َیْرُجوا َرْحَمَة َربِِّه )زمر: ۹ (

آیا ]چنین کسی با ارزش است یا[ کسی که 
در ساعات شب در حال سجده و قیام به عبادت 
مش��غول است و از عذاب آخرت می ترسد. و به 

رحمت پروردگارش امیدوار است؟ 
با توجه به این دو آیه، شب زنده داری، تمام 
یا بیشتر شب را شامل می شود. امام صادق )ع( 
از پدرانش از رسول خدا )ص( نقل می فرماید:

ُكلُّ َعْیٍن بَاِكَیٌة َیْوَم الِْقَیاَمِة ِإالَّ َثَاَث َأْعُیٍن. . . 
َو َعْیٍن بَاَتْت َساِهَرًة ِفى َسِبیِل اهلِل.  

هر چشمی در روز قیامت گریان است، مگر 
س��ه چش��م. . . و چش��می که در راه خدا بیدار 

بوده است.

از روایاتی که بر سیره ائمه )علیهم السالم( 
داللت دارد، اس��تفاده می شود که آنان بیشتر 
ش��ب های س��ال را از اول ش��ب تا صبح احیا 
می داش��تند. از حاالت امام زین العابدین )ع(، 
امام باقر )ع( و س��ایر پیشوایان معصوم، به ویژه 

امام علی )ع( این مطلب استفاده می شود. 
َضا )ع( ِفى َحِدیٍث َأنَُّه )ع( َكاَن  َعِن االمام الرِّ
َهِر، یُْحِیى َأْكَثَر لََیالِیِه  َقِلیَل النَّْوِم بِاللَّْیِل، َكِثیَر السَّ

َیام.   ْبِح َو َكاَن َكِثیَر الصِّ لَِها ِإلَى الصُّ ِمْن َأوَّ

در حدیثی از امام رضا )ع( رس��یده است که 
حضرت هم��واره اندکی از ش��ب را می خوابید. 
بسیاری از شب ها بیدار بود. بیشتر شب ها از اول 

شب تا صبح بیدار بود و بسیار روزه می گرفت.
افزون بر این دالیل، فقها به اوصاف شیعیان 
نیز استدالل کرده اند؛ از جمله در روایات آمده 
اس��ت حضرت علی )ع( شبی از مسجد بیرون 
آمد. جمعیتی را دید که به حضرت پیوس��تند 
و با حض��رت حرکت کردند. حضرت از حرکت 
ایس��تاد. س��پس فرمود: »ش��ما کیستید؟« 
گفتند: »از شیعیان شماییم« . حضرت با دقت 
در چهره های آنان نگریس��ت. س��پس فرمود: 
»نمی دانم چیس��ت که سیمای ش��یعه را در 
شما نمی بینم!« گفتند: »ای امیرمؤمنان! مگر 
سیمای شیعه چگونه است؟« حضرت فرمود:

��َهِر، ُعْم��ُش الُْعُیوِن ِمَن  ُصْفُر الُْوُجوِه ِمَن السَّ
ُهوِر ِم��َن الِْقَیاِم ُخُمُص الُْبُطوِن  الُْبَکاِء ُحْدُب الظُّ
َع��اِء َعَلْیِهْم َغَبَرُة  اِه ِمَن الدُّ ��فَ َیاِم ُذبُُل الشِّ ِمَن الصِّ

الخاِشِعین.  
ب��ر اث��ر ش��ب زنده داری زرد چهره اند. بر 
اث��ر گری��ه از خوف خ��دا چشمانش��ان به هم 
خورده اس��ت. بر اثر عبادت و ش��ب زنده داری 
گوژپش��تند. بر اثر روزه ش��کم های آنان الغر 
شده اس��ت. بر اثر دعا لب هایش��ان خشکیده 

است و غبار خشوع کنندگان بر آنان است.
و  س��حرخیزی  کت��اب  از  برگرفت��ه 
شب زنده داری در س��فرهای زیارتی )جلد (1، 

میری خضری، عباس.

 اين چشم ها روز قيامت از گريه در امان است

 این روزها که اندک اندک باید بار سفر بست تا از این دیار نورانی راهی کشورمان 
شویم، بد نیست از خود بپرسیم که چه تحفه هایی از این سرزمین مقدس با خود به 

همراه می بریم.
از جمل��ه یادگارهای ماندگار این س��فر که با خود به ش��هر و دیارم��ان می بریم، می توان از 
معرفت، ایمان، زهد، اخالص، گس��ترش افق دید، وس��عت جهان بینی، ش��ناخت اقوام و ملل 
دیگر، شناخت عینی آثار و اخبار رسول اهلل و ائمه و انبیا)علیه السالم( نام برد. اما دریغ و افسوس 
که جمعی از این س��فر و دیدار عظیم حرمین شریفین، سوغات شان متاع ناچیز تجمل دنیوی 
است و با چمدانی پر، اما قلب و مغزی تهی به کاشانه خویش باز می گردند. اگر بار دیگر در ذهن 
و دل خود به مرور مرتبت ارجمند و عظمت زائدالوصف مکانی که در آن قدم نهاده ایم بپردازیم، 

شاید در مورد اندک ساعات یا روزهای باقی مانده از سفر تدبیری دیگر اندیشیم.
به فرموده امام باقر)علیه السالم( حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرتند؛ کسی که وارد این 
دو بازار می ش��ود، از مهمانان خدا محسوب می گردد؛ اگر او توفیق ادامه حیات و زندگی داشته 
باشد، از گناه پاک گشته و دیگر بر او گناهی نیست و اگر پرونده زندگی او در این دنیا بسته شود 

و از این دنیا به دنیای بعدی سفر کند، وارد بهشت می شود.
در حج، حاجی به صورت و نقش ابراهیم عمل کرده اس��ت. در طرد ش��یطان، رمی جمرات 

کرده و به سمبل های تجسم ابلیس سنگریزه پرتاب کرده است.

با پوش��یدن لباس احرام، کفن پوش شده اس��ت و به یاد هاجر و در نقش او بین صفا و مروه 
س��عی کرده است. در صحرای عرفات، عشق و شور و عرفان حسین بن علی)علیه السالم( را در 

دامنه »جبل الرحمه« تداعی کرده است.
در منا و عرفات مشام جان به عطر حضور نورانی آن یار غایب از نظر تازه کرده است.

در مواقف انبیا در این سرزمین مقدس ایستاده و گام جای گام رسوالن گذارده است.
اینک با فراقت از مدرس��ه عش��ق و عرفان و ایمان و تعلیم و تربیت در مکتبی که در مهبط 
وحی و مقدس ترین سرزمین ها و شریف ترین زمان  ها برپا گردید، روح دارای اعتقاد »حاجی« 

به سوی حق تعالی سوق یافته است.
بنابراین زائر خانه خدا از این پس باید در راه قرب به عالم انس با خدا و همدم و همراز شدن 

با مالئکه اهلل و اولیای پاک الهی تمامی تالش خود را به کار گیرد.
زائر خانه خدا باید با فعلیت بخش��یدن به اس��تعدادهای بالقوه ای که دارد، راه خویش را در 

مسیر سعادت بپیماید و اسباب مراجع روحانی خود را فراهم نماید.
خوش��ا ب��ه حال آنان که کعب��ه و مکه و مدینه را فرصت��ی برای قیام به فرای��ض و مقابله با 

وسوسه های شیطان قرار دادند و سعی را به سکون و خفتن ترجیح دادند.
و خوش��ا به حال  آنها که در زیارت حج، سالح اندیشه و نیروی عشق را مددکار هم ساختند 

و در این سفر خود را در راه خدا به فراموشی سپردند.

حج بازار آخرت است

خوشحالی خداوند از توبه بنده
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله  :

أهللُ أفَرُح بَِتوبَِة الَعبِد ِمَن الَعقیِم الوالِِد َو ِمَن الّضاِلّ 
الواِجِد.

خداون��د از توبه بن��ده اش بی��ش از عقیمی که 
صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را 

پیدا می کند خوشحال می شود.
نهج الفصاحه ص 620 ، ح 2199
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 وجود نبّی مكرم اسالم)ص(؛
بزرگترين مايه وحدت اسالمی

وجود نبّی مکّرم اسالم)صلّی اهللهَّ علیه واله وسلّم(، بزرگترین 
مایه ی وحدت در همه ی ادوار اس��المی بوده اس��ت و امروز هم 
می تواند باش��د؛ چون اعتقاد آحاد مسلمانان به آن وجود اقدِس 
بزرگوار، با عاطفه و عش��ق توأم اس��ت و لذا آن بزرگوار، مرکز و 
محور عواطف و عقاید همه ی مسلمانهاست و همین محوریت، 
یکی از موجبات انس دلهای مسلمین و نزدیکی فَِرق اسالمی با 

یکدیگر به حساب می آید.
 توصی��ه ی م��ا ب��ه هم��ه ی مس��لمانان عال��م این اس��ت 
که روی ابعاد ش��خصیت پیامبر و زندگی و س��یره و اخالق آن 
حضرت و تعالیمی که از آن بزرگوار مأثور و منصوص اس��ت، کار 

زیادی بشود.]۹[
 

  مساله غدير؛ يكی از محورهای وحدت اسالمی
مس��أله غدیر هم می تواند مایه وحدت باش��د؛ همچنان که 
مرحوم آیت اهلل ش��هید مطه��ری مقاله ای با عن��وان »الغدیر و 
وحدت اس��المی« دارد. او کتاب الغدیر را - که درباره مس��ائل 
مرب��وط به غدیر اس��ت - یک��ی از محورهای وحدت اس��المی 
می داند که درس��ت هم هس��ت. ممکن اس��ت ب��ه نظر عجیب 
بیاید، اما واقعیت مطلب همین اس��ت. خوِد مس��أله غدیر، غیر 
از جنب��ه ای که ش��یعه آن را به عنوان اعتقاد قبول کرده اس��ت 
- یعنی حکومت منصوب امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسام از 
طرف پیامبر که در حدیث غدیر آش��کار اس��ت - اصل مس��أله 

والیت هم مطرح شده است. این دیگر شیعه و سّنی ندارد.
اگر امروز مس��لمانان جهان و ملتهای کش��ورهای اسالمی، 
ش��عار والیت اس��المی س��ر دهند، بس��یاری از راههای نرفته 
و گره های ناگش��وده امت اس��المی باز خواهد ش��د و مشکالت 

کشورهای اسالمی به حل نزدیک خواهد گشت.]1۰[
 

 ارشاد گروه های تكفيری و آگاه سازی مردم؛ 
وظيفه ی علما

ما بایس��تی مردم خودمان را هشیار و بیدار کنیم و خودمان 
مراقب باش��یم. آن کس��انی که بدون فهم، فهم حقیقت، بدون 

تق��وا، جمعیت عظیمی از مس��لمانان را از دین خارج می دانند، 
خارج می کنند، تکفیر می کنند ای��ن گروه های تکفیرِی نادان 
- حقیقتاً مناس��ب ترین صفت برای اینها نادانی اس��ت، اگرچه 
در آنه��ا خباثت هم هس��ت، اما جهال��ت مهمترین خصوصیت 
اینهاس��ت - اینها را بایس��تی ما تا آنجایی که می توانیم، ارشاد 
کنیم؛ مردم را از اینها بترسانیم که مردِم ما »و لتصغى الیه افئدة 
الذی��ن الیؤمنون باألخرة و لیرضوه و لیقترف��وا ما هم مقترفون« 
بعضی ها به خاطر ضعف ایمان، به خاطر ضعف معرفت، مجذوب 

این حرفهای دشمنان می شوند. 
ما باید مراقب��ت کنیم. وظیفه ی علما، وظیفه ی س��نگینی 
اس��ت. امروز وحدت دنیای اس��الم، یک هدف اعالست که اگر 
این وحدت حاصل ش��د، آن وقت دنیای اسالم حقیقتاً می تواند 
به عزت کامل و عمل به احکام اسالمی دست پیدا کند؛ می تواند 
این کار را ه��م بکند. هم دولتها باید کمک کنند، هم ملتها باید 

کمک کنند.]11[
 

  منشور وحدت اسالمی را تهيه كنيد
ع��الج اصلی، داروی اصلی برای امروِز دنیای اس��الم، داروی 
»اتحاد« است؛ باید با هم متحد بشوند. علما و روشنفکران اسالم 
بنشینند و منشور وحدت اسالمی را تنظیم کنند؛ منشوری تهیه 
کنند تا فالن آدم کج فهِم متعصِب وابس��ته ی به این، یا فالن، یا 

آن فرقه ی اس��المی، نتواند آزادانه جماعت کثیری از مسلمانان 
را متهم به خروج از اس��الم کند؛ تکفیر کند. تهیه ی منشور جزو 
کارهایی اس��ت که تاریخ، امروز از روشنفکران اسالمی و علمای 
اس��المی مطالبه می کند. اگر ش��ما این کار را نکنید، نسل های 
بعد از ش��ما مؤاخذه خواهند کرد. می بینید دش��منِی دشمنان 
را ! می بینی��د تالش آنه��ا را برای نابود کردن هویت اس��المی و 
ایجاد اختالف بین امت اسالمی! بنشینید عالج کنید؛ اصول را بر 
فروع ترجیح بدهید. در فروع ممکن است افراد یک مذهب هم با 
همدیگر اتحاد نظر نداشته باشند؛ مانعی ندارد. مشترکات بزرگی 
وجود دارد؛ گرد این محور - محور مشترکات - همه مجتمع شوند. 
مواظب توطئه ی دش��من باش��ند؛ مواظب بازی دشمن باشند. 
خواص، بین خودش��ان بحثه��ای مذهبی را بکنن��د، اما به مردم 
نکشانند؛ دلها را نس��بت به یکدیگر چرکین نکنند؛ دشمنی ها را 
زیاد نکنند؛ چه بین فرقه های اسالمی، چه بین ملت های اسالمی، 

چه بین گروههای اسالمی در یک ملت.]12[
 

 نظرات فرق مختلف اسالمی را
در مجموعه ای واحد جمع كنيد

علمای اس��المی باید کوش��ش کنن��د. فقه��ا و متکلمین و 
فالسفه ی اس��المی بنش��ینند آراء را با یکدیگر تطبیق کنند و 
آنه��ا را در مجموعه هایی جمع نمایند تا نظ��رات فَِرق مختلف 
اس��المی در مجموعه ی واحد و با نگاه مس��اعد ب��ه یکدیگر، در 
اختیار همه ی مسلمین قرار بگیرد. این، از جمله کارهای بسیار 

الزم و ضروری است.]13[
 

]۹[- بیانات در دیدار میهمانان شرکت کننده در کنفرانس 
وحدت اسالمی 13۶۸/۰۷/24

]1۰[- بیانات در اجتماع ب��زرگ زائران و مجاوران حضرت 
رضا)ع(13۷۹/۰1/۰۶ 

]11[- بیانات در دیدار ش��رکت کنندگان در هم اندیش��ی 
علمای اهل تسنن و تشیع13۸۵/1۰/2۵ 

]12[- بیانات در دیدار کارگزاران نظام13۸۶/۰1/1۷ 
]13[- بیانات در دیدار میهمانان شرکت کننده در کنفرانس 

وحدت اسالمی13۶۸/۰۷/24 

گزيده ای از 
بيانات رهبر معظم 

انقالب درباره 
وحدت اسالمی 

علما و روشنفکران اسالم منشور وحدت 
اسالمی تهیه کنند تا فالن آدم کج فهِم متعصِب 
وابسته ی به این، یا فالن، یا آن فرقه ی اسالمی، 

نتواند آزادانه جماعت کثیری از مسلمانان را 
متهم به خروج از اسالم کند؛ تکفیر کند

سفارش به هفت چيز 
حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله :

رِّ َو الَْعانَیِة َو  اَوصانى َربّى بَِس��بٍع: اَوصانى بِااِلخاِص ِفى السِّ
ن َظَلَمنى و اُْعطَى َم��ن َحَرَمنى و اَِصَل َمْن َقَطَعنى و اَن  اَن اَْعُف��َو َعمَّ

َیکوَن َصْمتى ِفْکرا َو نََظری ِعَبرا؛
پروردگارم هف��ت چیز را به من س��فارش فرمود: اخالص در 
نهان و آش��کار، گذشت از کسی که به من ظلم نموده، بخشش به 
کس��ی که مرا محروم کرده، رابطه با کس��ی که با من قطع رابطه 

کرده، و سکوتم همراه با تفّکر و نگاهم برای عبرت باشد.
کنزالفوائدج۲،ص۱۱
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صراطمیزان
برجس��تگان مبارزه ی با استعمار و استکبار، 
روی مس��ئله ی »وح��دت امت اس��المی« 
تکی��ه ی مضاع��ف کرده ان��د. ش��ما ببینید 
سیدجمال الدین اسدآبادی )رضوان اهللهَّ تعالی 
علیه( معروف به افغانی و ش��اگرد او ش��یخ 
محمد عبده و دیگران و دیگران، و از علمای شیعه مرحوم شرف الدین عاملی و بزرگان 
دیگری، چه تالش��ی کردند برای اینکه در مقابله ی با اس��تعمار نگذارند این وسیله ی 

راحِت در دست استعمار، به یک حربه ی علیه دنیای اسالم تبدیل شود.
بیاناتدردیدارشرکتکنندگان
درهماندیشیعلمایاهلتسننوتشیع۱۳۸۵/۱۰/۲۵

این دنیا از دست ما می  رود؛ نزدیک 
و دور دارد، من زودتر و شما بتدریج. 
آن چیزی که باقی می  ماند حسنه 
اس��ت. این دنیا نیست این، حسنه 
اس��ت؛ آنی که انبیا ه��م دنبالش 

هس��تند. و آن حس��نه مطلقه عبارت از رسیدن به مقامی است که 
ما نمی  توانیم بفهمیم.البته ما از رحمت خدا مأیوس نیس��تیم. ما 

ناقصیم، لکن خدای تبارک و تعالی جبران می  کند.
صحیفهامام،ج۲۰،ص:۳۹۶-۳۹۴
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مقبره شهيدان احد بخش
در دامنه ه��ا و اط��راف این کوه پایانی

در گ��ذر تاری��خ رویداده��اي 
بس��یار رخ داده و آثار و بناهای��ي مربوط به 
آن رویداده��ا برپا ش��ده که برخ��ي هنوز بر 
جاي مانده اس��ت. در سال سوم ق. در دامنه 
جنوبي این کوه، میان مس��لمانان و مشرکان 
قریش نبردي س��خت روي داد که نبرد احد 
نام رفت. در این نبرد، ش��ماري از مسلمانان 
کشته شدند و به فرمان رسول خدا)صلي اهلل 
علیه و آل��ه( در محل شهادتش��ان در دامنه 
همین کوه دفن ش��دند]3۹[و آرامگاه آن ها 
هنوز زیارتگاه مسلمانان است. بر پایه برخي 
از گزارش ه��ا، پیش از دس��تور پیامبر)صلي 
اهلل علیه و آله( پیکرهاي ش��ماري از ش��هدا 
در مکان ه��اي دیگر دفن ش��د و بازگرداندن 
آن ها به احد ممک��ن نبود.]4۰[پیکر حمزه 
عم��وي رس��ول خدا)صلي اهلل علی��ه و آله( 
در دامن��ه همین کوه، در مکان��ي که اکنون 
آرامگاه اوست، دفن شد.]41[بر قبر او گنبد 
و بارگاهي ساخته بودند که پس از دیرگاهي 
در روزگار اخیر به دست وهابیان ویران شد. 
در سال13۸3ق. محوطه ش��هادتگاه او را با 

دیواري محصور کردند.]42[
 در گذر زمان، تنها از قبر حمزه، عبداهلل بن 
عم��رو بن حزام، عمرو بن جموح، و س��هل بن 
قیس که نزدیک حمزه مدفون هستند]43[، 
نش��اني بر جاي مان��ده]44[و از آرامگاه دیگر 
شهیدان نش��اني نیس��ت. قبرهاي موجود در 
این منطق��ه را از آِن بادیه نش��یناني مي دانند 
ک��ه در دوران عمر بن خطاب]4۵[یا هش��ام 
بن عبدالمل��ک، آن گاه که خالد بن عبدالملک 
حکم��ران او در مدین��ه ب��ود، در آن ج��ا دفن 

شده اند.]4۶[
 در گزارش ه��اي تاریخي آمده که رس��ول  

خدا)صل��ي اهلل علیه و آله( س��الي ی��ک  بار به 
زیارت قبرهاي شهیدان احد* مي رفت. خلفاي 
نخس��تین نیز به این ش��یوه رفتار مي کردند.
]4۷[نی��ز حض��رت فاطم��ه )س( ب��ه زیارت 
ش��هیدان احد، به ویژه حم��زه، عنایتي خاص 
داش��ت.]4۸[بر پایه س��خني، 4۶ سال پس از 
نبرد احد، سیل برخي از قبرهاي شهیدان احد 
از جمله عب��داهلل بن عمرو پدر جابر و عمرو بن 
جموح را ش��کافت و پیکرها را آش��کار کرد. در 
پیکر آنان هیچ تغییري دیده نش��د؛ گویا تازه 
دفن ش��ده بودند. نیز 4۰ س��ال پ��س از نبرد 
احد، معاویه که قصد داش��ت از چشمه آبي در 
دامنه هاي احد، به مدینه آب برس��اند، مجراي 
آب را از میان مقبره ش��هیدان احد عبور داد و 

از ای��ن روي، فرمان داد که اجس��اد را جا  به  جا 
کنن��د. در آن رخداد نیز برخي از جنازه ها تازه 
و س��الم جلوه کردند. گویند: در این میان، بیل 
به پاي حضرت حمزه اصابت کرد و از جاي آن 

خون جاري شد.]4۹[
 

   ِمْهراس
 مهراس حوضچه اي س��نگي در احد است 
ک��ه در نبرد احد، پ��س از فروکش کردن آتش 
جنگ، علي)علیه السالم( سپر خود را از آب آن 
پر کرد و آن را نزد رس��ول خدا)صلي اهلل علیه و 
آله( آورد و ایش��ان صورت خون آلود خود را با 

آب آن شست.]۵۰[
در دامن��ه جنوب��ي احد ش��کاف کوچکي 

اس��ت که گویند: رس��ول خدا)صلي اهلل علیه 
و آل��ه( را براي م��داواي زخم هایي که در نبرد 
احد برداش��ته بود، به آن جا بردند. اما در منابع 
سخني درباره پناه بردن پیامبر)صلي اهلل علیه 

و آله( به شکافي در کوه احد دیده نمي شود.
 امروزه ش��هر مدینه از کوه احد درگذشته و 
به پشت آن رس��یده و کوه در داخل شهر قرار 
گرفته اس��ت. اکنون مي توان از طریق بزرگراه 
فهد بن عبد العزیز از حرم پیامبر)ص( و ش��هر 
مدینه به کوه احد و مزار شهدا رفت. از خیابان 

سید الشهدا نیز بدان جا راهي هست.]۵1[

 ]3۹[. الس��یرة النبوی��ه، ج2، ص۶۰، ۹۸؛ 
تاریخ طبري، ج2، ص4۹۹.

]4۰[. المغازي، ج1، ص312.
]41[. تاریخ المدینه، ج1، ص12۵.

]42[. تاریخ معالم المدینه، ص13۷.
]43[. تاریخ معالم المدینه، ص13۰؛ وفاء 

الوفاء، ج3، ص11۷-11۶.
]44[. المغازي، ج1، ص312-313؛ تاریخ 

المدینه، ج1، ص13۰.
]4۵[. المغ��ازي، ج1، ص313؛ انس��اب 

االشراف، ج1، ص41۰.
]4۶[. تاریخ المدینه، ج1، ص13۰.

المدین��ه، ج1، ص132؛  تاری��خ   .]4۷[
الکشاف، ج2، ص3۵۸؛ التفسیر الکبیر، ج1۹، 

ص4۵.
المغ��ازي، ج1، ص313؛ تاری��خ   .]4۸[

المدینه، ج1، ص132.
]4۹[. تفسیر ثعلبي، ج2، ص13۸-13۹؛ 
الس��یرة  ص24۰-242؛  ج1۹،  التمهی��د، 

الحلبیه، ج2، ص۵3۹.
]۵۰[. تاری��خ طب��ري، ج2، ص۵1۹؛ وفاء 

الوفاء، ج4، ص1۵2.
]۵1[. آثار اسالمي مکه و مدینه، ص3۵4.

حكايت ُاُحـــد
كوهي در شمال مدينه النبی

قبور فرزندان رسول خدا صلي اهلل عليه وآله  در بقيع
در قبرستان بقیع سه تن از دختران رسول خدا صلي 
اهلل علی��ه وآله ب��ه نام هاي زینب، ام کلث��وم و رقّیه و نیز 
ابراهیم پس��ر آن حضرت دفن شده اند. زینب  بزرگترین 
دختر پیامبرصلي اهلل علیه وآله زینب بود که از خدیجه 
متولد ش��د. او با ابوالعاص بن ربیع ازدواج کرد و در سال 
هش��تم هجري قمري ب��درود حیات گف��ت. ام کلثوم  
همس��ر ُعتیبه بن ابي لهب بود. او در س��ال سوم هجرت 
به عقد عثمان  درآمد ودرس��ال ۹ ه . ق. وفات یافت و در 
حالي که پیامبرصلي اهلل علیه وآله بر او مي گریس��ت در 

بقیع به خاک سپرده شد.
رقیه  درمکه  به  عقد عتبة بن ابي لهب و پس از وي به 
عقد عثمان درآمد. او به حبشه هجرت کرد و از حبشه به 

مدینه آمد و سرانجام در سال دوم هجرت بر اثر بیماري 
وفات یافت. برخي وفات او را س��ال چهارم هجرت ذکر 
کرده ان��د. پیامبرصلي اهلل علیه وآله دس��تور داد او را در 

بقیع به خاک سپردند.
 ابراهیم فرزند رسول خداصلي اهلل علیه وآله در سال 
۸ ه . ق. در مدین��ه  از مادرش ماریه قبطّیه متولد ش��د. 
پیامبرصلي اهلل علیه وآله به وي عالقه ش��دید داش��ت و 
عاطفه نشان مي داد، اما او سرانجام در سال دهم هجرت، 
پس از یک س��ال و ده ماه از دنیا رفت و به دستور رسول 
خ��دا، در کنار قبر عثمان بن مظع��ون در بقیع به خاک 
سپرده شد. محّل والدت او َمشربه اّم ابراهیم لقب گرفت 

که هم اکنون از آثار اسالمي مدینه به شمار مي آید.




