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 شيوع كرونا در ميان
حجاج ايراني تكذيب شد
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رهنمود

جدیت در مسئله وحدت 
ه��ر حرکت اختالف��ی، به هر ش��کلی، در میان 
ملتهای مسلمان، یا در درون یک کشور میان افراد 
آن کش��ور، بازی کردن در زمینی است که دشمن 
آن زمین را تعیین کرده اس��ت؛ کمک به دش��من 
است. مس��ئله ی وحدت را همه باید جدی بگیرند؛ 
در درجه ی اول، نخبگان؛ نخبگان سیاسی، نخبگان 
دین��ی، نخبگان دانش��گاهی، نخب��گان حوزه های 
علمی��ه؛ در همه جا. در کش��ور ما همه مس��ئله ی 
وحدت را جدی بگیرند. ایجاد اختالف مذهبی بین 
گروههای مختلف مسلمان، خطر بزرگی است. اگر 
دش��منان بتوانند آتش اختالفات فرقه ای را در یک 
جائی برافروزند، فرونش��اندن آن جزو دش��وارترین 
کارهاس��ت. باید جلوی ای��ن کار را گرفت؛ این هم 
نمیش��ود، جز با ابتکار عم��ل و مجاهدت و اخالص 
نخب��گان در هر کش��وری؛ علم��ا، دانش��گاهیان، 
سیاس��تمداران، کس��انی که دارای نفوذ و تأثیرند؛ 
برای مردم تش��ریح کنند نقشه ی دشمن را، و نگاه 
امیدوارانه ی دشمن را به ایجاد اختالف بین مردم، 
بین کشورهای اس��المی، بین جناحهای اسالمی، 
بین س��نی و ش��یعه، بین گرایش��های مختلف در 

مذاهب مختلف اسالمی؛ مردم را آگاه کنند.
بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان 
کنفرانس وحدت اسالمی   10 / 11 / 1391
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 ۱۲۰۰ ميليارد تومان يارانه
برای واحدهای صنعتی

    ی��ک ه��زار و ۲۰۰ 
میلیارد توم��ان یارانه به 
واحدهای صنعتی کشور 
پرداخت می شود. معاون 
وزی��ر صنع��ت ، مع��دن 
و تج��ارت در س��فر ب��ه 

شهرکرد گفت: مقرر شده 1۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به واحدهای 
صنعتی کوچک پرداخت شود. آقای ابریشمی افزود: این تسهیالت 
ب��ه میزان 1۰و15 هزار میلیارد توم��ان به صنعت و صنایع کوچک  
واگذار می شود. وی از شرکت برفاب چهارمحال و بختیاری به عنوان 
تولیدکننده و صادرکننده برتر کش��ور یاد کرد و اف��زود : این واحد 
تولیدی توانس��ته است طی چند س��ال اخیر با تولید کولرهای آبی 

درجه یک جایگاه خود را در سطح ملی پیدا کند.

جهانگيری: همكاری ايران و قطر 
به نفع صلح و ثبات منطقه است

     معاون اول رئیس جمهور 
با تاکید برمنافع مشترک 
ای��ران و قط��ر در منطقه 
گفت: همکاری ملت های 
مس��لمان ای��ران و قط��ر 
می توان��د به نف��ع صلح و 

ثبات منطقه و ارتقای جایگاه اسالم در دنیا باشد.
اس��حاق جهانگی��ری در دیدار احمدبن جاس��م بن محمد آل 
ثانی ، وزیر اقتصاد و تجارت قطر با اش��اره به منافع مش��ترک 
دوکش��ور در امنی��ت منطق��ه، ذخای��ر مش��ترک زیرزمینی، 
اش��تراکات دین��ی، جغرافیایی و فرهنگی، از روند مناس��بات 
دوکشور ابراز خرس��ندی و برضرورت توس��عه همکاری های 

اقتصادی تاکید کرد.

    چهارمین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
و همکاری های صنعتی و تجاری ایران و ترکیه با حضور نمایندگان 
بی��ش از 5۰ موسس��ه خصوصی ایرانی و دهها ش��رکت ترکیه ای و 

مقامات دوکشور در آنکارا برگزار شد.
همایش بین المللی همکاری صنعتی و تجاری ایران و ترکیه در 
آنکارا به گزارش ایرنا،دراین همایش که به همت رایزنی اقتصادی و 
تجاری سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا و همکاری اتحادیه 
اتاق ها وب��ورس های ترکیه به عنوان بزرگتر ی��ن نهاد مدنی فعال 
در حوزه اقتصادی و تجاری وصنعتی ترکیه برگزار ش��د، علی رضا 
بیگدلی س��فیر جمهوری اس��المی ایران در آنکارا، معاونان وزارت 
خانه های توس��عه و اقتصاد ، مس��ووالن اتحادیه اتاقها وبورسهای 
ترکی��ه و نهادهای صنف��ی ترکیه ای و ایرانی و روس��ا و نمایندگان 

شرکت های ایران و ترکیه حضور داشتند.

همايش بين المللی همكاری صنعتی و تجاری ايران و تركيه در آنكارا
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مضامین عرفانی دعای کمیل
دعای کمیل، حاوي مضامین بلند عرفاني است و شامل مجموعه هایي از سري 
جم��الت هم آهنگ و زیبا اس��ت. این دعا با درخواس��ت از خداوند متعال ش��روع 

مي شود. در خواستي عارفانه توام با سوز عاشقانه.
و قد اتيتك يا الهي بعد تقصيري و اس��رافي علي نفس��ي، معتذرا نادما منكس��را 
مس��تقيال مس��تغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا؛ یعني خدایا بع��د از این همه تقصیر و 
کوتاهي و اس��راف نزدت آمده ام با حالت پیش��یماني و عذرخواهي و دل شکس��ته 
پس )فاقبل عذري( که عذرم را ببخشاي زیرا )انت اکرم من ان تضع من ربیته(: تو 

بزرگوار تر از آن هستي که پرورده ات را ضایع گرداني.

چهارمین دعای کمیل ایرانیان در سرزمین وحی برگزار شد

زمزمه عارفانه حجاج در مدينه 
    هزاران حاجي ایراني،  ش��ب گذشته با دلي پیراسته، پروا پیشه 
و واثق به الطاف خداوندي، دع��اي پرفیض کمیل را زمزمه کرده و 
در مظلومیت ائمه بَقیع علیهم السالم گریستند و با اشک هاي خود، 

بین الحرمین را شستشو دادند.
 ه��زاران حاج��ي ایران��ي در حال��ي گام در یک��ي از بهترین و 
عجیب ترین محدوده ه��اي این عالم نهادند که خ��ود را براي قرار 
دادن در معرض چشمه س��ار عش��ق و عبودیت آم��اده کرده، کلید 
رحمت الهي در دس��ت گرفته و مناجات عارفانه مولي الموحدین، 
حضرت علي علیه الس��الم را طوري زمزم��ه کردند که قلب و دل را 
مشحون از سایه سار محبت و رحمتي یابند که چون آبشاري از نور 

به سوي بندگانش سرازیر شده و روح و جسمشان را در بر گیرد.
گ��زارش خبرنگار پایگاه اطالع رس��اني حج حاکیس��ت، انبوه 
حج��اج در صفوف متراک��م و در فضایي آرام و معن��وي، فرازهاي 
دعاي پرفی��ض کمیل را زمزم��ه کرده و در مظلومی��ت ائمه بقیع 
علیهم الس��الم گریس��تند. دعاي کمی��ل زائران ایران��ي در مدینه 
ب��ا هماهنگي مقامات س��عودي و حضور پلیس این کش��ور برگزار 
مي شود و در طول برگزاري این مراسم با شکوه، خیابان هاي اطراف 
مسجد النبي )ص( مسدود شده و تنها زائران ایراني اجازه حضور در 

محدوده محل برگزاري مراسم را داشتند.
این مراسم راس س��اعت۳۰ /۲1 به وقت محلي با تالوت آیاتي 
از کالم اهلل مجید آغاز ش��د و در ادامه، مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت در مدح و منقبت رسول اهلل )ص( و ائمه مظلوم بقیع )ع( به 
مدیحه سرایي پرداختند. پس از قرائت دعاي کمیل به لحن عربي، 
حجت االسالم والمسلمین سید محمدحسن ابوترابي فرد جانشین 
سرپرست حجاج ایراني در مدینه بعد، براي عزت اسالم و مسلمین 

و حل مشکالت جهان اسالم به درگاه خداوند متعال دعا کرد.

حجاج ایراني در حج امس��ال چهار نوبت در بین الحرمین دعاي 
کمی��ل گروهي خواندند که دو مراس��م آن با حض��ور زائران ایراني 
مدینه قبل در بین الحرمین برگزار ش��ده بود و امش��ب نیز دومین 

نوبت آن بعد از موسم حج و با حضور حجاج مدینه بعد، برپا شد.
بنابراین گزارش، دعاي کمیل در اقامتگاه هاي حجاج ایراني و از 
جمله در هتل دارالهادي، محل استقرار بعثه مقام معظم رهبري در 

مکه مکرمه نیز برگزار شد.

   كميل مدينه؛ نمايش عزت و معنويت ايرانيان است
اجتماع باشکوه حجاج ایراني در پشت دیوارهاي بقیع و راز و نیاز 
با پروردگار متعال نمایش عزت، معنویت و نظم ایرانیان است.یکي 
از سئواالتي که در ذهن بیش��تر مردم متصور مي شود این است که 
چرا دعاي کمیل مدینه داراي اهمیت ویژه اي است؟ و ما در این متن 
کوتاه پاس��خ کاملي به این سئوال خواهیم داد.مراسم پرشور دعاي 
کمیل، در بین الحرمین مسجدالنبي و قبرستان بقیع، که سابقه اي 
س��ي و چند س��اله دارد یکي از برنامه هاي جذاب براي زائران است.
هر س��ال، چهار دعاي کمیل در موس��م حج در مدینه منوره برگزار 
مي ش��ود. این هماهنگي فقط براي مدین��ه و آن هم ایام حج تمتع 
است؛ پس نه در مکه و نه در ایام عمره چنین برنامه اي وجود ندارد.

دو دع��اي کمیل ب��راي زائ��ران مدینه اول و دو مراس��م دیگر، 
مختص حاجیان مدینه دوم اس��ت. به این ترتیب هر حاجي ایراني 

فقط در یک دعاي کمیل مدینه حضور دارد.

   نظم مراسم
معموال در ابتداي این برنامه تالوت قرآن، مناجات خواني، سپس 
قرائت دعا و ذکر مصیبت در رثاي اهل بیت )ع( و در پایان نیز دعاي 

سرپرست حجاج. مراسم راس ساعت – ۲1 و ۳۰ - آغاز و دقیقا پس 
از ۶۰ دقیقه پایان مي پذیرد با جامعیتي کامل و بدون حاشیه.

انتظام��ات این برنامه دو بخش دارد؛ یکي بر عهده پلیس مدینه 
اس��ت که در جهت برق��راري امنیت در تالش هس��تند و دیگري 

انتظامات ایراني ها.
از هر کاروان تعدادي از زائران جوان به صورت افتخاري انتخاب 
و نس��بت به چگونگي ایف��اي وظایف توجیه مي ش��وند. اینان یک 
س��اعت قبل از آغاز در جایگاه مستقر و تمامي نظم و انضباط داخل 

جلسه برعهده خود زائران ایراني است.
انتظامات خانم ها نیز که در س��مت چپ و در جوار بقیع استقرار 

یافته اند نیز بر عهده بانوان محترم است.
از نکات جالب این مراسم آن است که مردم با اشتیاق و تواضع بر 
روي زمین و سنگ فرش هاي بین الحرمین مي نشینند و پس از هر 
مراس��م نیز اقدام به پاکیزه سازي این مکان مقدس که به مساحت 

۷5۰۰ متر – ۲5۰ متر طول و۳۰ متر عرض - است مي پردازند.

   ارزش مكاني و زماني
بین الحرمین مدینه مکاني پرقداس��ت اس��ت. ده ه��ا زائر رو به 
قبله، به گونه اي که سمت راستشان حرم پیامبرخدا )ص( و سمت 
چپش��ان آس��تان پر عظمت چهار امام مظلوم بقیع )ع( قرار دارد؛ 
گفت و گویي عاش��قانه از زب��ان مولي الموحدین )ع( ب��ا پروردگار 
متعال دارند.آن هم در فضایي که قطعا بارها محل آمد و شد پیامبر 

رحمت و اولیاي الهي بوده است.
شب جمعه نیز ش��بي پر عظمت، زمان استجابت دعا، بخشش 
گناهان، آش��تي با پروردگاري که مهربان تر از مادر و ش��ب زیارتي 

سیدالشهداء )ع( است.
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دریچه
آخرين لحظه هاي حضور 

در مدينه 
اتوبوس ه��اي حج��اج ک��ه از مقابل 
هتل ه��ا حرک��ت مي کند، ی��ک مقصد 
بیش تر ندارد، از ش��ارع مط��ار مي روند 
ب��ه س��مت ف��رودگاه مدینه.فرودگاهي 
که چندس��الي اس��ت بین المللي ش��ده 
و نیم��ي از حجاج ایران��ي از آن طریق به 
کشور بازگشته اند.در س��الن ها، بلیت را 
مي گیرند و مام��ور کنترل با خوش رویي 
خداحافظي و آرزوي س��المت مي کند، 
بعد زائ��ران وارد صف بلندي کنترل بار و 
بازرسي مي شوند؛ کمربند و کیف و همه 
اشیا فلزي شان را بیرون مي آورند تا بوق 

دستگاه بلند نشود.
بعد از بازرسي، بخش گذرنامه هاست؛ 
برخ��الف ورود اینجا هم دقای��ق انتظار 
طوالن��ي نیس��ت و هنگام خ��روج از این 
بخ��ش، چن��د مامور ق��رآن به دس��ت، 
منتظرن��د تا زائران را ب��ا هدیه یک قرآن 
بدرق��ه کنند. این تقریب��ا آخرین تماس 

ایراني ها با سعودي هاست.
سالن انتظار چندان بزرگ نیست، اما 
ظاهرا به تعداد همه صندلي براي نشستن 
هس��ت؛ چند قالیچه سجاده اي هم براي 
نم��از پهن ش��ده و این جا نم��از جماعت 
مفصل تري خوانده مي ش��ود. گوش��ه اي 
از س��الن خروجي هم مح��ل جعبه هاي 
ق��رآن اهدایي اس��ت که برخي هاش��ان 
هم��راه ترجم��ه ب��ه اردو، اندونزیایي یا 

انگلیسي اند.
نماز خوانده ش��ده و حجاج جایشان 
را پی��دا کرده اند و مي دانن��د که حداقل 
۲ س��اعتي بای��د این ج��ا باش��ند؛ حاال 
نوب��ت دیده بوس��ي ها و خداحافظي ها و 
عکس هاي یادگاري است. تبادل تلفن ها 
و عذرتقس��یرگفتن ها هم جز دائمي این 
بخش ماجراس��ت، گویي همه مي دانند 
که پایش��ان که به فرودگاه ایران برس��د، 

دیگر فرصتي براي این کار ها ندارند.
۲۰ دقیق��ه اي به زمان پ��رواز مانده، 
اتوبوس ه��ا جلوي در صف کش��یده اند، 
ظاهرا تاخیر چنداني در کار نیست. پرواز 
سعودي اس��ت، همه مي نشینند و پرواز 

آماده حرکت مي شود.
میهمان��داران، مس��افران را راهنمایي 
مي کنن��د، چراغ ه��ا خاموش مي ش��ود و 
هواپیما پس از طي کردن مسافتي طوالني 
روي بان��د، به ه��وا برمي خی��زد. فرودگاه 

مدینه، هر لحظه، دور و دور تر مي شود.

سفر شبانه حجاج از مكه به مدینه ممنوع شد
یک رس��انه سعودي مانع اصلي در برابر انجام پروازهاي ش��بانه حجاج را اعالم کرد.زمانهاي پرواز ها مانع سفر 
ش��بانه حجاج مي ش��ود.وزارت حج عربستان تاکید کرد: اجراي تصمیم منع س��فر حجاج با اتوبوس ها میان مکه 
مکرمه و مدینه منوره پس از ساعت 11 شب پیش از موسم حج اجرا شده است.در حالي که وزارت حج با موانعي در 
برابر اجراي آن پس از موسم حج روبرو مي شود که مهم ترین آن زمانهاي پرواز برخي حجاج در فرودگاه بین المللي 
جده یا فرودگاه بین المللي مدینه منوره است.این وزارت خاطر نشان کرد: اجراي این تصمیم از حج ۲۰۰۸ موفقیت 
زیادي در کاهش حوادث و سوانح رانندگي در بزرگراه ها داشته است. بر اساس این تصمیم رانندگان از سفر و انتقال 
حجاج پس از ساعت 11 شب منع شده اند تا زمان کافي براي استراحت داشته باشند.محمد البیجاوي رییس اداره 
حج مدینه منوره به الوطن گفت: تصمیم منع س��فر ش��بانه همچنان اجرا مي شود و تمام اتوبوسهایي که حجاج را 
منتقل مي کنند باید تحت نظارت شرکت حمل و نقل عمومي باشد و بر اساس دستورات مربوط به نقل حجاج عمل 

کنند.به گفته وي، ۲۰ شرکت با داشتن حدود ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس به جابجایي حجاج مي پردازند.

با صدور اطالعیه اي از سوي مرکز پزشكي حج؛

شيوع كرونا در ميان حجاج ايراني تكذيب شد
    رییس مرکز پزش��کي حج وزیارت جمعیت هالل احمر جمهوري 
اسالمي ایران نسبت به انتش��ار برخي اخبار در رسانه هاي سراسري 
واکنش نشان داد و شیوع کرونا در میان حجاج ایراني را تکذیب کرد.
دکتر سیدعلي مرعش��ي، رییس مرکز پزشکي حج وزیارت جمعیت 
هالل احمر جمهوري اس��المي ایران نسبت به انتشار برخي اخبار در 
رس��انه هاي سراسري واکنش نشان داد و شیوع کرونا در میان حجاج 

ایراني را تکذیب کرد.
در اطالعیه مرکز پزش��کي به نقل از دکتر مرعشي آمده است: در 
برخي رس��انه ها ادعا شده که 1۶۰۰ نفر مش��کوک به کرونا در کشور 
شناسایي و 5 نفر نیز جان باخته اند که این مورد مرتبط با ورود حجاج 
به کش��ور اعالم شده اس��ت. الزم به ذکر است که در طول موسم حج 
امسال خوشبختانه حتي یک مورد مشکوک ابتال به کرونا )مرس( در 

زائران ایراني دیده نشده است.
دکتر مرعش��ي در ای��ن اطالعیه تصریح کرده اس��ت: نمایندگان 
محترم وزارت بهداشت جمهوري اس��المي ایران نیز در طول موسم 
بعنوان نماینده و ناظر وزارت بهداش��ت به روند بهداش��ت و درمان و 
پیگیري زائرین نظارت داش��ته اند. از طرفي طبق اعالم رسمي وزارت 
بهداش��ت س��عودي در ۷5 روز گذش��ته حتي یک مورد مشکوک به 
کرونا حتي در زائران دیگر کشورهاي نیز در شهر مکه و مدینه )محل 

استقرار حجاج( دیده نشده است.
رییس مرکز پزشکي حج وزیارت یادآور شده است: اعالم آمار فوق 
در برخي رس��انه ها کامال اش��تباه و غیرواقعي است در خصوص مورد 
کرمان نیز اوال مربوط به موسم عمره بوده و ربطي به موسم حج ندارد، 

ثانیا هیچکدام از افراد نامبرده کرماني حتي زائر عمره نیز نبوده اند.

حجكم مقبول اما...
   رضا خوش لهجه

این روز ها در جاي جاي شهر که قدم مي زني در هر کوي و برزن 
با مناظر و صحنه هایي مواجه مي شوي که خبر از بازگشت زایري از 

زیارت خانه خدا و حرم نبوي و یا عتبات مقدسه عالیات مي دهد.
آذین بندي س��ر در منازل؛ تاج هاي گل و نصب چندین پارچه 
نوش��ته رنگي با عبارات مختلف؛ خبر از بازگش��ت عزیزي از سفر 

پرخیر و برکت حج به میهن مي دهد.
چند سالي است که نصب چندین پارچه نوشته و پالکاردهاي 
رنگي پر زرق و برق از س��وي اقوام و بستگان سببي و نسبي بر سر 
در منازل حجاج و زایران اماکن مقدسه به سنتي تبدیل شده است 
که متاسفانه به دلیل چشم و هم چشمي ها هر روز ابعاد وسیع تري 

نیز به خود مي گیرد.
س��ال ها پیش خاطرم مي آید وقتي حجاج از این سفر معنوي به 
خانه و کاشانه خویش بازمي گش��تند؛ مراسم هاي استقبال بسیار 
س��اده و بي آالیشي برگزار مي ش��د اما متاس��فانه امروزه به دالیل 
مختلف که ش��اید مهم ترین آن به فراموشي سپرده شدن بسیاري 
از ارزش ها و سنت اسالمي باش��د؛ دیگر از آن آیین هاي ساده و کم 
هزینه خبري نیست و به جاي آن روز به روز شاهد پرزرق و برق شدن 

آیین هاي استقبال از حجاج و زایران اماکن مقدسه هستیم.

چاپ کارت ه��اي دعوت براي حضور در مراس��م اس��تقبال و 
ولیمه حجاج با طرح ها و رنگ هاي مختلف؛ رزرو سالن و تاالرهاي 
پذیرای��ي؛ چندین مدل غذا و میوه و ش��یریني؛ دعوت از مداحان 
براي مدیحه سرایي در مراسم؛ خرید تاج گل و بعضا تزیین ماشین 
حامل حجاج و... از جمله مواردي اس��ت که موضوع اس��تقبال از 
حجاج را به یک آیین پرهزینه و تشریفاتي که با روح حج که همانا 
توج��ه به محرومان و نیازمندان و بریده ش��دن از تعلقات مادي و 

دنیوي است با منافات مواجه مي کند.
از س��وي دیگر این ریخت و پاش ها )هر چند از کیسه شخصي 
افراد( براي جامعه اي که افتخارش ش��یعه علي )ع( بودن اس��ت؛ 
پسندیده نیس��ت و همگان باید بکوشیم با تاسي به رفتار و منش 
موال و مقتدایمان؛ حمای��ت و کمک به محرومان را جایگزین این 

رفتارهاي تشریفاتي کنیم.
امس��ال ۶۴ هزار زایر ایراني توفیق تشرف به سرزمین وحي را 
یافتند و اگر به ط��ور میانگین براي هر زایر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان 
باب��ت پیام تبریک و نصب پالکارد و آذین بندي و چراغاني و خرید 
تاج گل و... در نظر گرفته ش��ود بالغ ب��ر 1۲ میلیارد تومان در این 

خصوص هزینه مي شود که رقم قابل توجهي است.
ادامه در صفحه آخر

حجاج و بستگان آن ها بخوانند
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مرا فراموش مكن
امام صادق علیه السالم :

ُ َعزَّ َو َجلَّ ِإلَى ُموَس��ى عليه  الس��الم َيا ُموَسى عليه    َأْوَحى اللَّ
الس��الم َل َتْفَرْح بَِكْثَرِة الَْماِل َو َل َتَدْع ِذْك��ِري َعَلى ُكلِّ َحاٍل َفِإنَّ 

نُوَب َو ِإنَّ َتْرَك ِذْكِري يُْقِسي الُْقُلوب  َكْثَرَة الَْماِل ُتْنِسي الذُّ
خدای عّزوجّل به موسی علیه  السالم وحی کرد: ای موسی! 
به زیادی ثروت ش��اد مش��و و در هیچ حالی مرا فراموش مکن، 
زیرا با زیادی ثروت گناهان فراموش می ش��ود و از یاد بردن من 

قساوت قلب می  آورد.
کافی)ط-االسالمیه( ج 2 ، ص 497 ، ح 7

شهر هجرت
مدینه شهري است که دیوارها، کوچه ها و گذرهایش یادآور دوران 

حیات پیامبر و ائمه است.
این س��رزمین نوراني آئینه اي را مي ماند که تاریخ پرفراز و نش��یب 
مکتب آس��ماني ما، در س��یماي آن جلوه اي پرف��روغ یافته و از جمله 
آغوش گش��وده و کرامت میهمان نوازانه اش در برابر پیامبر و یاوران او 

در قرآن کریم نیز به زیبایي انعکاس یافته است.
از جمله این آیات مي توان به آیات نود و هفتم و صدم سوره نساء اشارت 
داشت که مي خوانیم:"آنانکه هنگام مرگ، فرشتگان از آنها باز پرسند که 
در چه کار بودید پاس��خ دهند که ما در روي زمین مردمي ضعیف و ناتوان 

بودیم. فرشتگان گویند آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن سفر کنید".
و هر کس��ي در راه خدا از وطن خوی��ش هجرت کند در زمین براي 
آسایش و گسترش امورش جایگاه بسیار خواهد یافت. و هر گاه کسي 

از خانه خویش براي هجرت به سوي خدا و رسول بیرون آید و در سفر، 
مرگ وي فرا رسد اجر و ثواب چنین کسي برخداست.

همچنین در آیه پنجاه و شش��م از س��وره عنکبوت آمده است: »یا 
عبادي الذین آمنوا ان ارضي واس��عه فایاي فاعب��دون« اي بندگان با 
ایمان زمین من بس��یار وسیع است در این صورت هر کجا باشید مرا با 

اخالص پرستش کنید.
پیامب��ر ما به امر خداوند مک��ه را به مقصد مدینه ترک گفتند و این 
هجرت مبدأ تاریخ اس��المي واقع گردید. مدین��ه پس از مکه معظمه 
مرکز نزول وحي قرار گرفت و خاطرات تاریخي بر جاي مانده در سینه 
این ش��هر و مأوي یافتن خواجه کاینات و مفخر ممکنات در آن و قرار 
گرفتن این سرزمین به عنوان مقدم حبیب خدا همه و همه گواهي به 

نوراني ترین سرزمین خداست.

 زبـان حــال
زائران مدینه

    غالمعلی حدادعادل
یا رسول اهلل مهمان توایم
میهمان تو ز ایران توایم

سید عالم تو صاحب خانه ای
ما گرسنه بر سر خوان توایم

در هوایت بال و پر افشانده ایم
ما کبوترهای ایوان توایم

از تف گرمای هجران سوختیم
تشنه آبی ز باران توایم

دور نزدیکیم نی نزدیک دور
ما به کوی عشق جیران توایم

خسته از خار مغیالن طریق
خرم از عطر گلستان توایم

آمده منزل به منزل کو به کو
پای در کوه و بیابان توایم

ما شقایق های صحرای غمیم
سوگواران شهیدان توایم

جان و تن قربان جانان کرده ایم
کشتگان عید قربان توایم

خنده مان با اشک و آه آمیخته
شمع سوزان شبستان توایم

قبله ما سوی غرب و شرق نیست
ما نه آن این و آن، آِن توایم

گفته  ای سلمان ز اهل بیت ماست
ما ز اهل بیت سلمان توایم
با تو پیمان ارادت بسته ایم

همچنان بر عهد و پیمان توایم

   آنچه عمل عبادی و به خصوص حج را ارزش��مند، پویا، سازنده، تعالی 
بخش، ماندگار و مورد قبول خداون��د می گرداند، انگیزۀ درونی و خلوص 
باطنی است، و این »هستۀ سالم« ؛ درخت پرشاخ و برگ و میوه ای خواهد 

رویانید.
آری، ب��ا توّجه به ارزش��مندی همین »خلوص نّی��ت« و خداخواهی 
و پرهی��ز از »ریاکاری« اس��ت که، ام��ام صادق علیه الس��الم دربارۀ حج 
، َحّجاِن: َحجٌّ للِ ِ َوَحجٌّ لِلّناِس، َفَمْن َحجَّ للِ ِ، كاَن َثوابُُه َعَلى الِل  می فرماید: الَحجُّ

اَلَْجنََّة، َوَمْن َحجَّ لِلّناِس، كاَن َثوابُُه َعَلى الّناِس َيْوَم الِْقياَمِة.  
حج، دو گونه اس��ت: حّجی که برای خدا انجام می ش��ود و حّجی که به 
خاطر جلب نظر مردم صورت می گیرد، پس هر کس برای خدا حج انجام 
دهد، پاداش او از جانب خدا، بهش��ت می باش��د، و هر کس به خاطر مردم 

حج انجام دهد، روز قیامت پاداش او هم برعهدۀ مردم خواهد بود.
ای��ن معنا، ک��ه در حج و عبادت می بایس��ت، خلوص نّی��ت، معرفت و 
خودآگاهی و شعور قلبی و اسرار باطنی مورد توّجه قرار گیرد، آن قدر الزم 
و دارای اهمّیت است که پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله فرموده: خداوند 

متعال، به جسم ها و حسب و نسب و دارایی شما نگاه نمی کند،
ولِكْن َيْنُظُر ِالى ُقُلوبُِكْم، َفَمْن كاَن لَُه َقْلٌب صالٌِح، َتَحنََّن اللُ َعَلْيِه.

بلکه خداوند به دل ها و )نّیت ها( ی ش��ما نگاه می کند، پس هر کس��ی 

دارای قلبی صالح و سالم و نّیتی پاک باشد، خدا به او نظر رحمت و شفقت 
می نماید. و عمل او را مورد عنایت قرار می دهد.

ب��اری، این جهت مهم که، مغز و هس��تۀ عبادت »خلوص نّیت« و روح 
اطاع��ت و بندگی و تقّرب به ذات مقّدس پروردگار عالم که موجب قبولی 
عمل از ناحیۀ حضرت حق باید باش��د، هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد، 
و یا مظاهر ماّدی و هوس های پس��ت دنیایی آن را تحت الشعاع قرار دهد، 
بلکه برای جلب رضایت خالق خویش، پیوسته او را حاضر و ناظر و مراقب 
اعم��ال خویش بداند و بر غنی و پویای��ی و صّحت و کمال آن بیفزاید، زیرا 

حضرت امام علی علیه السالم فرموده است:
ِإنَّ الَل ُسْبحانَُه ِعْنَد إْضماِر ُكلِ ّ ُمْضِمٍر، َوَقْوِل ُكلِ ّ قائٍل، َوَعَمِل ُكلِ ّ عاِمٍل.  

به راستی، خداوند س��بحان، نزد نّیت و قصد هر صاحب نّیتی، و گفتار 
هر گوینده ای، و عمل هر عمل کننده ای، حاضر و ناظر است.

آری، با توّجه به ضرورت چنین مس��ئولیت حّس��اس و سنگینی است 
که امام صادق علیه السالم فرموده اس��ت: هرگاه برای انجام حج تصمیم 
گرفت��ی، نّیت خود را برای خداوند متع��ال خالص گردان، و هر چیزی که 
تو را به خود مشغول می کند و حجاب و مانع ارتباط تو با خدا می گردد، از 

خویش دور کن، و در همۀ حرکات و سکنات خود را به خدا واگذار کن.
برگرفته از کتاب حج از میقات تا میعاد، صادقی اردستانی، احمد.

ارزش واقعی حج
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مكارم اخالق چیست؟
امام صادق علیه السالم :

ُثَك بَِمَكاِرِم اْلَْخاَلِق  لَِجّراِح الَمدائِنىِّ � :  َأ َل ُأَحدِّ
ُجِل َأَخاُه  ْفُح َعِن النَّاِس َو ُمَؤاَساُة الرَّ ُقْلُت بََلى َقاَل الصَّ

ِ َكِثيرا ِفي َمالِِه َو ِذْكُر اللَّ
به جّراح مدائنی فرمودن��د: آیا به تو بگویم که 
مکارم اخالق چیس��ت؟ گذش��ت کردن از مردم، 
س��هیم کردن برادر )دینی( در مال خود و بس��یار 

به یاد خدا بودن.
معانی األخبار ص 191، ح 2

در جست وجوی کوثر
  یعقوب توکلی

در حدفاص��ل خانه عل��ی)ع( و فاطمه)س( و قبرس��تان بقی��ع، ما را 
گمشده ای است بزرگ؛ مادر گمشده بقیع، تنها دختر باقی مانده از هشت 
فرزند پیامبر)ص( بود که تا آخر عمر آن حضرت، او را همراه و مونس بود. 
قاس��م که پدر نیز به خاطر نام او، کنیت ابوالقاسم گرفت، به سن طفولیت 

رخ در نقاب کشید و طاهر را نیز عمر کوتاهی ارزانی شد.
نداشتن پسر، اس��باب آزار پیامبر)ص( را در جامعه ای که دختر در آن 
هیچ مرتبتی نداشت و تنها پسر ادامه دهنده نسل محسوب می شد، فراهم 
آورده ب��ود. در این جامعه پدری با چهار دختر را بس��یار طعنه می زدند و با 
زخم زبان، وی را می آ زردند. پیامبر)ص(، خدیجه و اندک مؤمنان مکه که 
از زخم زبان  های مشرکین در آ زار بودند، با تولد عبداهلل، شادمان شدند اما 
این شادی را دوامی نبود، چرا که عبداهلل نیز راه برادرانش را در پیش گرفت 
و پدر و مادر را بدرود گفت و پیامبر)ص( و مؤمنان را در غمی دیگر نشاند.

این بهانه ای دیگر ش��د تا مش��رکان متفاخر به داشتن پسر و دشمنان 
آیین توحید ش��ادمان ش��ده و پیامبر را هدف طعن خود قرار دهند و او را 
ابت��ر بخوانند. در این هنگام بود که امین وحی بر امین مکه نازل ش��د که 
»خدایت فرمود ما تو را کوثر عطا کردیم که فیضی اس��ت عظیم. برخیز و 

نماز گزار و قربانی کن که طعنه زننده به تو، خود ابتر است.« 
مادر گمش��ده بقیع آن زمان،  دخترک شیرین زبان خردسالی بود که 
غم از دل پدر و مادر می س��ترد و مؤمنان بر این ب��اور بودند که این دختر 
تداوم دهنده نسل پدر خواهد بود. مادر گمشده بقیع در تالش برای ابالغ 
گسترش آیین توحید،  مصائب فراوانی را متحمل شد و بر زخم های پدر از 
خارهای مغیالنی که زن ابولهب بر سر راهش می ریخت،  مرهم می نهاد و 

خاشاک از سر پدر می شست.

دخت��ر نازنین رس��ول)ص( زمانه را در کنار م��ادر آن گاه طی کرد که 
از ش��دت گرس��نگی در ش��عب ابیطالب بیمار ش��د و جان به جان آفرین 
تس��لیم کرد. فاطمه نیز همچنان گرسنگی های شعب را صبورانه تحمل 
کرد. سه سال گرس��نگی مداوم.  از عجایب زندگانی پیامبر)ص( آن است 
ک��ه از دختران��ش زینب، رقی��ه و ام کلثوم جز یک دخت��ر از زینب،  هیچ 
نوه ای حاصل نش��د و این تنها فاطمه بود که با فرزندان خویش حسن)ع( 
و حس��ین)ع(، چشمان پیامبر)ص( را روشن س��اخت و عجیب تر آن که 

خواهران فاطمه)س( هیچ کدام پدر را تا آخر حیات همراهی نکردند.
بدین سان پیامبر ماند و تنها یادگار خدیجه. مردم مدینه در مرور ایام، 
فاطمه)س( را بیشتر و بیشتر شناختند. مسلمان و نصرانی و یهودی همه 
می دانس��تند که فاطمه اوست که در ش��ب عروسی، چادر خود را که تنها 
یادگار مادرش بود،  به یک عروس فقیر یهودی بخش��ید و در پاس��خ پدر 
که دلیل چنین ایثاری را پرس��ید، پاسخ گفت خداوند فرموده است »لن 
تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون« ش��ما به نیکی نمی رسید مگر آنچه را 

که بیشتر دوست دارید، انفاق کنید.
مردم مدینه می دانس��تند آیه تطهیر در شأن فاطمه)س( و همسرش 
علی)ع( و فرزندان آنها نازل شده است. اهالی مدینه و نجران همگی ماجرای 
مباهله پیامبر)ص( با مس��یحیان نجران را به چش��م خود مشاهده کرده 
بودند و به خاطر داش��تند که پیامبر چگونه دست علی)ع( و فاطمه)س( و 
فرزندانش حسن)ع( و حسین)ع( را گرفته و پا برهنه برای اثبات حقانیت 
اسالم به وعده گاه مباهله رفته بود و این نیز از خاطره ها نرفته بود که چگونه 

نجرانیان با دیدن آن شکوه، از مباهله هراسناک روی برگردانده بودند.
زمانی نگذشت که پاره تن پیامبر)ص( با قلبی ماالمال از غم و اندوه، به 

پدر پیوست و علی)ع( را تنها گذاشت.

  علیرضا قزوه
بوي مدینه مي آید. این را از نم نم باران فهمیدم. 
دلها بي تابند و چش��م ها گریان. س��مت چپمان 
مس��جد »شجره« اس��ت. کم کم ش��هري سپید 
پوش به اس��تقبالمان مي آید و من چقدر دوست 
دارم بقی��ع را ببینم و چقدر دلم مي خواهد مدینه 
را بغل کنم و س��رش را بگذارم روي ش��انه هایم و 
چقدر دوس��ت دارم نخل هاي مدینه را، کبوتران 
حرم رس��ول اهلل )ص( را. سه دانگ از بهشت باید 
همین جا باشد و ما وس��عت این جا را نمي توانیم 
درک کنیم. پیرمردي شروع کرده است به روضه 
خواندن و کاروان مي گرید و اتوبوس آرام حرکت 
مي کند و نم ن��م باران مي ب��ارد و دل ها بي قرار و 
لحظه وصال، نزدیک. قدم به ش��هري گذاشته ایم 
که روزي پیامبر )ص( ، علي )ع( و فاطمه )س( در 

آن گام مي زدند.
جاي پاي تمام امامان را در این خاک مي توان 
دید و عطر بال فرش��تگان را مي ش��ود حس کرد. 
آن همه آی��ات قرآن که جبرئیل در این ش��هر بر 
پیامب��ر نازل کرد... به یاد مي آورم روزي را که امام 
حس��ین )ع( از همی��ن جا بار کرد و رف��ت. به یاد 
م��ي آورم روزي را که جنازه ام��ام مجتبي )ع( را 

تیرباران کردند و نگذاش��تند در کنار جدش دفن 
شود. به یاد مي آورم بیت االحزان را، زینب )س(را، 
ام البنین )س( را که هر روز از کاروان امام حسین 
)ع( مي پرسید: به یاد مي آورم سلمان را در جنوب 
مدینه. به یاد مي آورم احد را و خندق را حمزه را و 

حنظله را و آن همه خاطرات تلخ و شیرین را...
اتوب��وس از روي پل��ي باال مي رود، چش��م بر 
مي گردانیم، گنبد سبز رسول اهلل )ص( را مي بینم 
و اشتیاق اندوه، اشک مي شود در چشم ها. ماشین 
دوري مي زن��د و م��ي رود به س��مت خیابان علي 

بن ابیطالب )ع(.
جلو ساختماني چند طبقه، شبیه هتل ها یک 
س��تاره خودمان توقف مي کند. ساک ها را پایین 
مي آوریم و در اتاق ها مستقر مي شویم. روي در هر 
اتاق، اس��م هفت، هشت نفر را نوشته اند و کاروان 
سیزده نفره ما هم در دو اتاق جا خوش مي کند. به 
هر نف��ر دو تخته پتو داده اند با یک متکا، در اتاقي 
موکت شده و مجهز به کولر گازي. ساک ها را تکیه 
مي دهیم به دیوار و دلمان نمي آید دراز بکش��یم. 
حتي بعد از یک سفر پنج، شش ساعته که هشت 
س��اعت طول کش��ید. بچه ها در حمام متصل به 
اتاق غس��ل زیارت مي کنند. پیش پرواز کاروان، 
هم��ه کارها را روب��راه کرده اس��ت. در زیرزمین 
هتل، سفره انداخته اند. حدود ساعت چهار ناهار 
مي خوریم. مي گویند در بقیع س��اعت چهار و نیم 
باز مي ش��ود و فقط یکي دو ساعت باز است، آماده 

مي شویم براي رفتن به بقیع.

مناجاتمدينه، آي مــدينه
  جواد محدثی

الهی!... زیارت، قلمرو عشق 
است و وادی محبت،

م��زار، ُملتقای ت��ن و جان و 
عقل و عشق است،

با حضور ت��ن و غیبت جان، 
زیارت، کامل نیست،

به حرم رفتن و َمحرم نشدن، 
 زیارت اهل دل نیست.

الهی!... دلیل علیل، همچون 
»سیف کلیل« است و برهان 

قاطع، چون نور ساطع.
نقلیات ما را معقول و عقلیات 

ما را منقول کن.
الهی!... لطف تو همیش��ه در 

یاد است،
و ش��ب و روزمان ب��ه یاد تو، 

آباد!
ترسمان از تو نیست، از کار 

خویش است،
گناه م��ان از حد ف��زون و از 

شماره بیش است.
الهی!... مهربان و بنده نوازی،

بخشاینده و چاره سازی،
ب��ار معصیت را در آس��تان 

کدام کریم اندازم؟
و دست نیاز را به درگاه کدام 

بخشنده برافرازم؟
الهی!... م��را نه طاقت دوزخ 

است، نه تاب مهجوری،
تا چند از تو غفلت و دوری،

ع��ذرم را بپذیر، ک��ه نادانم، 
دستم بگیر، که پشیمانم،

بی عنای��ت تو، در چاه نفس 
می مانم،

ای نام تو ش��یرین، ای ذات 
تو دیرین!

خوش��م، که معبودم تویی، 
خرسندم، که مقصودم تویی،

نه دوری، که نخوانمت،
نه مستوری، که نبینمت، نه 

مجهولی، که نشناسمت.
اله��ی!... لط��ف ت��و، برتر از 

آفتاب مان می کند،
فضل تو، ن��ور جهان تابمان 

می  سازد.
لطفی کن، ک��ه ذره، آفتاب 

شود،
و فضلی، تا خاک، گوهر ناب 

گردد.
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   مسجد المصلی )الغمامه(
این مس��جد در س��مت غربی مس��جد پیامب��ر)ص( و به 
فاصله ۴۰۰ متری آن واقع اس��ت. نمازه��ای پنج گانه به جز 
نمازجمعه، در آن برگزار می ش��ود. این مس��جد به مس��جد 
المصلی ش��هرت یافته، زیرا پیامب��ر)ص( نماز دو عید فطر و 
قربان را چندین بار در آن اقامه کرده اس��ت. سپس به مسجد 
الغمام��ه تغییر نام پیدا کرد و اکن��ون نیز نزد مردم به این نام 
معروف اس��ت. روایت ش��ده که پیامبر)ص( به سوی مسجد 
المصلی ش��تافت و فرمود: »این مسجد سایبان و مصالی ما 
برای عید فطر و قربان اس��ت )مساحت آن( برای ما نه تنگ و 

نه کوچک است.«

   مسجد السقيا
این مسجد در غرب مسجد شریف نبوی و در فاصله ۲ هزار 
و 1۰۰ متری آن واقع اس��ت. مسجد سقیا با داشتن سه گنبد 
)که بزرگ تری��ن آنها گنبد میانی اس��ت( ویژگی پیدا کرده 
است. در حال حاضر این مس��جد در داخل محوطه ایستگاه 
راه آهن و در س��مت جنوب آن واقع شده است. مردم عموماً 
به این ایس��تگاه راه آهن »استاسیون« می گویند. این مسجد 
در محل استقرار رس��ول خدا)ص( به هنگام خروج از مدینه 
برای جنگ با مش��رکان در غزوه بدر اح��داث گردید. در این 
محل پیامبر)ص( از نیروهایش س��ان دید و در همان جاست 
که این آیه به رس��ول خدا)ص( نازل گردید: » َوِإْذ َيِعُدُكُم اللُ 
ْوَكِة َتُكوُن  وَن َأَنّ َغْيَر َذاِت الَشّ ائَِفِتْيِن َأنََّها لَُكْم َوَتَوُدّ ِإْحَدی الَطّ
لَُكْم َويُِريُد اللُ َأن يُِحَقّ الَحَقّ بَِكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َدابَِر الَْكاِفِريَن؛هر 
آینه خدا ش��ما را وع��ده پیروزی بر یک��ی از دو طایفه )قافله 

قریش یا کاروان ش��ام( داد و ش��ما مایل بودید آن طایفه که 
شوکت و سالحی به همراه ندارند )بی رنج جهاد( اموال شان 
نصیب شما ش��ود و خدا می خواس��ت صدق سخنان حق را 
ثابت گرداند و ریش��ه کافران را از بن برکند.« پیامبر)ص( در 
این مس��جد نماز گزارد و برای مدینه برکت خداوندی را آرزو 
کرد. در جنوب این مسجد چاه »السقی« قرار داشت که از آن 
برای رس��ول خدا)ص( آب آورده می شد. اکنون اثری از این 

چاه یافت نمی شود.

   مسجد المنارتين
این مسجد در غرب مسجد السقیا و در فاصله هزار متری 
آن واقع است و در 1۰۰ متری قبل از پمپ بنزین »العواجی« 
)الخضر( و در س��مت راس��ت راه قدیمی مکه قرار دارد. این 
مس��جد اینک به حال خود رها شده و به حالت ویرانه است و 
امکان نماز خواندن در آن وج��ود ندارد. پیامبر خدا)ص( در 
این محل نماز گزارد و به همین س��بب در آن محل مسجدی 

احداث گردید. 
اس��تاد »غالی الش��نقیطی« در کتابش »ال��در الثمین« 
می نویسد: »در سمت چپ جاده مسجد المنارتین قرار دارد. 
گفته شده اس��ت: پیامبر اکرم)ص( در آن نقطه نماز گزارد و 
به همین دلیل مس��جدی در آنجا ساخته شد. در حال حاضر 
ساختمان مسجد نوسازی شده و بنای آن زیبا و بزرگ است 
و نمازهای پنج گانه در آن اقامه می شود.« به نظر می رسد این 
سخنان صحت نداشته باشد، زیرا این مسجد در سمت راست 
جاده جده- مکه واقع است و هیچگاه نوسازی نشده و اکنون 

نمازی در آن اقامه نمی شود.

   مسجد االجابه
این مس��جد در شمال شرقی مس��جد نبوی و در مساقت 
تقریب��اً ۶5۰ متری آن واقع اس��ت و نیز این اس��م »االجابه« 
بر خیابانی اطالق می ش��ود که خیابان »الستین« از نزدیکی 
آن می گذرد. این مس��جد ب��ه بنی معاویه ک��ه از طایفه اوس 
می باش��ند، تعلق داشته و به نام آنها ش��ناخته شده است. اما 
اکنون به مسجد االجابه مشهور است، زیرا خداوند متعال در 
این مس��جد دعای پیامبرش را اجابت کرد. روایت شده است 
روزی پیامبر)ص( از این محل می گذش��ت پس وارد مسجد 
شد و دو رکعت نماز گزارد، ما نیز همراه او نماز گزاردیم. سپس 
دع��ای خود را طول داد و بع��د از آن، رو به ما کرد و فرمود: »از 
پروردگارم س��ه چیز خواس��تم؛ امت مرا با خشکسالی هالک 
نکند، پس اجابت کرد و از او خواس��تم امت مرا با غرق کردن 
هالک ننماید، پس اجابت فرمود. خواس��ته سومم این بود که 

خودشان را میان خود قرار ندهند، پس دریغ نمود.« 
»ابن ش��به« می گوی��د:  پیامبر)ص( دو رکع��ت نماز در 
مس��جد بنی معاویه گزارد. سپس برخاس��ت و به مناجات با 
پروردگارش پرداخت و آنگاه از مسجد خارج شد. گفته شده 
اس��ت که پیامبر اکرم)ص( به اندازه دو وجب از سمت راست 
مح��راب در آن نماز گزارد. این مس��جد در دوره های متعدد 

مورد اهتمام بوده و مکرر نوسازی گردیده است.
به عالوه این که گفته شده مباهله میان پیامبر)ص(و هیأت 
مسیحیان نجران، در این مسجد به وقوع پیوست به طوری که 
خداوند متعال به رسولش دستور داد تا آنها را نفرین کند ولی 

آنان در آخرین لحظات، از نفرین متقابل خودداری ورزیدند.
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مصادیق اذکار
امام باقر علیه السالم :

ِذْكُر اللَِّساِن الَْحْمُد َو الثََّناُء َو ِذْكُر النَّْفِس الُْجْهُد َو الَْعَناُء َو ِذْكُر 
َفاُء َو ِذْكُر  ��ْدُق َو الصَّ َج��اُء َو ِذْكُر الَْقْلِب الصِّ وِح الَْخْوُف َو الرَّ ال��رُّ
َضا َو ِذْكُر  الَْعْق��ِل التَّْعِظي��ُم َو الَْحَياُء َو ِذْكُر الَْمْعِرَفِة التَّْس��ِليُم َو الرِّ

ْؤَيُة َو اللَِّقاء رِّ الرُّ السِّ
ذکر زبان حمد و ثناء، ذکر نفس سخت کوشی و تحمل رنج، 
ذک��ر روح بیم و امید، ذکر دل ص��دق و صفا، ذکر عقل تعظیم و 
شرم، ذکر معرفت تسلیم و رضا و ذکر باطن مشاهده و لقا است.
مشکاة االنوار ص 55
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فت��وت و جوانم��ردي، آمیخت��ه ب��ه نوعي ایثار، گذش��ت، 
بزرگواري و کرامت نفس اس��ت. زمینه بروز خصلت جوانمردي 

در مسافرت بیشتر پدیدار مي شود.
در این که مروت و جوانمردي چیست و چه نشانه هایي دارد، 
در روایات ما نکات س��ودمندي مطرح شده است. در حدیثي از 
رسول خدا )ص( روایت هست که فرمود: تالوت قرآن، ساختن 
مسجد، دوس��تي با مؤمنان به خاطر خدا، بخشیدن غذاي خود 
به دیگري، خوش خلقي و ش��وخ طبعي و م��زاح بدون ارتکاب 

معصیت، از نشانه هاي جوانمردي در سفر است.
موارد یاد ش��ده، برخي زمینه س��از ارتباط با خداوند است، 

برخي در قلمرو مودت و دوستي شایسته با بندگان خدا.
در س��فر، برخي تنها به راحتي و رفاه خود مي اندیشند و اینکه 
دیگران در چه شرایطي به سر مي برند اصاًل برایشان مطرح نیست.

بعضي ه��م حاضرند براي آس��ایش دیگران، خودش��ان در 
زحمت باش��ند، ب��راي راحت خوابی��دن دیگران، خودش��ان 
بیخوابي بکش��ند، براي سیر شدن و سیراب شدن دیگران خود 

گرسنه و تشنه بمانند.
در ات��اق و اتوبوس و محل اس��تراحت، جاهاي بهتر و راحت 
را در اختیار دیگران مي گذارند، در اس��تفاده از آسانسور، تخت، 

وسیله نقلیه، دیگران را بر خودشان مقدم مي دارند.
اینها نشانه هایي از اخالق جوانمردانه است.

طبق آنچه در احادیث آمده، اگر کس��ي از همس��فران در 
س��فر حج، عهده دار حفاظت از اموال و اثاثیه دیگران ش��ود، 
تا آن��ان با خاطر جمعي به حرم و زیارت مش��رف ش��وند، آن 
کس��ي که نگهبان��ي و حفاظ��ت مي کند، پ��اداش او کمتر از 

دیگران نیست.
گرچه همه دوست دارند به حرم مشرف شوند و فیض ببرند، 
اما آن که پیشگام مي ش��ود در نگهداري وسایل دیگران، نوعي 
گذش��ت و جوانمردي از خودش نش��ان مي دهد. پاداش او نزد 

خداوند محفوظ است.
پیامبر اکرم )ص( فرمود:  سرور و ساالر یک گروه، کسي است 

که در مسافرت به آنان خدمت کند. )محجه البیضا ۶1/۴(
روزهاي س��خت تري در پیش داریم. وقوف در عرفات، ش��ب 
مشعر، ایام تش��ریق در منا، قرباني و رمي جمرات و اعمال بعدي 

حج تمتع، نیاز به اخالق کریمانه و رفتار جوانمردانه دارد.
هر که خدمت و ایثارش بیش��تر باشد، نزد خداوند عزیزتر و 

مقرب تر است.
خدمت به زائران خدا را عبادت بدانیم و با قصد قربت کار کنیم.

جوانمردي

امید به خداوند
امام صادق علیه السالم:

اَرج الل َرجاَء ليجّرئك َعلى َمعصيِته و َخف الَل 
خوفًا ل يؤيُسك ِمن َرحمته؛

به خداوند امیدوار ب��اش، امیدی که تو را بر 
انجام معصیت اش جرات نبخش��د و از خداوند 
بی��م داش��ته باش بیم��ی که ت��و را از رحمتش 

ناامید نگرداند.
جامع االخبار)شعیری( ص 98

   ح��ج تنها مناس��ک نیس��ت، بلکه س��یر 
و س��لوک باطن��ي و ط��ي من��ازل روحاني 
اس��ت. هر یک از منازل و مش��اهد، رازهاي 
عرفاني، اخالق��ي، تربیتي و ارش��ادي در بر 
دارد و همین هاس��ت که به حج معني و روح 
مي بخش��د و دگرگوني اخالقي و معنوي در 
زائر پدید مي آورد، شایسته است این اسرار و 

رموز، مورد توجه زائران قرار گیرد.
در روایت��ي که مصب��اح الش��ریعه از امام 
صادق )ع( نقل کرده، حضرت درباره آمادگي 
و انقطاع مي فرماید: ه��رگاه اراده حج کردي 
قب��ل از عزیمت، قلب خویش را از مش��اغل و 
موانع تهي س��از و براي خ��داي بزرگ خالص 
گردان. همه ام��ورت را به آفریدگارت واگذار 
و در تمام حرکات و س��کنات ب��ه او توکل نما 
و تس��لیم حکم و قضا و قدر الهي باش... نکته 
اساسي سخن امام )ع( توجه به روح حج است. 
حج یعني زائر قصد خانه خدا مي کند نه چیز 

دیگر و هر چه جز او قصد کند شرک است.
آن که با ما سر سودا سپرد

نیست الیق که دگر جا نگرد
هست آیین دو بیني زهوس
قبله عشق یکي باشد و بس

قرب خ��دا مکاني و زماني نیس��ت، قرب 
معنوي، ش��أني و عرفاني است و این مستلزم 

فناي در حق و رهایي از قیدخودي است.

قرب ني باال و پستي جستن است
قرب حق از قید هستي رستن است

ش��رط تقرب به خدا، بیداري، تفکر، تذکر، 
مراقبه، محاسبه و مجاهده است، تا نفس کامل 
ش��ود و با کمال مطلق سنخیت پیدا کند. حج 
سفر خلق الي الحق است، یعني خلق را پشت 
س��ر افکندن. خانه، خانواده، تج��ارت و مال، 
عنوان و مقام و همه تعلقات را رها کردن و حتي 
از خود و جواني و توان جسماني و روحي قطع 
نظر کردن و عجب و کبر و ش��هوت و غضب را 
زیر پا نهادن. چون قصد خانه خدا کرده اي، باید 
ابراهی��م وار از زن و فرزند و مال و جان بگذري 
تا ابراهیمي ش��وي و چون اسماعیل، در کویر 
انقطاع، پاي بر زمین بس��ایي تا از زمزم فیض و 
عرفان سیراب گردي و چون هاجر آسیمه سر 
و برهنه پاي در سنگالخ حیرت و انقطاع از این 
سو بدان سوي، اش��کبار، بي قرار و دوان دوان 
راه پوی��ي و به خدا التجا کني تا فیض رحماني 
چاره سازت شود و در دامن مهرش جاي گیري. 
باري این سفر شبیه سفر آخرت است و احرام 
برگرفتن، رمز لباس آخرت پوشیدن. بدینسان 
بای��د از عهده حقوق خلق و خالق به درآیي که 

شاید مجالي دیگر نباشد.
حج ورود به محضر خداست. هر چند همه 
عالم محضر خداس��ت، اما حج میعاد اس��ت 

براي عاشقان کویش و شیفتگان وصالش.

   حج تمرین اس��ت؛ تمرین محشر. تمرین 
گاه��ی که فارغ از عن��وان و لباس و ظاهر در 
محض��ر خداون��د ایس��تاده ایم. در گرما، در 
تش��نگی، در مح��و کامل در خان��ه خدا. در 
ط��واف با آن همه ص��دای ابابیل و پرس��تو. 

تمرین سخت است. 
تمرین آسان نقض غرض است، بیهوده است. 
در محش��ر واقعی تخفیف نمی دهند، هر که 
پاک باشد، هر که خودش را پاک کرده باشد، 

از هول و ترس آن روز ایمن است. 
هر ک��س خوب ت��ر تمرین کن��د، در میدان 

واقعی پیروز است.
فرص��ت این تمری��ن کوتاه اس��ت، راه 
ف��رار از تمری��ن در روزگار م��ا آماده تر از 
هر زمانی اس��ت. دنیا می فریبد و ش��یطان 

مک��ر می کن��د. 
اینجا به گونه ای و کنار بیت اهلل گونه ای 
دیگر، اینجا سرمان را گرم می کند به خانه 
و کار و تفری��ح و آنجا فکرمان را مش��غول 
خرید و س��وغات و راحتی و فرق است بین 
»س��وغاتی آوردن از ح��ج« و »حج رفتن 

برای سوغاتی«.
 فرق است که کسی برای خدا و برای حج 
برود و در کنار آن س��وغات هم بخرد و کسی 
که می رود سوغات بخرد و در کنار آن حج هم 

به جا می آورد. 

ما حج می رویم تا تغییر کنیم، تا انسان تر 
ش��ویم، تا الهی تر بش��ویم، تا به وسیله حج و 
نماز و س��ختی و زدن مو و ناخن در قربانگاه 

آماده قرب الهی بشویم. 
آماده بش��ویم هر چه داریم از سر و دست 
و مال به پ��ای خدا بریزیم. مردم را دوس��ت 
بداریم و فقرا را دس��تگیر باش��یم. اصل حج، 
ذکر اس��ت. ذکر س��الم و گاه تفرج در ظاهر 
مانع گ��ردش در درون اس��ت. گ��ردش در 
درونت با خلوت کنار خانه خداوند است و نه 

با گردش در بازار.
یک��ی از دس��تاوردهای ح��ج مبادل��ه 
اس��ت؛ مبادله فکر، مبادله اخبار و مبادله 
محبت ب��ا دیگ��ر مس��لمانان جهان. حج 
مح��ل همدل��ی اس��ت و هر چن��د زائران 
همزبان نیس��تند، اما همدلی از همزبانی 

مهم تر است. 
کمک ب��ه دیگر اقوام و تنه��ا به فکر خود 
نب��ودن و دیگر مس��لمانان را واقع��اً برادر و 
هم کیش دیدن از عجایب حج اس��ت. اینجا 

همه یکسان اند، با هر لباس و مقام.
حج تمرین اس��ت و در تمری��ن نباید به 
دنب��ال رفاه بود، نباید به دنبال خود بود. باید 
تمرین کرد و از خود گذش��ت، تمرین کرد و 
سختی کشید، مثل دوران آموزشی سربازی، 

سخت است ولی آماده می کند.

آمادگي و انقطاعمحل همدلی
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بهترین عبادت 
قال الصادق علیه السالم :

��كِر َعلى ُكلِّ  لَ��و كاَن ِعنَد الل  ِعب��اَدٌة َتَعبََّد بِها ِعب��اُدُه الُمخِلُصوَن أفَضَل ِمَن الشُّ
ها ِمن بَيِن  ح��اٍل َلءطَلَق لَفَظُه فيِهم ِمن َجميِع الَخلِق بِه��ا َفلّما لَم َيُكن أفَضَل ِمنها َخصَّ

ُكوُر(؛ الِعباداِت وَخصَّ أربابَها، َفقاَل َتعالى )وَقليٌل ِمن ِعبادَی الشَّ
اگر ن��زد خداوند عبادت��ی بهتر از ش��کرگزاری در همه حال ب��ود که بندگان 
مخلص��ش با آن عبادتش کنن��د ، هر آینه آن کلمه را درب��اره همه خلقش به کار 
م��ی برد ، اما چون عبادتی بهتر از آن نبود از می��ان عبادات آن را خاص قرار داد و 

صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود : »واندکی از بندگان من سپاسگزارند« .
کنزالعمال، ج13، ص151، ح36472

حلقه مدعیان
    روزی امیرالمؤمنان)ع( وارد مس��جد ش��د. انبوهی از مسلمانان مشغول عبادت 
و ذک��ر بودن��د. حضرت دید گروهی در گوش��ه ای از مس��جد گرد هم حلق��ه زده اند و با 
خوشحالی با هم گرم گفت وگو هس��تند. امیرالمؤمنین)ع( نزد آنان رفت و پرسید: شما 

کیانید؟ پاسخ دادند: ما توکل کنندگان )متوکلون( بر خدا هستیم.
 امام چهره درهم کشید و فرمود: »هرگز! بلکه شما خورندگان )متأکلون( هستید. اگر 

شما آن طور که گفتید از توکل کنندگان هستید، توکل شما را به کجا رسانیده است؟
 پاسخ دادند: به این درجه که اگر بیابیم، می خوریم و اگر نیابیم، صبر می کنیم.

 امام سری تکان داد و فرمود: »سگ ها نیز چنین می کنند. 
آنان با تعجب پرسیدند: پس ما چه کنیم؟ امام فرمود: آن گونه که ما می کنیم. 

دوباره پرسیدند: شما چه می کنید؟ امام فرمود: ما هرگاه بیابیم، می بخشیم و هرگاه 
نیابیم، شکر می کنیم.«

مستدرک الوسائل، ج 7، ص 121

خداحافظي، حدیث فراغ است و سوز دل
    وقتي که آمدیم س��را پا ش��ور و ش��وق بودیم. اینجا آدم بدج��وري دلش گرفتار 
مي ش��ود. همه به ما مي گفتند به مدینه که آمدي سراس��ر وجودت را بهت و حیرت فرا 
مي گی��رد و این فضا تا آخرین روز حضور در ش��هر پیامبر باق��ي مي ماند. زماني که وقت 
رفتن فرا مي رس��د نمي دانیم با چه زباني از حضرت رس��ول و بي بي دو عالم و ائمه بقیع 
خداحافظي کنیم. مگر دل کندن به این آس��اني اس��ت. واقعا صبر و تحمل مي خواهد. با 
خودت مي گویي در این فاصله اندک که از حضورت در مدینه گذش��ته آیا قدر فرصت ها 
را دانس��ته اي؟ قبل از سفر اش��تیاق فراواني براي آمدن به ش��هر پیامبر داشتي. گمان 
مي کردي به محض ورود خود را به حرم مي رس��اني و قبر شریف نبوي را زیارت مي کني 
و این س��وز هجر اندکي تسکین مي یابد اما گویي این شرر بعد از مالقات با حبیب خدا تا 

مغز استخوان هم نفوذ پیدا کرده به قول سعدي:
گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکت شود، بدیدم و مشتاقتر شدم

در این حس و حال تو تنها نیستي بلکه هر که به این وادي سفر کرده چنین حالتي دارد.

   وقتی گفتم که ما هم باالخره امسال رفتنی 
شدیم، خوشحال شد. برایم دعای سفر خواند. 
هر چه می توانست سفارش کرد که در مکه و 
مدینه چه کار باید ک��رد و چه کار نباید کرد. 
سفارش کرد که سوغات یعنی چه؟ چه بیاورم 
و چگونه بیاورم؟ این که نیت کنم و س��وغاتی 

خریدن را هم به عنوان عبادت ببینم و...
سفار ش های او خیلی خوب و کارساز بود 
اما یک توصیه اش برایم خیلی دلنشین بود. 
گفت: یادت نرود که برای جوان  ها دعا کنی. 
این جوان ها که می بینی و می شناسی شان، 
محتاج دعا هس��تند. به ظاهر بعضی  ها نگاه 
نکن، اینه��ا همه فطرت و درون ش��ان پاک 
اس��ت. فرقی هم نمی کند. چون در همه جا 
هس��تند؛ هم در خانواده من و هم در خانواده 
تو؛ هم در محله ما و هم در محله شما، هم در 
محیط کار و هم در محیط تفریح. برای همه 
اینها دعا کن و از خدا بخواه که راه راست را به 
آنها نش��ان دهد و نوری بر دل آنها بتاباند که 

هیچ وقت به سوی ظلمت نروند.
برای جوانانی دعا کن که مش��کل اشتغال 
دارن��د. آنها ک��ه به خاط��ر مش��کالت کار و 
درگیر ش��دن با دنیا، نمی توانن��د آن طور که 

دوس��ت دارند، به معنویات برس��ند. دعا کن 
که مش��کل بیکاری از جامعه ما زدوده ش��ود. 
جوان های ما شایس��ته آن هس��تند که کاری 
داشته باشند. از خداوند بخواه که رکود و تنبلی 

و بیکاری را از جامعه مسلمانان پاک کند.
بس��یاری از جوانان می خواهن��د ازدواج 
کنند اما اسباب آن فراهم نشده است. دعا کن 
خداوند شرایط مناس��ب را برای ازدواج همه 
جوان ها فراهم کن��د. می دانی که اگر جوانان 
ازدواج کنند، با لطف خدا بسیاری از مشکالت 

خودشان و جامعه مرتفع خواهد شد.
باور کن ک��ه جوان های خ��وب و عزیز ما 
شایس��ته همه این دعاها هس��تند. حال که 
خداون��د از می��ان این همه مش��تاق دعوتت 
کرده، حتماً به تو نظر خاصی داشته است. قدر 
این نظر خاص خدا را بدان و س��عی کن از آن 
بهره ببری که یک��ی از مهم ترین بهره های تو 

می تواند رستگاری جوان های وطنت باشد.
س��فارش هایش درباره جوان��ان تمامی 
نداش��ت و حاال ک��ه در این ش��هر جوانان را 
می بین��م از هر ملتی که باش��ند، م��را به یاد 
جوان��ان کش��ورم می اندازند و ت��ا جایی که 

بتوانم، برایشان دعا می کنم.

   همدلي و همراهي با همس��فران، ش��رط 
همسفري است.

در ش��ادي ها، غصه ها، رنج ها و راحتي ها، 
برخورداري ها و محرومیت ها باید با دیگران 
همدل و همراه بود و با آنان کنار آمد و شریک 

راهشان شد.
گاه��ي یکي از همراهان بیمار مي ش��ود، 
یا آس��یب مي بیند، یا دچار مشکل مي شود. 
همس��فران بي خیال، راه خود را مي روند و به 

کار خود مي رسند.
اما همدالن همس��فر، با رفیق راهش��ان 
هم��دردي مي کنند و براي حل مش��کل او، 

همکاري.
روزي امام صادق )ع( به یکي از اصحابش 
که نسبت به همس��فرش در سفر به مدینه، 
بي خیالي از خود نش��ان داده بود، فرمود: آیا 
نمي داني که اگر کس��ي چهل گام با مؤمني 
همسفر شود، خداوند در روز قیامت درباره او 
از وي سوال مي کند؟ )بحاراالنوار ۲۷5/۷۳(

معناي این سخن آن است که همسفري، 
ایج��اد حق مي کن��د و مراع��ات این حقوق، 

توصیه دین ماست.
در حدیث دیگري امام صادق )ع( فرمود: 

حق المس��افران یقیم علیه اخوانه اذا مرض 
ثالثا، حق مس��افر )بر گردن مس��افران( آن 
است که اگر بیمار شد، برادران دیني او تا سه 

روز در کنار او باشند.
ادب مس��افرت اقتضا مي کند که همسفر 
بیمار را به حال خ��ود رها نکنند و دنبال کار 
خود ی��ا ادامه راه خویش نرون��د. دلجویي از 
او را وظیف��ه خود بدانند و تا خوب ش��دن او 
و پیوس��تن به ی��اران همس��فر، از مراقبت و 
همکاري و مداواي وي غفلت نکنند. کسالت 
یک همراه او را از رفتن به حرم و نماز و زیارت 
ب��از م��ي دارد. اینک��ه دیگران مي رون��د و او 

مي ماند، برایش غصه آور است.
اگ��ر همراه��ان، همراه��ي را ب��ه کمال 
برسانند و رنج و س��ختي بردن او را به حرم و 
زیارت بپذیرند، هم ثواب برده اند و همدلي را 

به دست آورده اند.
و مگر آیین جوانمردي و ش��رط برادري و 

رفاقت، جز این هاست؟
و مگر اندوخت��ن ذخیره عمل صالح براي 
آخرت، جز از رهگذر چنی��ن رفتاري فراهم 
مي آید؟ در مس��افرت، همدلي با همراهان را 

از یاد نبریم.

برای جوان هايمان دعا كنيمهمدلي و همراهي
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کمترین سپاسگزاری 
قال الصادق علیه السالم :

كِر ُرؤَيُة النِّعَمِة ِمَن الل  ِمن َغيِر ِعلٍَّة َيَتَعلَُّق الَقلُب بِها ُدوَن  أدنَى الشُّ
ضا بِما اُعطَى و أّل َتعصَيُه بِِنعَمِتِه و ُتخالَِفُه بَِش��ى ٍء  َو َجلَّ والرِّ الل  َع��ز َّ

ِمن أمِرِه و نَهِيِه بَِسَبِب ِنعَمِتِه؛
کم ترین سپاس��گزاری، این است که انسان نعمت را )مستقیما( 
از خ��دا بدان��د و جز او علتی ب��رای آن نداند و نیز ب��ه آنچه خداوند 
عطایش کرده، خرس��ند باشد و با نعمت او مرتکب گناه وی نشود و 

نعمت خدا را وسیله مخالفت با امر و نهی او قرار ندهد.
التوحید، ص 127

  1- واهلل یح��ب المطهرین )س��وره توبه آی��ه 1۰۸( خداوند 
پاکیزگان را دوست دارد.

۲- ان اهلل نظی��ف یحب النظافه )رس��ول اکرم ص ( خداوند 
پاک است و پاکیزگی را دوست دارد.

۳- رعایت بهداش��ت فردی بنمائید ، ناخن ها کوتاه ، لباس 
تمی��ز و مرتب ،اصالح به موقع و حس��ب نیاز دس��تها را با آب و 

صابون بشوئید.
۴- مرتب استحمام کنید و نگذارید بدنتان عرق سوز شود و 

در صورت عرق سوز شدن به پزشک مراجعه نمایید.
5- جهت جلوگیری از عفونت های ویروسی و سرماخوردگی 

در مکانهای شلوغ و آلوده از ماسک N95 استفاده نمایید.
۶- ش��ماره کاروان و آدرس هتل مکه و مدینه و شماره تلفن 

مسئولین محترم کاروان و آشنایان را همراه داشته باشید .
۷- در ص��ورت جامان��دن از همراهان در مح��ل بمانید و از 

راهنمایان ایرانی کمک بگیرید .
۸- س��عی کنید برنامه ه��ا را طبق اع��الم مدیریت محترم 
کاروان انج��ام دهید و از بازدیدهای خودس��ر و خس��ته کننده 

خودداری نمائید.
9- ساعت همراه داشته باشید و طبق برنامه در ساعت مقرر در 
محل های تعیین شده حضور بهم رسانید و هیچ وقت عجله نکنید.
1۰- کفش راحت – مناس��ب و عاج دار که ُسر نخورید تهیه 

نمائید.
11- بی دلیل زیاد راه نروید که منجر به تاول پا نگردد و تاول 

و ترک وشکاف پا را مداوا کنید.
1۲- معاین��ات و آزمایش و خدمات دندانپزش��کی را قبل از 

حرکت انجام دهید.
1۳- ه��ر روز ۳۰ الی ۴5 دقیقه پیاده روی نمائید تا در موقع 

اعمال به گرفتگی ماهیچه مبتال نشوید.
1۴- روزانه بدنتان به ۸ ت��ا 1۰ لیوان آب و مایعات نیاز دارد 

سعی کنید از آب مطمئن و لیوان تمیز استفاده کنید.
15- گرمازدگ��ی به دلیل افزایش دم��ای هوا – رطوبت باال 
که منجر به عرق کردن فراوان و خارج ش��دن مایعات حیاتی و 
امالح و باعث تنگی نفس – نبض س��ریع – گرفتگی عضالت – 
س��رگیجه – تهوع – ضربان شدید قلب – کم آبی بدن و غلظت 
خون – کند ش��دن جریان خون و نهایتاً آسیب مغزی و شوک 

منجر می شود پس می طلبد بیشتر مواظبت فرمایید.
1۶- اف��راد چ��اق – س��المند و بیماران بیش��تر در معرض 

گرمازدگی هستند لذا نیاز به مراقبت بیشتری دارند.
1۷- عل��ل گرمازدگی:  هوای گرم- رطوبت باالی ۷۰درصد 
- لباس تی��ره و ضخیم و زیاد – قرار گرفتن به مدت طوالنی در 

تابش آفتاب – عادت نداشتن به هوای گرم – سن باال- کم آبی 
بدن – چاقی و چربی زیاد در بدن – بیماران – مصرف داروهای 

ادرار آور در گرمازدگی موثر است.
1۸- خاکش��یر و تخم ش��ربتی لعاب ش��ده می تواند آب را 
در ب��دن نگه دارد، لک��ن همراه داش��تن آب در بعضی محل ها 

ضروری است.
19- درمان گرمازدگی ، کم کردن لباس – استحمام – قرار 
گرفتن در مکان خنک – قراردادن پاها در سطحی باالتر از بدن 
و س��ر – نوشیدن مایعات همراه با آبلیمو و کمی نمک – کنترل 

دمای بدن می باشد.
۲۰- پیش��گیری از گرمازدگی : در س��اعات گرم بی دلیل از 
منزل خارج نش��وید – به مقدار کافی آب مصرف کنید – لباس 
گش��اد و نازک و به رنگ روش��ن از نوع کتان اس��تفاده کنید. از 
خوردن مواد غذایی چرب و ش��یرین و زیادخودداری کنید. به 

توصیه های مسئولین محترم کاروان توجه وافر داشته باشید.
۲1- از دارو خودسرانه استفاده نکنید و داروهای تجویز شده 

طبق نظر پزشک معالج تهیه و بموقع استفاده کنید.
۲۲- بعض��ی از داروه��ا مصرف آن در عربس��تان مجاز نمی 
باش��د حتماً نوع داروی خود را با پزشک محترم کاروان درمیان 

بگذارید و به مقدار نیاز همراه داشته باشید.
۲۳- هرگونه مواد مخدر در عربستان جرم بزرگ تلقی و عواقب 

خطرناکی به دنبال دارد و این موضوع مهم را جدی بگیرید.
۲۴- عمر مفید مسواک حداکثر ۶ ماه است از مسواک نرم و 

سالم و خمیر دندان بی بو استفاده کنید.
۲5- دن��دان در هضم غذا – کالم و صوت و س��اختار صورت 

نقش دارد در بهداشت و سالمتی آن بکوشیم .
۲۶- خس��تگی اعمال – گرمای هوا- دغدغه امور می طلبد 
ک��ه در س��رزمین وحی با بردباری و گش��اده رویی ب��ا دیگران 

برخورد نمائیم.
۲۷- در اماکن عمومی و مذهبی سیگار نکشید و ته سیگار و 

چوب کبریت را در معابر عمومی و اطراف چادرها نیندازید .
۲۸- جه��ت راحتی و صرفه جویی در وقت همیش��ه با وضو 
باش��ید و قب��ل از بی��رون رفتن از هت��ل و قب��ل از خوابیدن به 

دستشویی بروید.
۲9- غذا طبق اشتها و عادت معمول تناول نمائید نه بیشتر 

و نه کمتر و نه به اندازه سهمیه
۳۰- رژی��م غذایی خود را مواظبت نمائید و مدیریت محترم 

را مطلع نمایید از دلیل رژیم غذایی خود
۳1- از غذای خارج از کاروان اس��تفاده ننمائید و غذای خود 

را به موقع و طبق برنامه کاروان تناول نمائید.
۳۲- غذا را در محل های تعیین شده تناول نمائید و از آوردن 

به داخل اتاق خودداری نمائید.
۳۳- موق��ع غذاخوردن با دیگران صحب��ت نکنید و غذا را با 
حوصله خوب بجوید و از غذای داغ و آب سرد زیاد و غذای شب 

مانده استفاده نکنید.
۳۴- اجسام نوک تیز و برنده بدون غالف و روپوش در داخل 

ساک و جیب خود نگذارید.
۳5- افراد عینکی س��عی کنند بند مخصوص عینک جهت 

اطمینان ببندند و عینک یدک اگر دارند همراه داشته باشند.
۳۶- ش��ب هنگام خواب و مواقع اس��تراحت عینک و دندان 

مصنوعی و سایر ملزومان خود را در محل مطمئن بگذارید.
۳۷- وسایل شخصی نظیر حوله – مسواک – شانه در ساک 

نگهداری شودو لباسهایتان چیدمان منظم داشته باشد.
۳۸- جه��ت راحتی م��زاج کمتر از تنقالت و مواد ش��یرین 
اس��تفاده کنید و بیشتر از میوه تناول نمائید و اسهال و یبوست 

شدید را درمان نمائید.
۳9- چنانچه موقع س��رو غذا در هتل حضور ندارید س��عی 

کنید غذای شما در یخچال نگهداری شود.
۴۰- اس��تراحت امری اجتناب ناپذیر اس��ت جهت راحتی 

اعمال و آمادگی الزم به موقع استراحت کنید.

چـهل نكته ســاده 
بهداشتی و ايمـنی 
بـرای زائـــــران



10

خبرنامه

93

دوره جدید - شماره   34
آب�����������ان 1393  2
 30 ذی الحج��ه 1435
24 October 2014

 خداوند برخی مکان ها را بر بعضی دیگر 
آنها قداستی ویژه عطا  به  برتری بخشید و 
فرمود. بر این پایه، برخی مکان ها آثار تربیتی 
خاصی بر روح و جان می نهد و جاذبه های 
معنوی آنها، به طور طبیعی، بر یادکرد انسان 
و  فروتنی  نیز در  و  روز رستاخیز  و  از خدا 

رّقت قلب آنها تأثیر به سزایی دارد.
عالمه حسن زاده آملی می گوید: 

بدان ک��ه مکان ه��ا را ه��م، چ��ون وقت ها 
تأثیری خاص است و روایات در این باره بسیار 
اس��ت. مثاًل در جوامع روائیه آمده اس��ت که 
فرایض را در یک محل مخصوص و معین منزل 
بخوانید؛ یعنی برای خود مصاّلی خاّصی برای 
ادای فرائ��ض قرار دهی��د، و در وقت احتضار، 
ش��ما را آنجا گذارند که موجب تخفیف شداید 
و س��ختی های جان دادن می شود، ولی نوافل 
را در مکان های متعّدد بخوانید که برای ش��ما 

شاهد باشند.  
بی تردید، بهترین مکان ها، حرم پروردگار 
و سرزمین وحی اس��ت که حاجیان بخشی از 
کمال معنوی و تعالی روحی خویش را -تنها- 
وامدار پ��ا نهادن به این س��رزمین مقدس اند. 
حضور در س��رزمین وح��ی و در کنار آن همه 
نش��انه آش��کار و گویای خداپرستی و توحید، 
بی اختی��ار دل را نرم و فروتن می کند و جان را 

به یاد خدا سوق می دهد و زمینه پاکیزگی روح 
انسان را فراهم می آورد.

»ابن میثم بحرانی« می نویسد:
اولی��ن مقصود از عبادات، توجه دادن خلق 

به وس��یله تذّکر و یادآوری م��داوم به خداوند 
تعالی اس��ت ت��ا به هم��راه تذّکر، اس��رار حق 
متجلّی شود، و آن را که عنایت حق دستش را 

بگیرد به مقام مخلصین برسد.
از جمله اس��راری ک��ه خداون��د بر زبان 
پیامبر ج��اری کرده، تعیین م��کان معینی 
از سرزمین هاس��ت که بهترین جایگاه برای 
عبادت خدا و مختص اوست. چنین مکانی، 
ناگزی��ر بای��د دارای خصوصی��ات و رموزی 
باش��د که به مقصد حقیقی توجه دهد، و آن 
را که توفیق، مهار عقلش را گرفته باش��د به 

آن سو بکشاند.
و الزم است افعالی معین شده باشد که در 
آن مکان تنها برای رض��ای خدا انجام گیرد؛ 
و س��ودمندترین جایی که در این باره تعیین 
ش��ده است مأوا و مسکن ش��ارع مقّدس بوده 
اس��ت؛ زیرا انجام حج در آن مکان، مس��تلزم 
یاد ش��ارع مقدس، و یاد ش��ارع، مستلزم یاد 
خداون��د و فرش��تگان و روز قیامت اس��ت. و 
چون ممکن نبوده اس��ت که پیامبر در محل 
زندگی ه��ر فردی از امت، م��کان حج را قرار 
دهد، واجب ش��ده اس��ت که همگان به سوی 
کعبه سفر کنند، هرچند در این مهاجرت رنج 
و س��ختی و دوری از زن و فرزند و وطن و دیار 

وجود داشته باشد.

نقش حج در پرورش انسان

  حكايت اول
»ابومحمد مرتعش زاهد نیش��ابوری« گوید: »سیزده حج 
کردم به ت��وکل؛ چون نگه کردم همه بر ه��وای نفس بود، نه 
ب��رای خدا« . او را گفتند: »از کجا دانس��تی؟« گفت: »از آنکه 
مادرم گفت: سبویی آب برای من آر! بر من گران آمد. فهمیدم 

که آن حج بر هوای نفس بود، نه برای خدا«.  
خلوص نیت اس��ت که انس��ان را مهاجر می کند، و او را از 

مصادیق این آیه شریفه قرار می دهد:
ِ َو َرُس��ولِِه ُثمَّ يُْدِرْكُه  َو َم��ْن َيْخُرْج ِمْن بَيِت��ِه ُمهاِجراً ِإلَى اللَّ

ِ )نساء: ١٠٠ ( الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَّ
و هرکس از خانه خود به عنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر 

او خارج شود، سپس مرگش فرا رسد پاداش او بر خداست.
»ای��ن آیه ش��ریفه، ممکن اس��ت متکفل جمی��ع مراتب 
اخالص باشد؛ یکی »هجرت صوری« که به بدن ]بر اثر رفتن 
به حج[ واقع می ش��ود. و این هجرت اگ��ر خالص و برای خدا 
و رسول نباش��د، بلکه برای حظوظ نفس��انی باشد، »هجرت 

الی اهلل و الی رسوله« نیست.
دیگر، »هجرت معنوی« اس��ت که مب��دأ آن تاریکخانه 
نفس اس��ت، و غایتش خ��دای تعالی و رس��ول او؛ البته آن 
هم به حق باز می گردد؛ زیرا رس��ول بما هو رسول استقالل 

ندارد، بلکه آیه و آینه و نماینده اس��ت. پس هجرت به سوی 
او، هجرت به حق است.

بنابراین حاصل معنای آیه ش��ریفه به حسب احتمال، آن 
اس��ت که کسی که به مهاجرت معنوی و سفر قلبی عرفانی، از 
خانه نفس و منزل انانیت خارج شد، مهاجرت به سوی اهلل کرد، 
و بدون دیدن خود و نفس��انیت و حیثیت خود، اجر و پاداش او 
با حق تعالی اس��ت. اگر سالک در سلوک الی اهلل، خواسته های 
نفسانی را بجوید، سلوکش الی اهلل نیست، و از بیت نفس خود 
خارج نش��ده، بلکه مس��افر در جوف بیت است؛ از گوشه ای به 

گوشه ای و از زوایه ای به زاویه ای و از نفس به نفس.  
آیت اهلل جوادی آملی می گوید:

عبادی بودن یک وظیفه، به اعتبار قصد قربت آن اس��ت، 
ازای��ن رو در حقیقت آن، تقّرب معتبر اس��ت. عمره نیز از آن 
جهت که عبادت اس��ت حتماً با تقرب آمیخته است، و تقّرب 
و قرب��ت بنده به س��احت موال ک��ه حقیقت نی��ت نیز همان 
اس��ت، بدون انبعاث روح و س��یر ملکوتی و مهاجرت معنوی 
و بدون س��فر درونی حاصل نمی ش��ود. تعیین کننده مدارج 
این سیر و سفر، معرفت و همت سالک و ناسک است. با توجه 
به نکته ای ک��ه درباره حقیقت نیت و قصد تقّرب بیان ش��د، 
صرف تصّور اینکه »برای خداوند حج یا عمره انجام می دهم« 

هرگز مصداق تقّرب نیس��ت؛ بلکه ت��ا هنگامی که حج گزار و 
معتمر ]عمره گزار[ در همه س��نت و س��یرت خود، به اخالق 
الهی متخلق نباش��د و هدف نهایی خود را در شئون زندگی، 
نی��ل به رضا و لقای خ��دا نداند، در غفلت اس��ت و مهاجرتی 

نکرده است.
  حكايت دوم

مردی ن��زد صاحبدل��ی آمد و ادب ب��ه ج��ا آورد و نزد او 
بنشس��ت. در خاطرش سؤالی بود که باید از شیخ می پرسید. 
از شیخ اجازت خواست و پرس��ید: ای شیخ! آیا شود که یکی 
از اینج��ا به روزی یا لحظه ای به کعبه رود؟ ش��یخ گفت: بلی، 
می ش��ود. اما این، چندان عجب و کرامت نباشد؛ که باد را نیز 
این کرامت هست و به یک روز و به یک لحظه هر کجا خواهد 
برود. مرد پرس��ید: پس ای ش��یخ! کرامت حقیقی چه باشد؟ 
ش��یخ گفت: کرامت آن باش��د که تو را از حال دون ] و پست[ 
ب��ه حال عالی آورد، و از جهل به عقل س��یر دهد و از جمادی 
ب��ه حیات ببرد. کرامت آن اس��ت که روح تو از م��اده به معنا 

مهاجرت کند«.
برگرفته از کتاب نسیم معرفت حج، 
سیره و سخن اخالقی و عرفانی بزرگان در مناسک 
حج )جلد 1 (نویسنده:طاهری، محمود.

حكايت هايی از هجرت باطنی

توفیق شكر  
قال الصادق علیه السالم :

أوَحى الل  َتعالى إلى موس��ى عليه الس��الم يا موسى اُشُكرنى َحقَّ ُشكری َفقاَل : يا َربِّ 
؟! َفقاَل  َوَكيَف أش��ُكُرَك َحقَّ ُشكِرَك، ولَيَس ِمن ُشكٍر أشُكُرَك بِِه إّل وأنَت أنَعمَت بِِه َعَلىَّ

: يا موسى اَلَن َشَكرَتنى حيَن َعِلمَت أنَّ ذلَِك ِمّنى؛
خدای تعالی به موسی علیه السالم وحی فرمود که : ای موسی مرا چنان که باید شکر 
کن . موس��ی عرض کرد : پروردگارا چگونه تو را چنان که باید شکر گویم حال آن که هر 
ش��کری که تو را می گویم خود نعمتی اس��ت که تو به من ارزانی داشته ای؟ فرمود : ای 

موسی حال که دانستی توفیق آن شکر را هم من به تو داده ام ، شکر مرا ادا کرده ای .
نهج البالغه، خطبه 91
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 جوانی آن بزرگوار، الگوس��ت برای جوانهای 
امت اس��الم؛ آنجور با صفا و صداقت و بصیرت، 
حقیقت را دیدن، شناختن، به دنبال آن دویدن، 
از آن ب��ا همه ی وجود دف��اع کردن، میدان های 
خط��ر را طی کردن، خط��ر را ندیده گرفتن و به 
هیچ انگاش��تن، از راه صحیح یک س��ر س��وزن 
منحرف نش��دن، چش��م به پیغمبر داش��تن، 
»یحذو ح��ذو الّرس��ول«؛دنبال پیغمبر قدم به 
قدم حرک��ت کردن، در مقابل ام��ر الهی و اوامر 
پیغمبر تسلیم محض بودن، در عین حال لحظه 
ب��ه لحظه بر دانش خود اف��زودن، عمل را با علم 
خود منطبق کردن در همه ی آنات زندگی. این، 
جوانی امیرالمؤمنین است. دوره ی میان سالی 
و س��الخوردگی امیرالمؤمنین هم مش��حون از 
امتحانهای دش��وار، امتحانهای عجیب و غریب 
اس��ت و در همه ی اینها آن صب��ر عظیم، صبر 
جمیل؛ مصلحت اسالم را - آنجائی که مصلحت 
اس��الم در خطر اس��ت - بر همه چی��ز ترجیح 
دادن، حّتی بر حق مس��لّم خود. امیرالمؤمنین 
می توانس��ت آن وقتی که احساس میکرد حق 
او ضای��ع میش��ود، قیام کند؛ علی که از کس��ی 
نمیترسید. او کسی بود که اگر جلو هم میافتاد، 
مطمئناً کس��انی دنبال او حرکت می کردند؛ اما 
»فأمس��كت بيدی يدی حّتى رأيت راجعة الّناس 
قد رجعت عن اإلس��الم يدعون إل��ى محق دين 
محّمد )صّلى اللَّ عليه و آل��ه(«)1۰( میفرماید: 
دیدم انگیزه های مخالف با اص��ل دین، دارد در 
دلها زنده میشود، دشمنانی هستند، مخالفینی 
هستند، میخواهند از موقعیت استفاده کنند، لذا 
من آمدم وسط میدان، از اصل دین دفاع کردم؛ از 
حق خود گذشتم و عبور کردم. مصلحت اسالم را 
اینجور با همه ی وجود رعایت می کند. آن وقتی 
هم که نوبت حکومت و سیاست به حَسب تقدیر 
الهی به او می رسد، مردم مراجعه می کنند، اصرار 
می کنن��د، از آن حضرت میخواهن��د که زمام 
قدرت را در دس��ت بگیرد، مقتدرانه وارد میدان 
میش��ود؛ »ليخاف فى اللَّ لومة لئ��م«؛ )11( از 
هیچ چیز نمی ترس��د، هیچ مالمتی او را از راه بر 

نمی گرداند. یک الگوی کامل؛ این امیرالمؤمنین 
است؛ این آن انسان واالئی است که شیعه برای 
او این ارج و مقام را قائل است. این را خوب است 

همه ی امت اسالمی توجه کنند.
 حادثه ی غدیر به نگاه مرحوم عالمه ی امینی 
)رضوان اهلل تعالی علیه( صاحب کتاب الغدیر و بعد 
در نگاه مرحوم شهید مطهری )رضوان اهللهَّ علیه( 
وسیله ی وحدت امت اسالمی است. گمان نکنند 
بعضی که حادثه ی غدیر مایه ی اختالف اس��ت؛ 
نه. امروز ببینید که بیش از همیشه - در گذشته 
هم بوده اس��ت - شیعه را متهم می کنند. ببینند 
مسئله ی تش��یع برآمده ی از یک اعتقاد صحیِح 
سالِم خالِص نسبت به وحی الهی است - این است 
معنای تش��یع - اعتقاد به ارزشهاست، اعتقاد به 
معیارهاس��ت، مالک قرار دادن معیارهائی است 
ک��ه قرآن آنها را مالک قرار داده اس��ت. حاال یک 
مش��ت یاوه گوی هرزه گو در گوشه و کنار دنیای 
اسالم شیعه را متهم کنند به آن چیزی که شیعه 
فرس��نگها از آنها دور است؛ مسئله ی ساختگی 
بودن و جعلی بودن و بعداً به وجود آمدن و سیاسی 
بودن و این حرفها را پیش بیاورند! نه، مس��ئله ی 

غدیر خط بطالن می کشد بر همه ی اینها.
 چه س��ودی می برند آن کس��انی که سعی 
می کنند این جمعیت و این جریان عظیم اسالمی 
را از محدوده ی اس��الم بیرون نشان بدهند، که 

سیاس��تها امروز دنبال آنهایند. امروز سیاستها 
همین را ترویج می کنند؛ چرا؟ چون ش��یعه به 
برکت روح والیت توانسته است کاری را بکند که 
همه ی مسلمانان آرزوی آن را داشته اند. همه ی 
مسلمانان خیرخواه و دلس��وز و عالقه مند آرزو 
میکردند که یک روزی اس��الم با همان تمامیت 
و حقانیت بر کرسی قدرت بنشیند. روشنفکران 
مس��لمان در این یکی دو قرن اخیر در حسرت 
چنین روزی زندگی کردند و در حسرت او از دنیا 
رفتند. امروز این را ش��یعه به وجود آورده است؛ 
این حاکمیت اس��المی را، این عظمت اسالمی 
را، این عزت اسالمی را. این، به برکت روح والیت 
است. دشمن این را میبیند، میخواهد دْور شیعه 
را، دْور اهل والیت را خالی کند. لذا امروز اتهامات 
علیه تشیع از همیشه بیشتر است. در طول تاریخ 
بوده اند افراد کج فهم و کج تابی که علیه ش��یعه 
حرف زدن��د، اتهامات وارد کردن��د، دروغهائی 
س��اختند؛ اما امروز از همه ی آن اتهامات، حجِم 
اتهامات بیشتر است و اینها دست سیاستهاست؛ 

چرا این را نمی فهمند؟
 م��ا هم بای��د بفهمیم؛ ما ش��یعیان هم باید 
بفهمیم؛ بدانیم سیاس��ت اس��تکبار امروز، جدا 
کردن ش��یعه از غیر ش��یعه اس��ت، جدا کردن 
گروه ه��ای مس��لمان از یکدیگر و ب��ه جان هم 
انداختن گروه های مسلمان است. ما باید کمک 

نکنیم به این هدف؛ ما بایستی نگذاریم دشمن 
ب��ه این هدف برس��د؛ هم ما موظفی��م، هم غیر 
ش��یعه؛ آن کسانی که شیعه نیستند؛ جمعیتها 
و مذاهب غیر شیعه در اسالم. همه این را بدانند: 
امروز شیعه است که در ایران اسالمی، این پرچم 
اقتدار اس��المی و ع��زت اس��المی را بلند کرده 
است و بر روی دست گرفته و استکبار احساس 
عجز می کند؛ این یک واقعیت اس��ت؛ این یک 
واقعیت اس��ت. این توطئه هائی که در این سی 
س��ال علیه نظام جمهوری اس��المی از س��وی 
دشمنان گوناگون - البته در رأس آنها آمریکا و 
خبیث ترین آنها انگلیس - انجام دادند، به خاطر 
این اس��ت که اینها مرعوبند؛ از حرکت اسالمی، 
از بی��داری اس��المی، از به خود آم��دن دنیای 
اسالم میترس��ند؛ میدانند که اگر دنیای اسالم 
به خود بیاید، توجه کند، احس��اس اس��تقالل 
کند، احس��اس هوی��ت کند، احس��اس عزت 
بکند، این منطقه ی حس��اس دنیا که در اختیار 
مسلمانان است - که حساس ترین مناطق دنیا، 
همین منطقه ی مسلمان نشین است - از تحت 
سیطره ی اس��تکبار بیرون خواهد رفت؛ از این 
میترس��ند. چون میترس��ند، توطئه می کنند؛ 

ابزارهای گوناگون را به کار میگیرند. 
بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید 
غدیر  15 / 9 / 1388

  دعوت ما از همه ی مس��لمانان عالم این اس��ت که این حقائق را مورد تأمل قرار 
بدهند. ما در عالم وحدت امت اسالمی هیچ اصراری نداریم که یک فرقه عقائد یک 
فرقه ی دیگر را حتماً قبول کنند؛ نه، وحدت به معنای این نیست. وحدت به معنای 
این اس��ت که با عقائد مختلف، ش��عب مختلف، مش��ترکات را بگیرند، موارد محل 
اختالف را وس��یله ی برادرکشی و جنگ و دش��منی قرار ندهند؛ مسئله ی وحدت 
این اس��ت.  اما به عنوان بیان حقیقت و طلب حقیقت، این یک درخواست منطقی 
اس��ت از همه ی مسلمانان: بروند تحقیق کنند، مالحظه کنند، آنچه را که محققین 
ش��یعه نوشتند، علمای بزرگ شیعه در زمان خود ما جمع کردند، نوشتند، تحقیق 
کردند، در دنیای اسالم آنها را عرضه کردند، نوشته ی آنها مورد تقدیر علمای اسالم، 
روش��نفکران اسالم، برجس��تگان اسالم قرار گرفته اس��ت، اینها را مالحظه کنند؛ 
خودشان را محصور نکنند، محروم نکنند. کتابهای مرحوم سید شرف الدین عاملی 
)رضوان اهللهَّ علیه(، کتاب ش��ریف الغدیر تألیف عالمه ی امینی، اینها حقایقی است 
که جمع ش��ده است. مس��ئله ی غدیر یک مسئله ی مس��لّم تاریخی است. در ده ها 
کت��اب، مرحوم امینی ده ها طریق از طرق اهل س��نت را نق��ل می کند که ماجرای 
غدیر را به همین شکل که ما نقل می کنیم، نقل کرده اند. این چیزی نیست که فقط 
در کتابهای ما باش��د. حاال در معنای موال، بعضی ممکن است خدشه کنند، بعضی 
خدشه هم نمیکنند. ماجرا یک ماجرای حقیقی، واقعی و بیان معیار است؛ مشخص 
اس��ت که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )عليه آلف الّتحّية و الّس��الم( یک قله ی 
مرتفع است؛ هم برای حاکم اسالمی و حکومت اسالمی، هم برای هر فرد مسلمان.

گزيده ای از بيانات رهبر معظم انقالب 
درباره وحدت اسالمی

اند. این چیزی نیست که فقط 
در کتابهای ما باش��د. حاال در معنای موال، بعضی ممکن است خدشه کنند، بعضی 
خدشه هم نمیکنند. ماجرا یک ماجرای حقیقی، واقعی و بیان معیار است؛ مشخص 
�ال��ال��الم( یک قلهی  ّة و الّس�ة و الس�ة و الس
مرتفع است؛ هم برای حاکم اسالمی و حکومت اسالمی، هم برای هر فرد مسلمان.
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حجكم مقبول اما...
ادامه از صفحه 3

با یک حس��اب سرانگش��تي مي توان 
به خوبي دریافت که ب��ا رقمي بالغ بر 1۲ 
میلیارد تومان مي تواند ده ها کالس درس 
در مناطق محروم ایجاد کرد و یا به صد ها 
بیمار نیازمندي که به دلیل بي پولي امکان 
درمان خویش را ندارند؛ سالمتي بخشید 
و یا ش��مار قابل توجهي از زوج هاي جوان 

بي بضاعت را روانه خانه بخت کرد.
منصفان��ه باید قضاوت کرد؛ کدام راه و 
شیوه پسندیده تر است؛ صرف میلیارد ها 
توم��ان پول که هی��چ تاثی��ري در بهبود 
وض��ع جامعه نخواهد داش��ت ی��ا اتخاذ 
راهکارهایي که مي تواند گره هاي بزرگي 
از زندگي هزاران انسان نیازمند و محروم 

جامعه باز کند.
تردی��دي نیس��ت زوار و حجاج��ي 
که نزدی��ک به یک ماه در دانش��گاه حج؛ 
گسس��تن از همه تعلقات دنیوي را تجربه 
کرده اند و کوش��یده اند تا با تصفیه درون؛ 
گامي در بندگي خداي متعال بردارند اگر 
در برگشت از این سفر روحاني، با تدارک 
مهماني هاي تش��ریفاتي و مجلل خود را 
دوباره به دنیاي مادي بچس��بانند و دنبال 
تشریفات، چش��م و هم چشمي و خداي 
ناکرده ریا باشند، گویي اصاًل روح این سفر 

بر جان و دل آنان تاثیرنگذاشته است.
در ای��ن می��ان؛ نقش دس��تگاه هاي 
فرهنگي و رسانه ها بویژه صدا و سیما به 
دلی��ل تاثیرگذاري آن در اذهان عمومي 
را در فرهنگ س��ازي و زدودن چش��م و 
هم چش��مي ها در این مقول��ه مهم نباید 
نادیده گرفت و قطعا رسانه ها مي بایست 
در راستاي مسئولیت و رسالت حرفه اي 
خویش اذهان جامعه را به سمت و سوي 
پرهیز از تجمل گرایي و اس��راف و انجام 
کاره��اي خداپس��ندانه اع��م از کم��ک 
به فقرا، مش��ارکت در س��اخت مدرس��ه 
و مس��جد، کمک به بیم��اران نیازمند و 
مش��ارکت در تهیه جهیزیه و اس��باب و 
اثاثیه ب��راي خانواده هاي بي بضاعت و... 

معطوف کنند.
س��خن آخر آنکه اگ��ر ای��ن اقدامات 
خداپسندانه جایگزین رفتارهاي پرهزینه 
و تشریفاتي گردد؛ قطعا موجب خشنودي 
و رضاي خداي متعال خواهد ش��د و خیر 
دنی��اي و آخرت را براي هم��گان بدنبال 

خواهدداشت.

ما در عالم وحدت امت اسالمی 
هیچ اص��راری نداری��م که یک 
فرق��ه عقائد ی��ک فرقه ی دیگر 
را حتماً قبول کنند؛ نه، وحدت 
به معنای این نیست. وحدت به 
معنای این است که با عقائد مختلف، شعب مختلف، مشترکات 
را بگیرند، موارد محل اختالف را وسیله ی برادرکشی و جنگ 

و دشمنی قرار ندهند؛ مسئله ی وحدت این است.
بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر 15 / 9 / 1388

ما دنبال این هستیم که دنیا 
در صلح و آرامش باشد اسالم 
از اول داراي ی��ک همچ��و 
مقصدي ب��ود و خصوصا در 

بی��ن مؤمنین، در بین مس��لمین، اخوت را س��فارش 
فرموده است بلکه ایجاد تشریع فرموده است.

 امام خمیني، صحیفه نور، 
جلد شانزدهم، ص 240
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پیکر رییس مجلس خبرگان رهبري پس از اقامه نماز از سوي رهبر معظم 
انقالب در تهران و ري تش��ییع ش��د و در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
حسني )ع( آرام گرفت.  حضرت آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب صبح 
روزگذش��ته در دانش��گاه تهران بر پیکر آی��ت اهلل مهدوی کنی رییس فقید 
مجلس خب��رگان رهبري نماز اقامه کردند.مراس��م تش��ییع پیکر آیت اهلل 
محمدرضا مهدوی کنی پس از اقامه نماز از سوي رهبر معظم انقالب از مقابل 
دانشگاه تهران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسني آغاز شد.سران قوا، 
مس��ؤوالن عالي رتبه و برجس��ته نظامي، رییس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، شخصیت هاي سیاس��ي، مسؤوالن کشوري و لشکري در مراسم وداع 
با پیکر آیت اهلل مهدوی کنی در محل دانش��گاه تهران حضور داش��تند.آیات 
جنتي، امامي کاش��اني، هاشمي شاهرودي، محمد یزدي، موحدي کرماني، 
موسوي جزایري، مقتدایي، بوش��هري، خاتمي، علم الهدي، کعبي، مجتهد 
شبس��تري نمایندگان مجلس خبرگان رهبري، ش��خصیت هاي حوزوي، 
فعاالن سیاس��ي، نمایندگان مجلس نیز در این مراسم حضور داشتند.رهبر 
معظ��م انقالب پس از اقامه نماز براي ش��ادي روح آن عال��م رباني فاتحه اي 
قرائت کردند.در مراس��م وداع با پیکر آیت اهلل مهدوی کنی در محل دانشگاه 
تهران که با حضور گس��ترده مس��ؤوالن و مردم همراه بود، برخي از مداحان 
اه��ل بیت )ع( ب��ه مداحي و روضه خواني پرداختند و ی��اد و خاطره آن عالم 
رباني را گرامي داش��تند.پیکر آیت اهلل مهدوی کنی پس از تش��ییع از سوي 
اقشار مختلف مردم از مقابل دانشگاه تهران طبق وصیت آن مرحوم در حرم 
عبدالعظیم حسني و در جوار مرحوم حضرت آیت اهلل آخوند مالعلي کني به 
خاک سپرده شد.مراس��م بزرگداشت و یادبود آیت اهلل مهدوی کنی از سوي 
رهبر معظم انقالب عصر روز ش��نبه سوم آبان ماه ساعت 15 و سي دقیقه در 

حسینیه حضرت امام خمیني)ره( برگزار خواهد شد.
پیک��ر رییس مجلس خبرگان رهبري با اس��تقبال آیت اهلل ري ش��هري 
تولیت آس��تان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(، حجت االسالم شاه چراغي 
امام جمعه ش��هر ري، مسؤولین و مردم والیت مدار شهرري به سوي آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( تشییع شد و وارد حرم مطهر گشت.بر اساس 
این گزارش پیک��ر متولي حوزه علمیه مروي همزمان با اذان ظهر داخل قبر 
گذاشته شد و حجت االس��الم میرلوحي، داماد آیت اهلل مهدوی کنی تلقین 

وي را قرائت کرد.

از سوي بعثه   مقام معظم رهبري؛

بزرگداشت آيت اهلل مهدوي كني در مدينه برگزار شد

پيام تسليت مهندس اوحدي به مناسبت درگذشت آيت اهلل مهدوی كنی

مراس�م بزرگداش�ت آیت اهلل مهدوی کنی رییس فقید مجلس 
خبرگان رهبري ،صبح روز گذش�ته از س�وي حوزه نمایندگي ولي 
فقیه در امور حج و زیارت و س�تاد نمایندگي سازمان حج وزیارت 
در مدینه منوره در هتل قصرالدخیل برگزار ش�د.در این مراس�م 
که با حضور حجت االس�الم و المس�لمین ابوترابي فرد جانش�ین 
سرپرس�ت حجاج ایراني، روحانیون معزز کاروان ها، برادران اهل 
س�نت و دیگر حجاج کاروان هاي ایراني همراه بود، حجت االسالم 
والمسلمین رجبعلي زماني جانش�ین معاونت فرهنگي بعثه مقام 
معظم رهبري به ایراد سخن پرداخت.حجت االسالم زماني با اشاره 
به مجاهدت هاي این عالم فرهیخته، اخالص، خدمت به مردم، کار 
تشکیالتي، نشر معارف اس�المي در بین جوانان و دانشگاهیان را 
از برجس�تگي هاي آن عالم رباني دانست.در ادامه مداحان به ذکر 

مصیبت در رثاي اهل بیت )ع( پرداختند.

آيت اهلل مهدوی كنی در جوار حرم حسني آرام گرفت

مهندس سعید اوحدي رییس سازمان حج و زیارت در پیامي درگذشت 
عالم وارسته و مجاهد و فقیه نستوه، یار و یاور امام خمیني)ره( و مقام معظم 
رهبري را تس��لیت گفت. در متن پیام تسلیت رییس سازمان حج و زیارت 
آمده اس��ت: اذا مات العالم ثلم في الس��الم ثلمة ل يسدها شيء؛ درگذشت 
عالم جلیل القدر حضرت آیت اهلل مهدوي کني، همراه همیش��گي انقالب و 
ی��اور صدیق حضرت امام)ره( و مقام معظ��م رهبري، موجب اندوه و ضایعه 
جبران ناپذیري براي انقالب و ملت ش��ریف ایران و دوست داران آن بزرگوار 
است. مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی در طول عمر با برکت خود همواره منشا 

خدمات عظیم و ماندگار علمي و فقهي در حوزه و دانش��گاه بودند و خدمات 
شایان و ارزنده ایشان به انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي که با روح 
والیت مداري همراه بود، در اذهان ملت شریف ایران اسالمي و تاریخ انقالب 
تا ابد ثبت و پایدار خواهد بود. اینجانب به نمایندگي از خانواده حج و زیارت 
کش��ور رحلت ملکوتي آن مبارز نس��توه و فقیه بصیر را به محضر قدس��ي 
حض��رت بقیه اهلل االعظم )عج( و نیز مق��ام معظم رهبري )مدظله(، مراجع 
عظام، امت مسلمان و بیت شریف ایشان تسلیت گفته و از حضرت حق علو 

درجات معظم له را مسئلت مي نمایم.




