
توصيه های رهبرمعظم 
انقالب به زائران 
ايراني خانه خدا

با محبت رفتار كنيد
  ارتباط��ات ب��ا برادران مس��لمان 
در دني��اي اس��ام باي��د در اين مركز 
مهم احيا ش��ود. ارتباطات، ارتباطات 

دولت  ها نيس��ت. ارتباطات دولت ها، ارتباطات رس��مي است، ارتباطات 
زباني است، براي مسائل ديگري اس��ت. ارتباط بين آحاد امت اسامي، 

ارتباط قلبي است…. ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
  ادامه داشتن حال خوب حج… بعد از آنكه رفتيد آنجا بهره گرفتيد، براي 
خودتان ذخيره درست كرديد و برگشتيد، سعي كنيد در حفظ آن ذخاير. در 
طول س��فر مبارك حج عادت ش��ده- و چقدر عادت خوبي است- كه حجاج 
تاوت قرآن مي كنند مكرر در مكرر؛ بعضي ها يك ختم قرآن در مدينه تاوت 
مي كنند، بعد مي آيند مكه، يك ختم يا ۲ختم قرآن در مكه تاوت مي كنند؛ 
اين عادت را ادامه بدهيد. بعضي ها كه اهل تهجد و نماز شب نيستند، در حج 

تهجد را آزمايش مي كنند…اين را ادامه بدهيد، نگه داريد.  ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
  اعمال را دس��ته جمعي انجام دهيد… اگر اجتماع معنا نداش��ت، ديگر 
»ايام معلومات« الزم نبود. مي گفتند: »هركس، در هر وقت از سال توانست 
به مكه برود.« مگر نمي شد؟ ! اينكه گفتند »يك جا جمع شويد«، براي همين 
چيزهاست. براي اين است كه ذكر خدا هم دسته  جمعي گفته شود. اعتصام 
به حبل پروردگار هم دس��ته جمعي صورت گي��رد. مي فرمايد: »واعتصموا 

بحبل اهلل جميعا« و نه »فرادا«. مسئله اين است! ۱۳۷۳/۰۱/۳۱
  شركت در نمازهاي اهل سنت… اينقدر ما در روايات در ثواب شركت در 
نماز جماعت اهل سنت در زمان ائمه )عليهم السام( داريم كه روايت دارد كه 
در مسجدالحرام پشت سر اينها نماز بخوانيد، مثل اينكه پشت سر پيغمبر)ص( 
نماز خوانده ايد. اين معنايش چيس��ت؟ معلوم است كه امام صادق)ع( نماز آن 
امام جماعت را با نماز پيامبر)ص( مقايس��ه نمي  كند. مقايسه با نماز يك پيرو 
خودش هم نمي كند، اما مي گويد پشت سر او نماز بخوانيد. اين يعني چه؟ اين 

نمايش وحدت است. عما وحدت را نشان بدهيد….۱۳۸۸/۰۸/۰۴
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نشريه خبری اطالع رسانی 
بعثـه  مقـام معظـم رهبـری

  دوره جديد سال چهاردهم
 شماره  6 - سه شنبـه
 25  شهريــور 1393
  20 ذی القعده 1435

رهنمود

  ريي��س جمه��وری با تاكي��د بر اينك��ه جمهوری 
اس��امی ايران در زمين��ه مذاكرات هس��ته ای كاما 
جدی اس��ت، گفت: اميدواريم طرف های ما هم در اين 
مذاكرات جدی باش��ند تا بتوانيم در زمان باقيمانده به 
توافق جامع دست پيدا كنيم و اميدوارم كلمه تحريم از 

روابط جهانی حذف شود.
 به گزارش  پايگاه اطاع رس��انی رياست جمهوری، 
حجت االس��ام والمس��لمين »حس��ن روحانی« روز 
دوشنبه در ديدار معاون نخست وزير و وزير امورخارجه 
كشور اس��لواكی افزود: جمهوری اسامی ايران از اراده 
اسلواكی برای افزايش سطح رايزنی ها و همكاريهای دو 

جانبه، منطقه ای و بين المللی استقبال می كند.
وی س��ابقه روابط دو كشور را بسيار مثبت و تاريخی 
دانست و اظهار داشت: س��ابقه تاريخی موجود بين دو 

كشور زمينه بسيار خوبی است تا روابط و همكاری خود 
را در بخش های مختلف توسعه دهيم.

ريي��س جمه��وری خاطر نش��ان كرد: اگ��ر چه در 
سال های گذشته به خاطر شرايط تحريم ظالمانه سطح 
روابط مقداری كاهش يافته اس��ت اما شرايط كنونی می 
تواند آغاز بسيار خوبی برای شروع مجدد توسعه روابط دو 

كشور در زمينه های اقتصادی، علمی و فرهنگی باشد.
روحانی با اش��اره به صحبت های معاون نخست وزير و 
وزير امور خارجه اس��لواكی مبنی بر اراده كشورش برای 
همكاری با ايران در زمينه دو جانبه، منطقه ای و بين المللی 
اظهار داش��ت: درخصوص رواب��ط دو جانبه ظرفيت های 
بسيار خوبی در دو كشور، نه تنها در عرصه اقتصادی بلكه 
در بخش های فرهنگی، علمی و گردشگری وجود دارد كه 

آمادگی داريم همه ظرفيت ها را فعال كنيم.

  وزير امورخارجه جمهوری اس��امی اي��ران در ديدار 
سفير جديد ايتاليا در تهران با تشريح روند مذاكرات ايران 
و گروه 1+5 اب��راز اميدواری كرد ك��ه اتحاديه اروپا نقش 
فعالتری در مذاكرات داشته باشد تا اين مذاكرات به نتيجه 
برسد و بر تاثير ايتاليا به عنوان رئيس كنونی اتحاديه اروپا 

در اين خصوص تاكيد كرد.
ظريف: اتحاديه اروپا نقش فعالتری در به نتيجه رسيدن 
مذاك��رات ايران و 1+5 داش��ته باش��د به گ��زارش  اداره كل 
ديپلماسی رس��انه ای وزارت امورخارجه، مائورو كنچاتوری 
سفير جديد ايتاليا در جمهوری اسامی ايران بعداز ظهر امروز 
دوش��نبه با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان 

ديدار و رونوشت استوارنامه خود را تقديم وی كرد.

وزير امورخارجه كش��ورمان در اين ديدار با اش��اره به 
روابط ديرينه جمهوری اسامی ايران و ايتاليا بر توسعه هر 

چه بيشتر روابط در تمام ابعاد تاكيد كرد. 
ظريف با اش��اره به رياس��ت ايتاليا بر اتحاديه اروپا ابراز 
امي��دواری كرد ك��ه ايتاليا بتواند نقش موث��ر و مثبتی در 

توسعه روابط ايران و اتحاديه اروپايی ايفا كند.
مائورو كنچاتوری س��فير جديد ايتاليا با اشاره به روابط 
بسيار خوب دو كشور گفت: ما همواره به دنبال آن هستيم 
كه زمينه را برای توس��عه روابط هم��وار نمائيم و به همين 
علت اولين كش��ور اروپايی بوديم كه بعد از پيروزی جناب 
آقای دكتر روحانی در انتخابات رياست جمهوری ، معاون 

وزير خارجه ايتاليا را عازم ايران كرديم. 

روحانی: 
اميدوارم كلمه تحریم از روابط جهانی حذف شود

 ظریف: اتحادیه اروپا نقش فعالتری
در به نتيجه رسيدن مذاكرات ایران و 1+5 داشته باشد

گذرگاه احـد 
آزمون اطاعت
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دریچه
اخالق و آداب مصاحبت

نظام تربيتي اس��ام، با هر مناس��بت و 
در هر ارتباط��ي، آداب و اخاق و حقوقي 
را مقرر داش��ته اس��ت، از آن جمله، آداب 
مسافرت و حق همسفر است كه فصلي از 
حقوق و اخاق را تشكيل مي دهد و معيار 
يك حاجي نمونه است. بدين ترتيب يكي 
از مهمترين مسئوليت هاي اخاقي حاجي، 
وظيفه شناس��ي او در رابطه با همسفراني 
اس��ت ك��ه وي را در اي��ن س��فر روحاني 
همراهي مي كنند كه م��واردي از آن را بر 

اساس روايات خاطر نشان مي سازيم:
معارفه و شناسايي: از آداب معاشرت 
اين اس��ت كه ه��ر گاه گروهي مصاحبت 
مي كنند، در مرحله نخست از نام و نشان 
يكديگر جويا ش��وند، معارفه كنند و انس 
بگيرند. اهميت اين امر تا بدانجاس��ت كه 
پيامبر خدا)ص( ترك آن را يكي از موارد 

جفا برشمرده اند.
»جعفر بن محمد )عليهما السللام( عن 
ابيلله قال: قللال رسللول اهلل)ص(: الَثٌة ِمَن 
ُجُل َفا َیْسَئُلُه  ُجُل الَرّ الَْجفاء أْن َیْصَحَب الَرّ

َعْن إْسِمِه َو کْنَيِتِه...
و نيز رسول گرامي)ص( مي فرمايد: هر 
گاه يكي از شما برادر مسلمان خود را دوست 
مي دارد، بايد نام او و نام پدرش و نام قبيله و 

خانواده اش را از وي س��وال كند كه اين حق 
واجب است و صدق اخوت به اين است وگرنه 

دوستي جاهانه اي خواهد بود.«
مفض��ل گويد: در س��فري ش��رفياب 
محضر امام صادق)ع( ش��دم. آن حضرت 
خطاب به من چنين فرمود: در اين س��فر 
چه كس��ي تو را همراهي مي كرد؟ عرض 
كردم يكي از برادران مسلمانم. فرمود: او 
چه شد و كجاست؟ گفتم از لحظه اي كه 
وارد ش��ده ام از حال و مكان او خبر ندارم. 
حضرت فرمود: مگر نمي داني كه هر گاه 
كس��ي با مؤمن چهل ق��دم هم صحبت 
ش��ود، خداون��د در روز قيام��ت از وي به 
جهت رفتاري كه با او داشته است، سوال 
و بازخواست خواهد كرد؟ »َأ َما َعِلْمَت َأَنّ 
 ُ َمْن َصِحَب ُمْؤِمنًا َأْربَِعيَن ُخطَوًة َسللَألَُه اهلَلّ

َعْنُه َیْوَم الِْقَياَمِة«

ياد و ديدار ديار
يك�ي از فرازهاي زيارتنامه حضرت رس�ول اك�رم)ص( اين 
عبارت اس�ت: اش�هد انك قد بلغت رس�االت رب�ك و نصحت 
المت�ك و جاهدت في س�بيل اهلل، گواه�ي مي دهم ك�ه تو اي 
پيامب�ر! پيام هاي پروردگارت را به درس�تي رس�انيدي و امت 

خويش را نصيحت كردي و در راه خدا جهاد نمودي.

در اين بخش از زيارتنامه زائر بر س��ه عنصر مهم در رس��الت خاتم 
پيامبران تأكيد مي ورزد.

الف: تاش در اباغ رسالت ها
ب: نصيحت به امت
ج: جهاد در راه خدا

پيامب��ر)ص( در اباغ آنچه كه خداوند وي را بدان مأمور كرده بود 
هرگز كوتاه��ي نكرد و هر چه را خير و صاح دني��ا و آخرت مردم در 
آن بود ارائه كرد، راه صواب و خطا را به آنها آموخت و ايش��ان را به كار 
خير دعوت و از كردارهاي زشت برحذر داشت. وي براي از ميان بردن 
زش��تي ها، ناپاكي ها و نابكاري ها و س��تمگري ها بپاخواست و مبارزه 
ك��رد و در اين راه رنجهاي فراوان��ي را متحمل گرديد آنگونه كه خود 

فرمود: هيچ پيامبري به اندازه من آزار و رنج نديده است.
آن حضرت در برابر اين همه رنج و مشقت، از امت خويش هيچ گونه 
مزد طلب نكرد، چنانكه خداوند مي فرمايد: »ُقْل َما َأْسللَألُُكْم َعَلْيِه ِمْن 
َأْجٍر ِإاَلّ َمْن َشللاَء َأْن َیَتِّخَذ ِإلَى َربِِّه َسِبيًا « بگو )اي پيامبر( من، پاداشي 
از ش��ما در قبال دعوت به حق نمي خواهم جز اينكه هر كه بخواهد راه 
خدا پيش گيرد. )فرقان – 57( و باز در آيه ديگري مي فرمايد: بگو من 

اجري نمي خواهم مگر دوست داشتن نزديكانم. )شوري – ۲3(
منظور از )قربي( كساني هس��تند كه عاوه بر پيوند نسبي و خوني 
با پيامبر، پيوند روحي و فكري و اعتقادي نيز داش��ته باشند و ترديدي 
نيس��ت كه مصداق اتم و اكمل آنها اهل بيت پ��اك آن حضرت، يعني 
ش��خص مولي الموحدين علي بن ابي طالب، صديقه طاهره و فرزندان 
بزرگوار آن دو مي باشند كه وارث صفات پيامبر بودند، لذا پاس داشتن 

حرمت خاندان و فرزندان بزرگوارش از اهم وظايف هر مسلمان است.
ِ « شهادت مي دهد  باري زائر با گفتن جمله »و َجاَهْدُت ِفي َسللِبيِل اهلَلّ

كه آن حض��رت در راه خدا همواره در جهاد بوده زي��را عاوه بر متون و 
نصوص تاريخي، هنوز هم نمادها و نش��انه هايي از مبارزه بي امان پيامبر 
با مشركان و كافران و ستمگران در همين مدينه الرسول وجود دارد. لذا 
شايسته است زائر با مطالعه تاريخ و ديدن نشانه هاي مزبور بر مرارت هاي 
آن حضرت مروري داشته باشد، زيرا كه پيامبر)ص( پس از آشكار كردن 
دعوت خود و گسترش اسام با چنان واكنش هاي تند و سختي مواجه 
شد كه ادامه راه برايش غير ممكن شد و ناگزير در سال سيزدهم بعثت، 
مكه را ترك و به سوي يثرب كه بعداً مدينه النبي نامگذاري شد هجرت 
كرد و علي)ع( براي اين كه آن حضرت بتواند به سامت مكه را ترك كند 
در بس��تر او خوابيد. هنگامي كه پيامبر به مدينه وارد شد مردم مدينه با 
آغوش باز از وي اس��تقبال كردند و با فداكاري ها و جانبازي هاي انصار و 
مهاجرين، پايه هاي حكومت ديني در اين ش��هر بنيان گزارده مي شود. 
ش��رح درگيري ها و جنگ هاي حضرتش در اين شهر، شمه اي از زجرها 
و آزارهايي اس��ت كه در راه خدا تحمل كرده اس��ت، لذا بسيار مناسب 
اس��ت كه زائر سري به منطقه احد بزند و ميدان دومين نبرد مسلمانان 
را از نزدي��ك ببيند و ب��ه تحليل آن بپردازد و از ش��هيداني چون حمزه 

سيدالشهداء و حنظله غسيل المائكه قدرداني كند.
زائر همچنين ب��ا حضور در صحنه نبرد احزاب، با كينه ورزي هاي 
دشمنان اسام آشنا مي شود و از جريان حفر خندق توسط مسلمانان 
آن هم با لب تش��نه و ش��كم گرس��نه در ماه مب��ارك رمضان درس 
عبرت مي گيرد و از تداعي داس��تان كشته شدن »عمر و بن عبدود« 
قهرمان بزرگ س��پاه كفر به دس��ت تواناي امام علي)ع( آن هم با آن 
كيفيت بي مانند، درس ش��جاعت و اخاص و بزرگواري مي آموزد كه 
فرموده ان��د: »ضربه علي يوم خندق افضل م��ن عباده الثقلين، ضربه 

شمشير علي در روز خندق از عبادت دو دنيا برتر است.«

نشان تعهد
قال الرضا)ع( :

إَنّ لُِكِلّ إَمام َعْهداً ِفي ُعُنق َأْولَيائه َو شيَعتِه َو إَنّ 
مْن َتَمام الَْوَفاء بالَْعْهد زَیاَرَة ُقُبورِهْم.

حضرت امام رضا)ع( فرمود:
برای هر امامی، عهد و پيمانی بر گردن دوستان 
و پيروان اوست و از نشانه های وفای كامل به اين 

عهد و پيمان، زيارت قبر امامان است.
من ال يحضره الفقيه، ج ۲، ص .577
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پاداش زيارت
قال رسول اهلل)ص(: َیا َأبَا الَْحَسِن ِإنَّ اهللَ َتَعالَى َجَعَل َقْبَرَک َو َقْبَر ُولِْدَک 
بَِقاعًا ِمْن بَِقاِع الَْجنَِّة َو َعْرَصًة ِمْن َعَرَصاِتَها "َو ِإنَّ اهللَ َجَعَل ُقُلوَب 
نَُجَباَء ِمْن َخْلِقِه َو َصْفَوٍة ِمْن ِعَباِدِه َتِحنُّ ِإلَْيُكْم و تحتمل المذلة و األذی 
فيعمرون قبورکم و یُْكِثُروَن ِزَیاَرَتَها.

پيامبر اسام)ص( خطاب به امير المؤمنين فرمود: ای ابا الحسن! خدای 
متعال، قبر تو و فرزندانت را بقعه ای از بقعه های بهشت و آستانه ای از 
آستانه های آن قرار داده است و همانا خداوند، دلهای بندگان نجيب و برگزيده 
خويش را شيفته شما قرار داده است كه در راه زيارت شما خواری و اذيتها را به 
جان می خرند و قبرهای شما را آباد می كنند و بسيار به زيارت آنها می آيند.

شيدايي سحر 
   محمد هدايتي

روايات امامان ما در فضيلت تهجد و نماز شب و نكوهش تاركان 
آن فراوان اس��ت و سيره ايشان و نيز مشايخ عظام و علماي بزرگ 
بر مواظبت ب��ر آن بوده، بلكه بيداري در آخر ش��ب را با قطع نظر 
از عبادات، اهميت مي دادند. تأثير بيداري آخر ش��ب در تسلط بر 
نفس اماره و كنترل و تعديل بعد حيواني و سرافراز بيرون آمدن از 
جنگ درون، فوق العاده شگفت انگيز است. قرآن مجيد مي فرمايد: 
ْحُموًدا:  ْد بِِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن َیْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمّ َوِمَن الَلّْيِل َفَتَهَجّ
)اس��را - 79 (» پاسی از شب را به تهجد و قرائت قرآن بپرداز، باشد 

كه در پرتو اين عمل، خداوند تو را به مقام محمود برانگيزاند.«
و ني��ز مي فرمايد:َتَتَجاَفى ُجُنوبُُهْم َعِن الَْمَضاِجللِع َیْدُعوَن َربَُّهْم 
َخْوًفا َوَطَمًعا )س��جده – 16( » پهلوهايشان از بسترها در دل شب 

دور مي شود و پروردگار خود را با بيم و اميد مي خوانند.«
از نتايج و آثار نماز شب اين فوايد در احاديث بر شمرده شده 
است: خشنودي پروردگار و زينت آخرت، شرافت، از بين بردن 
گناهان روز، نيكويي و نورانيت چهره، بدن، جلب و زيادي روزي 
و ضمانت رزق فردا،  دوركننده بيماري از بدن، جاي چش��م و 

زايل كننده غم و اندوه.
در »مصباح الش��ريعه« منس��وب به حضرت امام صادق)ع( 
آمده اس��ت: حجاب و پرده اي تاريكتر و ناپس��ندتر بين بنده و 
خداي متعال از نفس و هوي نيست، و براي از بين بردن و بريدن 
آن دو، وس��يله و تجهي��زي مثل نيازمندي ب��ه درگاه خداوند و 
خضوع و خش��وع در پيشگاه او و گرس��نگي و تشنگي در روز و 

بيداري در شب نيست.
مرو به خواب كه حافظ به بارگاه قبول
ورد نيم شب و درس صبحگاه رسيد

عارف كامل، مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي مي فرمايد: 
»و ش��يخ و پيش��واي م��ن در علوم حق��ه )يعن��ي مرحوم ما 
حس��ينقلي همداني( برايم حكايت نمود كه از طالبان آخرت، 
احدي به مقامي از مقامات ديني نرسيد مگر آنانكه اهل تهجد و 

شب زنده داري بودند.«
و از امام صادق)ع( است كه: از پيروان و شيعيان ما اهل بيت 

نيست كسي كه نماز شب نخواند.
عارف موفق، آي��ت اهلل بهاء الدين��ي، مي فرمايد: به تهجد و 
نماز شب نيز عش��ق و عاقه اي زياد در خود احساس مي كردم، 
به طوري كه خواب ش��يرين در برابر آن بي ارزش بود. اين شور و 
عش��ق به حدي بود كه گاهي خود به خود – هنگام اقامه نماز – 
بيدار مي ش��دم و در شب هايي كه خسته بودم، دست غيبي مرا 
بيدار مي كرد. يادم هست در سال 1365 شمسي كه بيمار بودم 
و در اثر كسالت، ضعف شديدي پيدا كردم،  بر آن شدم كه در آن 
ش��ب تهجد را تعطيل كنم، چون توان آب را در خود نمي ديدم، 
اما در س��حر همان ش��ب حاج آقا روح اهلل خميني را در خواب 
ديدم كه مي گويد: بلند شو و مشغول تهجد باش. در آن شب به 
خاطر سخنان ايشان مش��غول نماز شب شدم. از پيامبر گرامي 
اسام)ص( رسيده است كه: دو ركعت نماز در دل شب براي من 

از دنيا و آنچه در آن هست دوست داشتني تر است.

و نيز فرمودند:جبرئيل پيوس��ته مرا به ش��ب بيداري سفارش 
مي كرد تا اينكه گمان بردم كه خوبان امت من هرگز نمي خوابند.

يكي از اساتيد حوزه علميه مي فرمايد: محضر آيت اهلل العظمي 
بهجت رسيدم. فرمودند: س��لف ما اهل دعا بودند ولي ما اهل دعا 
نيستيم. پيش از زمان ما در نجف اشرف معروف بود كه در شب هاي 
ماه رمضان در حرم مطهر حدود هفتاد نفر در قنوت نماز وتر، دعاي 
ابوحم��زه مي خواندند، پيرمردي از علما را ديدم كه گفت من اين 
موضوع را شنيدم، به حرم و رواق هاي اطراف رفتم. ديدم پنجاه نفر 

چنين بودند. ولي در زمان ما كسي را نديديم كه چنين باشد.
بزرگتري��ن عذاب و ش��كنجه براي بنده مومن، وقتي اس��ت 
كه از لذت مناجات و تهجد در دل ش��ب بي بهره باش��د و شب را 
خالي از تضرع و زاري به صبح كند. يكي از عارفان ش��يداي حق، 
اين مطلب را در داس��تان زيبايي توضيح مي دهد: زماني، اراده، 
خداوند بر اين امر واقع ش��د كه براي قومي عذاب نازل كند. بعد 
از مدتي مش��اهده كردند كه هيچ عذابي وارد نشد و اوضاع آرام 
است. پيغمبر قوم از خدا پرسيد كه ماجرا چيست؟ خطاب آمد: 
اي نب��ي من! عذابي باالتر از آنكه ل��ذت مناجاتم را از دل خايق 
بيرون ببرم، در خزانه خود سراغ نداشتم و اكنون اين جماعت را 

به همان عذاب و با، مبتا كردم.
در روايت است كه مردي به محضر اميرالمومنين)ع( شرفياب 
شد و عرض كرد: من از نماز شب محروم هستم. حضرت فرمود: تو 

مردي هستي كه گناهانت، دست و پاي تو را بسته است.

يكي از اس��اتيد اخاق در اين باره مي فرمايد: استاد بزرگوار 
ما مرحوم آقا ش��يخ عباس تهران��ي مي فرمودند: در نجف مرا از 
خواب بيدار مي كردند – روايت هم داريم اگر كسي رابطه اش با 
خدا خوب باش��د، مائكه او را بيدار مي كنند، شيطان را به عقب 
مي رانن��د – مي گفتند: مرا بيدار مي كردن��د، اما گاهي اينطور 
مي گفتند: آقا، آقا! پاش��و. گاهي مي گفتند: عباس پاشو... گاهي 
مي گفتند: او، او، پاش��و، اس��مم را نمي گفتند. يك كسي در آن 
جلسه مي گفت: براي من طور ديگري هم اتفاق افتاده، مي گفت 
مثل االغي كه ُسكش مي كنند به من سك مي زدند. سك چوبي 
اس��ت نوك تيز كه با آن االغ و مانند آن را مي رانند. اينها كساني 
هس��تند كه با عالم ملكوت س��ر و كار دارند و اال ما را نه سكمان 

مي زنند نه با ما كاري دارند.
بعد مرحوم آقا ش��يخ عباس مي گفتند: فكر مي كردم چرا اين 
طوري است كه من گاهي آقا هستم، گاهي آقا شيخ عباس هستم، 
گاهي عباس، گاهي هم آن قدر مطرودم كه اسم هم ندارم، به من 
مي گويند: او، او، پاشو، چطور مي شود كه به او سك بزنند؟ چرا اين 
طوري هس��تم؟ نگاه كردم، ديدم گفتار من، كردار روز من در صدا 
كردن من در عالم ملكوت تاثير ك��رده، اگر گفتار و كردارم خوب 
بوده، اگر در روز مواظب بودم، آن جا آقا بودم. اگر متوس��ط بودم، 
آن جا آقا ش��يخ عباس بودم. اگر پايين آمده عباس بودم، اگر هم 
پايين تر آمده، او بودم، اگر هم خيلي پايين تر آمده كه غفلت در روز 

سر تا پاي مرا مي گرفت، ديگر آن جا االغ بودم.
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ستايش از زيارت
داود الصرفى قال: قلت له یعنى ابا الحسن : ِإِنّي  ُزْرُت 
ِ َأْجٌر َو َثَواٌب  َأبَاَک َو َجَعْلُت َذلَِك لَُكْم َفَقاَل لََك ِمَن اهلَلّ

َعِظيٌم َو ِمَنّا الَْمْحَمَدة.
داود صرفی می گويد: به امام كاظم)ع( عرض كردم: من 

قبر پدرت را زيارت كردم و آن را برای شما )و به نيابت 
از شما( قرار دادم. حضرت فرمود: تو از سوی خداوند 
پاداش بزرگی داری و از ما نيز برای تو ستايش است.

بحار االنوار، ج 99، ص .۲56

آشنايی  با اماکن مقدس مدينه
  روضه شریفه

روضه در لغت به معنی باغ اس��ت كه جمع آن رياض می شود يعنی باغ ها. اين كلمه از حديثی 
گرفته ش��ده، پيامبر صلی اهلل عليه و اله و س��لم فرموده اس��ت: ما بين بيت��ی و منبري روضه من 

رياض الجنه. بين خانه و منبر من باغی است از باغ های بهشت.
بدون شك بهترين جای مدينه و مسجد النبی اين مكان است . فاصله محراب پيامبر تا مرقد فعلی 
طول آن می باشد و معادل قريب ۲۲ متر است و عرض روضه از منبر به طرف جنوب مسجد حدود 15 
متر است كه مساحت آن روي هم رفته 330 متر است و هم اكنون با فرش هايی به رنگ زيتون از ساير 
جاهای مسجد كه با فرش قرمز پوشيده شده از دور قابل تشخيص است. همچنين ستون هايی كه در 

اين محدوده قرار دارد با سنگ های سفيد و قرمز كامًا از ساير ستون ها متمايز است.
وجود نازنين پيامبر ش��بانه روز پنج بار از اين محل می گذشته، نماز می گزارده و برای اصحاب 
سخن می گفته اند و هم اكنون هم بهترين و با فضيلت ترين جای مسجد آن جاست. اميدواريم در 

مدتی كه در مدينه هستيد موفق شويد كه نمازهای خود را در آن جا به جای آوريد.
روضه كه به معنی باغ است در اين حديث كنايه از اهميت اين محل و فضيلت عبادت در آن را 
دارد. در برخی از روايات به جای كلمه بيتی كلمه قبری آمده و هر كدام از دو تعبير باش��د از اصل 
معنای روضه و اهميت عبادت در آن نمی كاهد . بنابر عقيده ش��يعه كه خانه حضرت فاطمه)س( 
را جزء بيوت رس��ول خدا می داند عرض روضه تا منتهی اليه ضريح پيامبر و خانه حضرت فاطمه 
كه به محراب تجهد ختم می ش��ود، مي باش��د كه روی هم 8 س��تون را از عرض در بر می گيرد. با 
اين وصف مرقد مطهر پيامبر)ص( محراب و منبر ش��ريفش نيز در اين مكان كه به روضه معروف 

است قرار دارد.

  مرقد مطهر رسول خدا 
هنگامی كه از باب البقيع وارد مس��جد نبوی می ش��ويم در س��مت راست كه ما شرق مسجد 
 به حس��اب می آيد ديواره حجره ش��ريف نبوی كه مرقد مطهر پيامبر  در آنجا قرار دارد به چش��م
 می خورد. در داخل اين قس��مت كه با ضريحی به رنگ سبز پوشيده شده حجره های كوچكی به 
نام همسران رسول خدا وجود داشته با ساختمانی بسيار ساده و بی پيرايه، ابتدا دو حجره كوچك 
و مربعی ش��كل برای سوده و عايشه كه از خش��ت و چوب و برگ نخل ساخته شده است كه مرقد 
مطهر رسول خدا درحجره عايشه قرار دارد و ديواری پنج ضلعی در اطراف آن كشيده شده و پس 
از آن برای س��اير همس��ران پيامبر حجره های ديگری در امتداد اين حجره ها ساخته شده كه به 

سمت باب جبرئيل تا خانه حضرت فاطمه)س( ادامه داشته است.

آشنايي با شخصيت هاي مدينه
حضرت حمزه بن عبدالمطلب ملقب به سيدالش��هدا، اس��داهلل و اسدالرسول است. 

مادرش هاله دختر وهب  دختر عموي آمنه بنت وهب مادر پيامبر خدا)ص( است. 
حضرت حمزه عموي پيامبر و برادر رضاعي اوست زيرا هر دو از پستان مادري به 

نام تويبه شير خورده اند و حضرت حمزه دو سال از پيامبر بزرگتر بود.
او از ش��خصيت هاي بزرگ در تاريخ اسام است كه در دفاع اسام تا پاي 
جان ايس��تاد. مقاومت دليرانه او در جن��گ بدر و احد باعث پيروزي و نجات 

پيامبر خدا)ص( و مسلمين شد. حضرت حمزه در دوران حضور پيامبر)ص( 
در مكه از حاميان و پش��تيبانان جدي او بود و بعد از پذيرش اس��ام در س��ال 

دوم بعث��ت در مكه محافظت از جان پيامبر را برعه��ده گرفت و همواره براي حفظ 
جان پيامبر همراه او بود و در ش��ب ها در اطراف خان��ه پيامبر نگهباني مي داد. به طوري كه با 
گرويدن حمزه به اسام نقشه ها و طرح هاي زيادي كه بر ضد اسام و مسلمانان طراحي شده 
بود خنثي گرديد. حمزه سيدالش��هداء با هجرت پيامبر)ص( به مدينه هجرت كرد و در صف 

مهاجران نخست قرار گرفت و نخستين فرمانده و پرچمدار اسام گرديد.
در جنگ بدر، به عنوان فرمانده سپاه، چند تن از سران مشركان قريش از جمله شيبه بن ربيعه 
و طليعه ابن عدي را به هاكت رس��اند و با كمك امام علي بن ابيطالب »عتبه بن ربيعه« از س��ران 
مشرك را نيز در اين جنگ به هاكت رساند. آيات متعددي از قرآن كريم براساس نظر مفسران و 

مضمون رواياتي كه از امامان رسيده، درباره حضرت حمزه نازل و يا درباره او تاويل شده 
است، همانند آيه 74 سوره انفال كه مي فرمايد:

نََصُروا ُأولَِئَك ُهُم  ِ َوالَِّذیَن آَووا وَّ »َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اهللَّ
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َکِریٌم« و آنان كه ايمان آوردند و هجرت نمودند  الُْمْؤِمُنوَن َحقًّا لَُّهم مَّ
و در راه خ��دا جه��اد كردند و آنها كه پناه دادند و ي��اري نمودند، آنان مومنان 

حقيقي اند، براي آنها آمرزش و رحمت خدا و روزي شايسته اي است.
ْن َأنَفَق ِمن َقْبِل الَْفْتِح َوَقاَتَل ُأولَِئَك  و آيه 10 سوره حديد: »...اَل َیْسَتِوي ِمنُكم َمّ

َن الَِّذیَن َأنَفُقوا ِمن بَْعُد َوَقاَتُلوا...« َأْعَظُم َدَرَجًة ِمّ
كساني كه قبل از پيروزي انفاق كردند و جنگيدند با كساني كه بعد از فتح انفاق 
نمودند و جهاد كردند يكس��ان نيستند، آنها بلند مقام تر از كساني هستند كه بعد از فتح انفاق 
نمودند و جهاد كردند. همچنين آيه 19 سوره حج درباره پايداري و ايمان و دفاع حضرت حمزه 
از اس��ام مهر تأييد زده و از اس��تقبال او از شهادت خبر مي دهد. و حضرت علي)ع( در حديثي 
َ َعَليِه   در مورد ش��أن نزول آيه ۲3 سوره احزاب؛ يعني »ِمَن الُمؤِمنيَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهلَلّ
لوا َتبدیًا، « مي فرمايد: اين آيه درباره من و عمويم  َفِمنُهم َمن َقضى نَحَبُه َوِمنُهم َمن َینَتِظُر َوما بََدّ
حمزه و پسر عمويم عبيده نازل شده است كه عبيده در بدر و حمزه در احد به شهادت رسيدند 

و اما من منتظر شقي ترين اين امتم تا محاسنم را از خون سرم خضاب كند.

حمزه 
سيدالشهداء
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 رفتار بهداشتی
در زندگی جمعی

الزم است با عنايت به موارد زير 
به شيرين تر كردن لحظات روحانی 

خود و ديگران كمك نماييم.
از عطره��ای  از اس��تفاده   -1
محرك و با بوی زننده، جهت رعايت 

حال ديگران خودداری كنيم.
۲-  از خ��وردن ميوه و س��بزی 
نش��ده  ضدعفون��ی  و  نشس��ته 

خودداری كنيم.
3-  از مصرف م��واد قندی زياد 
مانند  شيرينی، شكات و حتی قند 

زياد به همراه چای پرهيز كنيم.
4-  از سرفه كردن بدون استفاده 
از پوششی نظير دستمال كاغذی بر 

روی دهان خود اجتناب كنيم.

5-  ب��ا شس��تن مرت��ب پاه��ا و 
جوراب از ايجاد ب��وی بد در فضای 
عمومی و اتاق استراحت جلوگيری 

نماييم.
6-  از كش��يدن سيگار، قليان به 
صورت دس��ته جمعی در اتاقها و در 
محيط آش��پزخانه و هن��گام توزيع 
غذا و در سر س��فره غذاخوری جداً 

خودداری نماييم.
7- روی س��فره راه نروي��م و از 
حرف زدن در هن��گام خوردن غذا 
و بيرون ريخت��ن مكرر مواد غذايی 

از دهان اجتناب نماييم.
8-  از حضور با لباس نامناس��ب 
در محيط های جمع��ی خودداری 

نماييم.
9-  ب��ا اس��تفاده مناس��ب از 
توالت ه��ای فرنگ��ی از آلودگ��ی 
محيط توالت ها خ��ودداری نماييم 
و با شست وش��وی دستهای خود با 

صابون از آلودگی دور بمانيم.
10- از رفتارهاي��ی نظي��ر رها 
كردن خلط و آب دهان در محيط، 
پاك ك��ردن عرق با دس��ت و پاك 
كردن دهان با دست پرهيز نماييم.

سالمت زائر

پیامبر)ص( فرمود:  
»بعد از ابوطالب هیچ 

کس به اندازه او در حق 
من نیکی نکرده است 
و من لباس خود را بر او 

کفن کردم تا او را حله ای 
بهشتی پوشانده باشم و 
برای او می گریم تا فشار 

قبر بر او آسان گردد.«

استوار بر صراط
قال رسول اهلل)ص(:

َمن زاَر الَحَسَن فى بَقيِعِه ثَبُت َقَدُمُه َعَلى 
راِط َیوَم َتِزُلّ فيه ااَلقداُم الِصّ
پيامبر اكرم)ص( فرمود:
هر كس امام حسن)ع( را در بقيع او زيارت 
كند، در روزی كه قدم ها می لغزد، گام او بر 
صراط، استوار خواهد بود.
بحار االنوار، ج 97، ص .141

بقيع عاوه بر آن كه مظهر مظلوميت اس��ام و تشيع است، مدفن 
مادرانی اس��ت كه هم اس��طوره عظيم عطوفت و مادری و همس��ری 
بوده اند و هم اس��توانه  های اس��توار و يادمان های اب��د مدت تقوی و 
ف��داكاری و ايثار در راه نب��وت و واليت،  مادرانی چ��ون فاطمه بنت 

اسد)س(، فاطمه زهرا)س( و فاطمه كابيه)س(.
ب��زرگ  زن��ان تاريخ اس��ام و بش��ريت كه يك��ی را حكم م��ادری بر 
پيامبر)ص( است و ديگری را شرافت دختری و صفت ام ابيها و هر سه را با 
علی)ع( نزديك ترين نسبت است چرا كه يكی علی)ع( را مادر است و دو 
ديگر علی)ع( را همسر. اگر فاطمه زهرا)س( استوانه عظيم علم و تقوی و 
بهانه خلقت است، »فاطمه كابيه«، ام البنين، سراينده شكوهمندترين 
واژه و مفه��وم وف��اداری و محب��ت و واليت به پيامب��ر)ص( و علی)ع( و 

فاطمه)س( و امام حسن)ع( و امام حسين)ع( است. 
و اما فاطمه بنت اسد)س(.

همو كه همس��ر ابوطالب بود و زن عموی پيامبر)ص( كه به هنگام 
طفوليت پيامبر)ص( كه پدر و مادرش چشم از جهان فرو بسته بودند، 
اين فاطمه بنت اس��د)س( بود ك��ه او را مادری می كرد و پيامبر)ص( 
نيز او را بس��ان مادر خود می دانست، بر س��فره محبت او می نشست، 

در منزل او بيتوته می كرد و می گفت »َرِحَمك اهللهّ 
يا اُمهّ��ی بعد امهّی« »خدا تو را رحمت كند ای مادرم 

بعد از مادرم.«
به هنگام مرگ او، پيامبر)ص( بس��يار گريس��ت و 
فرمود »الَيوَم ماتَتُ  اُمهّ��ي «، امروز مادرم از دنيا رفته 
اس��ت. وقت��ی از پيامبر)ص( دلي��ل آن همه عاقه و 
محب��ت نس��بت به فاطمه بنت اس��د)س( را س��ؤال 
كردن��د، فرمود: »آن گاه كه من خردس��ال بودم و در 
خانه ابوطال��ب، فاطمه را نيز كودكانی بود. هر گاه كه 
گرسنه می شديم،  او اول مرا سير می كرد بعد كودكان 
خود را و هر وقت لباس هامان غبارآلود و كثيف می شد، 
اول لباس مرا عوض می كرد و بعد لباس پس��ران خود 
را و هر زمان كه می خواست ما را شست وشو دهد، اول 

مرا می شست بعد فرزندان خود را.«
با چنين محبتی به امي��ن مكه)ص( بود كه خداوند 
علی)ع( را نيز هديه زندگ��ی ابوطالب و فاطمه قرار داد 
و فاطمه ت��ا آنجا قرب يافت كه به هنگام تولد فرزندش، 

ديوار كعبه در برابرش شكافت و در خانه خدا، علی)ع( را كه مثل اعای كمال 
انسانيت و عبوديت است، تقديم نظام هستی كرد. اين ارج و عظمتی است كه 
نه قبل از آن و نه بعد از آن نصيب هيچ كس ديگری نش��د و نخواهد شد و آن 
زمان كه پيامبر به رسالت مبعوث شد، فاطمه بنت اسد)س( در زمره نخستين 
مؤمنان به رسول  اهلل)ص( قرار گرفت و همراه شويش، ابوطالب)ع( و پسرانش 
علی)ع( و جعفر)ع( مصائب فراوانی را متحمل شد و در سال های گرسنگی و 
تبعيد و محاصره در شعب ابيطالب، همراه با پيامبر بود. فاطمه بنت اسد)س( 
با ارتحال ابوطالب، نزد علی)ع( ماند و علی را كفالت كرد و به هنگام هجرت، 
همراه علی)ع( و فاطم��ه)س( دختر پيامبر)ص( و فاطمه عمه پيامبر)ص( 
راه مكه تا مدينه را طی كرد. پيامبر نيز در قبا به انتظار نشس��ت تا علی)ع( و 

فواطم)س( از راه رسيدند و سپس به شهر مدينه وارد شد.
در س��ال سوم هجرت فاطمه بنت اسد، مادر پيامبر و علی، به جهان باقی 
ش��تافت و تن به خاك بقيع سپرد. هنگامی كه فاطمه بنت اسد از دنيا رفت، 
پيامبر عبای خود را كفن او قرار داد. خود به داخل قبر رفت و آن را مهيا كرد و 

اين همه در حالی بود كه بشدت در غم و فقدان مادر می گريست.
عده ای با مش��اهده اين حالت،  از پيامبر پرسيدند: »يا رسول اهلل! شما 
تاكنون بر كس��ی چنين اش��ك نريخته ايد و لباس خود را كفن كسی قرار 

نداده ايد. حال چرا برای فاطمه چنين می كنيد؟«
پيامبر رحمت و اسوه اخاق فرمود:  »بعد از ابوطالب 
هيچ كس به ان��دازه او در حق من نيكی نكرده اس��ت و 
من لباس خود را بر او كفن كردم تا او را حله ای بهش��تی 
پوشانده باش��م و برای او می گريم تا فشار قبر بر او آسان 
گ��ردد.« آن��گاه پيامبر ب��ر او نماز گ��زارد و در حالی كه 

می گريست، فرمود: »امروز مادرم از دنيا رفته است.«
و ام��روز بقيع مادری را در آغ��وش خود دارد كه 
هم م��ادر پيامبر)ص( اس��ت و هم م��ادر علی)ع( و 

بدين سان مادر ائمه اطهار)ع(.
قبر نورانی او اينك در كنار قبور مبارك فرزندانش 
امام حسن)ع(، امام سجاد)ع(، امام محمدباقر)ع( و 
امام جعفر صادق)ع( آرامبخش جان های شيفته ای 
اس��ت كه آمده اند تا روح و جان خ��ود را با عطوفت 
مادری گره بزنند. درود بيكران بر مادران و بر مادری 
كه آغوش پر مهر او اجازه نداد يتيم مكه لحظه ای در 

دل، غم بی مادری را احساس كند.

درکنار او که پيامبر را مادر بود
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تأثيرات حج
امام علی بن الحسين 

زين العابدين )ع ( 
می فرمايد:

حج و عمره به جای آوريد 
تا بدنهايتان به صحت و 
سامت  در آيد، و  روزی 
شما وسيع شود، و خرج 

عيالتان مكفی گردد.

  جواد محدثی
جاذبه ش��خصيتی ه��ر كس تا ح��د زيادی مره��ون رفتار 
محبت  آميز او با مردم و ارزش قائل شدن به انسان هاست. كسی 
كه در غم و ش��ادی و راحت و رنج، همراه باش��د و خود را از آنان 
ج��دا نداند و جدا نكند، قله دل ه��ا را فتح می كند. در »مناقب« 
روايت شده است: »رسول خدا)ص( به تشييع جنازه می رفت و 
در دورترين نقطه ش��هر مدينه به عيادت مريض می پرداخت.« 
گاهی فرزندان خردس��ال را به حضور پيامبر)ص( می آوردند تا 
ب��رای او از خدا خي��ر و نيكی بخواهد يا نامگذاری كند. رس��ول 
خدا)ص( به خاطر دلجويی بس��تگان آن فرزند، او را می گرفت 
و در دام��ن خوي��ش می نهاد. گاهی اتف��اق می افتاد كه كودك 
همان جا ادرار می كرد. بعضی كه حضور داش��تند، بر سر فرزند 
داد می كش��يدند و آن حضرت آنها را نهی می كرد. آن گاه دعا يا 
نامگذاری را به پايان می برد و اين گونه خويش��اوندان آن نوزاد 
را خرس��ند می ساخت تا نپندارند كه پيامبر)ص( از آن پيشامد 
ناراحت و آزرده ش��ده است. چون بيرون می رفتند، آن حضرت 

برخاسته، لباسش را آب می كشيد و پاك می كرد.
  خنده رویی

لبخند، محبت م��ی آورد و كدورت را می زدايد. از اين ش��يوه 
محبت آور، رسول خدا)ص( فراوان استفاده می كرد. اغلب خندان 
و متبسم بود. مگر آنگاه كه قرآن فرود می آمد يا در حال وعظ و پند 
دادن بود. رسول خدا)ص( هم كام خويش را با تبسم می آميخت، 
هم چهره ای خندان داش��ت، هم به چهره ديگران لبخند می زد و 
خوشرويی و خوشخويی با مردم از خصلت های وی بود. در حديث 
اس��ت »کان اکثر الناس تبسمًا و ضحكًا فى وجوه اصحابه؛ بيش از 

همه، لبخند داشت و به يارانش لبخند می زد.«
  ادب در برخورد

حال��ت و گفت��ار هر ك��س در اولي��ن لحظه برخ��وردش با 
مخاطبان آينه ای است كه درون را نشان می دهد. سام گفتن و 
دس��ت دادن و مصافحه كردن، نشان ادب، تواضع و حسن خلق 
اس��ت. در حديث آمده اس��ت: »كان من خلقه آن يبدا من لقيه 
بالسام؛ از خلق و خوی آن حضرت آن بود كه با هر كس برخورد 

می كرد، آغاز به س��ام می نمود.« و هر گاه با مس��لمانی ديدار 
می كرد، با او دست می داد. در دست دادن نيز رعايت می كرد تا 
دس��ت خويش را زود عقب نكشد تا مبادا طرف مقابل احساس 
بی عاقگی و س��ردی در برخورد پيدا كند. آمده است: »هرگاه 
ب��ا يكی از اصحاب ماقات می كرد و آن ش��خص دس��ت پيش 
می آورد، پيامبر خدا)ص( با او دس��ت می داد و دست خويش را 
از دس��ت او جدا نمی كرد تا اين كه شخص مقابل دست خود را 

عقب بكشد و از دست آن حضرت درآورد.«
  تفقد و احوالپرسی

آگاهی »پيش��وا« از حال و وضع »پي��روان« و خبرگيری از 
مشكات ش��ان و س��ر زدن به خانه هايش��ان نيز از اسباب نفوذ 
در دل هاس��ت. رس��ول خدا)ص( از ياران خود غافل نمی ماند و 
رابطه ها را همچنان زنده و قوی نگاه می داش��ت. به روايت امام 
ُجَل ِمْن ِإْخَواِنِه  َثاَثَة َأَیّاٍم ، َسللَأَل َعْنُه ، َفِإْن  عل��ی)ع(: »ِإَذا َفَقَد الَرّ
َکاَن َغائًِبللا َدَعا لَُه ، َوِإْن َکاَن َشللاِهًدا َزاَرُه ، َوِإْن َکاَن َمِریًضا َعاَدُه؛ 

هر گاه كس��ی از برادران دينی اش را سه روز 
نمی يافت )و در جمع مس��لمانان نمی ديد( 
س��راغ او را می گرفت. پس اگ��ر غايب و در 
س��فر بود، برايش دعا می كرد، اگر ش��اهد و 
حاضر در ش��هر بود، به ديدارش می شتافت 
و اگر بيمار ب��ود، به عيادتش می رفت.« اين 
نشان دهنده رابطه ای صميمی با زيردستان 
اس��ت و مقتض��ای »اخوت دين��ی« همين 

يكدلی و صفا و محبت است.
  مردمی زیستن

آنچ��ه آن حض��رت را به م��ردم نزديك 
می س��اخت و ب��ا او احس��اس »خ��ودی« 
می كردند، رفتار مردمی و اخاق متواضعانه 
و دور از تكل��ف او بود. با آن ك��ه از نظر فكر، 
علم، عصمت، پاكی و فضايل روحی و معنوی 
در سطحی باالتر از مردم بود و افراد عادی با 
اف��ق معنويت و كمال وجودی او فاصله های 

بسيار داش��تند اما نحوه معاش��رت و برخورد رسول خدا)ص( 
مردمی بود هم در حرف زدن در س��طح مردم سخن می فرمود، 
هم در معاش��رت با ت��وده خلق اهلل. خود را هم افق می س��اخت: 
»یجالس الفقراء و یواکل المسللاکين؛ با تهيدس��تان همنشين و 
با بينوايان هم غذا می ش��د.« به رواي��ت »زيد بن ثابت«: چنان 
بوديم كه هرگاه در خدمت او می نشستيم، اگر شروع می كرديم 
به س��خن گفتن در ياد آخرت، با م��ا در همان موضوع صحبت 
می ك��رد و اگر به دني��ا می پرداختيم، او هم با ما از دنيا س��خن 
می گف��ت و اگر از خوردنی و نوش��يدنی می گفتيم، آن حضرت 
هم درباره همان با ما به سخن می پرداخت.« اين نهايت مردمی 
زيس��تن آن بزرگوار بود و خ��ود را تافته ای ج��دا بافته از مردم 

نمی دانست )اگر چه در واقع، چنان بود(.
  مراعات حال دیگران

رسول خدا)ص( مظهر رأفت الهی و نسبت به مؤمنان »رئوف 
و رحيم« بود. اين رأفت و رحمت، در موارد بس��ياری در رفتار و 
سيره اش متجلی بود. حتی در نماز و خطبه و 
سخنرانی. به فرموده امام علی)ع(: »کان اخف 
الناس صاه فى تمام و کان اقصر الناس خطبه و 
اقلهم هذرا؛ )در نماز جماعت و جمعه( در عين 
حال كه نم��ازش را تمام و كم��ال می خواند، 
نم��ازش از همه س��بك تر و خطبه اش از همه 
كوتاه تر بود و حرف ه��ای بيهوده و بی ثمر در 
س��خنانش نبود.« گاهی ك��ه در نماز صدای 
گريه كودكان به گوش��ش می رس��يد، نماز را 
سريع تر می خواند و به پايان می برد تا مادر آن 
كودك، به فرزندش برسد. رسول خدا)ص( با 
آن كه اغلب نمازهای مغرب و عشاء را با فاصله 
می خواند ولی گاهی در سفرها يا در شب های 
بارانی، يا آن گاه كه كاری فوری داشت،  مغرب 
را دير و عشاء را زودتر می خواند و بين دو نماز، 
جمع می كرد و می فرمود: هر كه رحم نكند، به 

او رحم نمی شود: »َمن ال يَرَحم ال يُرَحم«

آنچه آن حضرت را به 
مردم نزدیک می ساخت 
و با او احساس »خودی« 
می کردند، رفتار مردمی و 
اخالق متواضعانه و دور از 

تکلف او بود. با آن که از نظر 
فکر، علم، عصمت، پاکی و 
فضایل روحی و معنوی در 
سطحی باالتر از مردم بود

محمـد)ص(؛
الگوی کامل
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بخشش گناهان
رسول خدا )ص(:
به قطاری از شتران كه حاجيان را برای زيارت خانه 
خدا می برد، نظر فرمودند و گفتند: قدمی  برنمی دارند  
مگر اينكه برای آنان حسنه ای ثبت می شود، و قدمی 
نمی نهند مگر اينكه گناهی از آنان محو می گردد و چون 
از مناسك حج فارغ شدند، به آنان اعام می شود، بنايی 
را بنا كرده ايد، آن را خراب  نكنيد، گناهان گذشته شما 
بخشيده شد، از حاال  به بعد عمل نيك انجام دهيد. 

و به آنها می گويد: بياييد در اين ايام معلوم، دور هم و با هم باشيد. 
»ثللم افيضوا من حيث افاض الّناس)2(؛« همه با هم حركت كنيد. 

همه با هم افاضه كنيد، و همه با هم به طواف بپردازيد. 
اين اجتماع همگانی برای چيس��ت؟ مسلمان نقاط مختلف 
دني��ا، در يك نقطه گرد هم بياين��د كه چه كنند؟ دور هم جمع 
شوند و در سكوت، به صورت همديگر نگاه كنند و بعد از چند روز 
هم به اوطان خود برگردند؟! چرا دور هم جمع می شوند؟ جمع 
شوند تا اختافات خود را با هم مطرح كنند؟ اين جمع شدن به 
چه معنی است؟ جواب اين است كه جمع شدن افرادی از همه 
س، فقط می تواند يك  ملتها در يك نقطه، آن هم يك نقطه مقدهّ
فايده و يك معنا داش��ته باشد. آن فايده و معنا اين است كه دور 
هم جمع ش��وند تا درباره سرنوشت امهّت اسامی تصميم گيری 
كنن��د و در اين مجمع، به حيث امهّت، يك قدم خوب برداش��ته 
ش��ود و كاری س��ازنده و مثبت صورت گيرد. اين كاِر سازنده و 
مثبت، به چه كيفيهّتی می تواند باش��د؟ ب��ه اين كيفيهّت كه يك 
وقت است ملت های اس��امی آن قدر پيشرفته اند - اميدواريم 

آن روز برسد - كه وقتی در حج جمع شدند، در خال اين كنگره 
ِل چند هزار  عظيم مردمی، از برگزيدگان ملته��ا، مجلِس مفصهّ
باتی داشته باشد و آن  نفره ای تش��كيل گردد و اين مجلس مصوهّ
اِج آمده از  بات در همان كنگره عظيم به تصويب آحاد حجهّ مصوهّ
كشورها برسد و بعد برای اجرا به دولتها و ملتها اباغ گردد. اين، 
بهترين كار اس��ت؛ كه، متأسفانه امروز عملی نيست. زيرا ملتها 
هنوز در اين زمينه، آن قدر پيش نرفته اند؛ بخصوص كه دولتها 
هم به آنها كمكی نمی كنند. اما تا وقتی كه چنان تصميم گيرِی 
عملی در موس��م حج امكان ندارد، كاِر واجب در آن جا چيست؟ 
اين است كه ملتها به هر نحو كه بتوانند نسبت به مصالح دنيای 
اسام دلبستگی نشان دهند و ضمن تأكيد بر وحدت بين خود، 
به اظهار برائت از دش��مناِن دنياِی اسام بپردازند. اين كمترين 
ی كه اسام معيهّن كرده است،  كاری است كه می ش��ود در حجهّ

انجام داد و از آن متوقهّع بود.
2( سوره بقره؛ آيه ۱۹۹.

بيانات در ديدار كارگزاران حج  ۱۳۷۳/۱/۳۱

احرام و لباس آن
    س: اگر لباس احرام را بعد از گفتن تلبيه بپوشد، آيا تكرار 

تلبيه واجب است؟
ج: تكرار تلبيه واجب نيست، اگر چه متقضای احتياط است. 
مگر اين كه در هنگام نيت و تلبيه عمداً لباس دوخته را بيرون 
نياورده باش��د كه در اين صورت بعد از بيرون آوردن آن بنابر 

احتياط واجب نيهّت و تلبيه را تكرار كند.
    س. آيا اس��تحباب غسل ورود به مسجدالحرام تنها برای 
ورود اول و كس��ی است كه اعمال عمره به جا می  آورد يا برای 

هر مرتبه رفتن به مسجدالحرام نيز مستحب است؟
ج: اختصاص به ورود اوهّل ندارد.

    س. اگر كسی پس از بازگشت به وطن دريابد كه جامه ی 
احرامش در زمان انجام مناسك نجس بوده، آيا از احرام خارج 

شده است؟

ج: ب��ا فرض اين كه از وجود نجاس��ت در لباس احرام خود در 
هنگام انجام اعمال بی  خبر بوده، از احرام خارج شده و طواف 

و حجهّ او صحيح است.
    س. آيا هنگام احرام بس��تن، بايد انجام تمام اعمال حجهّ را 
نيهّت كند؟ كس��ی كه نمی داند حجهّ تمتهّع شامل طواف و سعی 
غير از طواف و سعی عمره تمتهّع است و به همين خاطر هنگام 
احرام، طواف و سعی حجهّ تمتهّع را نيت نكرده و فقط به صورت 

كلهّی حجهّ را قصد كرده چه حكمی دارد؟
ج: توجه تفصيلی هنگام احرام برای مناس��ك واجب نيست. 
بلك��ه نيهّت اجمالی برای عمره و حجهّ � در صورتی كه هر يك از 
اعمال را به صورت صحيح در محلهّش انجام دهد � كافی است.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

واجِب حج، حقيقتاً يك واجب بی نظير اس��ت. چنان كه اگر 
ما در همه تعاليم اسامی غور كنيم، شبيه آن را نخواهيم يافت. 
ح��ج وضع مخصوص��ی دارد و جنبه معن��وی در آن فوق العاده 
است. مثًا، يك نوبت نماز را كه شما ماحظه كنيد، چند دقيقه 
ذكر خداس��ت. اما حج، از آغاز پرداختن ب��ه اعمال مربوطه كه 
ط��ی چند روز انجام می گيرد - چ��ه در داخل خانه خدا، چه در 
مسعای ش��ريف، چه در عرفات، چه در مشعر، چه در منی، چه 
در اعمال گوناگون، چه در طواف های مختلف، چه در نشست و 
برخاس��ت ها و چه در افاضه از نقطه ای به نقطه ديگر - همه اش 
ذكر خداس��ت. اين از جنبه معنوی كه معلوم می كند ذكر الهی 

در حج، يك قلِم بسيار درشت است.
از ط��رف ديگر جنبه دنياي��ی و مربوط ب��ه زندگِی حج هم 
بی نظير اس��ت. يعنی واجبی اس��ت كه فقط مربوط به يك فرد 
يا يك ملت نيس��ت؛ بلكه مربوط به همه دنيای اس��ام اس��ت. 
خدای متع��ال نقطه ای را معين فرموده و در زمانی معلوم - ايهّام 
معلومات - همه مس��لمانان را به آن نقطه دعوت كرده اس��ت. 
آيا می ش��د كه همه مس��لمانان، نه يكپارچه ك��ه در گروههای 
ا، و نه در ايامی معلوم كه در طول س��ال، در اين نقطه جمع  مجزهّ
ش��وند؟ اين نكته از حج بايد مورد اهتمام بيشتری قرار گيرد كه 
خدای متعال فقط اراده نفرمود كه همه در مكه و منی و مشعر و 
عرفات، جمع ش��وند. چون اگر حركت مردم به اين مناطق اصل 
قضايا بود، ميشد همه را در طول يك سال در آن جا جمع كنند. 
ع همه مس��لمانان در اين نقطه،  اين كه خدای متعال امر به تجمهّ
آن هم در يك مجموعه از روزها داده است، برای چيست؟ نكته 

اساسی و مهم همين است.
عی با اين كيفيهّت، به خاطر آن اس��ت كه  بديهی اس��ت تجمهّ
آحاد مردم مس��لمان، خ��ود را در كنار يكديگ��ر بيابند. يعنی 
احس��اس وحدت و جماعت كنند و در بعدی وسيعتر، احساس 
عظمت ناشی از اجتماِع ملتها و شعوب، بر همه حاكم گردد. اگر 
ه نبود، لزومی نداشت كه ايام معلومات و  اين احساس مورد توجهّ
ر ش��ود.  و اما اين كه امهّت اسام - هر ملتی  معدودات در حج مقرهّ
از ملتهای مس��لمان - كس��انی از خودشان را در يك روز به يك 
نقطه می فرس��تند تا آنها با هم اجتماع كنند، اين اجتماع برای 
چيست؟ اينها نكات و دقايقی است كه به تعبير امام صادق)ع(: 
»یعرف هذا و اشللباهه من کتاب اهلل« بايد هر مسلمانی از مفاهيم 

قرآنی و اسامی بداند.
خدای متعال، از همه ملل مسلمان، جماعتی را دعوت می كند 

 نکته هايی در باره حج  در بيانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

يک جمعيت بی نظير
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بيشتر بدانيم
چگونگی نبرد در احد

در گذش��ته، در جن��وب مدينه، يعنی 
منطق��ه قبا، تنها مس��افران اندك و بدون 
وسايل می توانستند داخل و خارج شوند. به 
همين دليل است كه هر دو بار كه مشركان 
در جن��گ احد و خندق ب��ه مدينه يورش 
آوردند، از ش��مال و از حدفاصل كوه احد و 

كوه سلع وارد منطقه مدينه می شدند.
در جنگ احد مشركان از اين حدفاصل 
گذش��تند و در زمين هموار و كش��اورزی 
بزرگ جرف، حدفاصل احد تا سلع و بيشتر 
در بخش غربی تا ش��رقی مستقر شدند. با 
چنين آرايشی، سپاه اسام از پشت سر كوه 

احد را داشتند كه پناهگاه مناسبی بود.
رس��ول خدا)ص( برای آن كه كامًا از 
پشت سر ايمن باش��د، 50 نفر را روی كوه 
رم��ات گماردند تا مراقب حمله دش��من 
باش��ند. آنها روی رمات ايستاده و جنوب و 
غرب خود را كنت��رل می كردند. در فاصله 
درگي��ری چندين بار ش��ماری از لش��كر 
دش��من به رهبری خالد بن وليد و عكرمه 
خواس��تند تا رمات را دور زده و از پش��ت 
س��ر به دامنه احد نفود كنند و از پشت به 
مسلمانان هجوم آورند كه هر بار محافظان 
كوه رمات آنها را با تير هدف قرار می دادند.

زمان��ی كه دش��من در مي��دان جنگ 
شكست خورد، 40 نفر از ميان اين 50 نفر، 
كار جنگ را تمام ش��ده پنداشتند و محل 
مأموريت خود را ت��رك كردند. آنها از غرب 
كوه رمات پايين آم��ده، وارد ميدان جنگ 
ش��دند تا قبل از پايان يافتن غنائم، سهمی 
برای خود بردارن��د. در اين هنگام خالد كه 
از دور رمات را می نگريس��ت، متوجه خالی 
شدن آن از محافظان گرديد و برق آسا حمله 
خود را با شماری اسب سوار آغاز كرد. اين بار 
10 نفر باقی مانده نتوانستند آنها را متوقف 
كنند. دشمن به آنها رس��يد و آنان را از پای 
درآورد و به مسلمانان متفرق كه هر يك در 
گوشه ای مشغول جمع آوری غنيمت بودند، 

يورش برد و فاجعه از همين جا آغاز شد. 
در اي��ن درگي��ری گروهی به ش��هادت 
رسيدند و بقيه هر يك به سويی رفتند. رسول 
خ��دا)ص( همراه امام علی)ع( و ش��ماری از 
ياران وارد وادی پشت سر خود در درون كوه 
احد شدند. آنها در اين وادی 500 تا 700 متر 
راه را طی كردند و پس از آن، از كوه باال رفتند. 
پ��س از خاتمه تهديد دش��من، حضرت در 
پايين ك��وه در كنار ديواری نماز ظهر و عصر 
را اقامه كردن��د كه اكنون به جای آن خرابه، 

مسجد فسح قرار دارد.

وجوب نماز
از پيغمبر اكرم )ص ( روايت 

شده است كه فرمودند:
منظور از وجوب نماز، حج، طواف و 
ديگرمناسك بپا داشتن ذكر و ياد 

خداست، پس وقتی كه ذهن تو از هيبت 
و عظمت خدا كه مقصود و مطلوب  

اصلی از عبادت است خالی باشد، ذكر 
زبانی  چه ارزشی خواهد داشت.

قال رسول اهلل)ص(: »اُُحد َجَبٌل ُیِحُبّنا َو نُِحُبُّه«

  غزوه احد
پس از آن كه مش��ركان در غزوه بدر دچار شكس��ت س��خت شدند، 
تصميم گرفتند تا در س��ال بعد از آن، يعنی سال سوم هجرت، بار ديگر 
به جنگ با مس��لمانان روند. آنها يك سال نيروهای خود را آماده كردند 
و پس از آن به مدينه تاختند. آنان در ش��مال مدينه مس��تقر ش��دند و 
رسول خدا)ص( با جمعيتی نزديك به 700 نفر در برابر آنان قرار گرفت. 
كوه كوچك عينين كه نام ديگرش رمات است، در پشت سر مسلمانان 
قرار داش��ت. پيامبر)ص( 50 تن از تيراندازان خود را باالی كوه گماشت 
تا از پشت س��ر حمله ای به مس��لمانان صورت نگيرد. پس از نخستين 
درگيری و آشكار شدن عايم پيروزی مسلمانان و گريز مشركان، 40 تن 
از تيراندازان به پايين كوه رمات س��رازير شدند و اصرار فرمانده خويش 
را داير بر ماندن س��ر جای خود نپذيرفتند. سرانجام، سپاه قريش كوه را 
دور زدند و بر س��ر مس��لمانان غفلت زده ريختند. گروهی از مسلمانان 
صحنه را ترك كردند و جمعی در حدود 70 نفر به ش��هادت رس��يدند و 
رسول خدا)ص( با تنی چند از ياران از دامنه كوه احد باال رفتند. مشركان 
كه به گمان خود رس��ول خدا)ص( را كشته بودند، جنگ را خاتمه يافته 
تلقی كردند و به مثله كردن ش��هدا پرداختند. از جمله شهدا، حمزه بن 
عبدالمطلب، عموی پيامبر بود كه به تحريك هند، همس��ر ابوس��فيان 
توسط وحشی به شهادت رسيد و به دست هند مثله شد. در پايان آن روز، 

جنگ خاتمه يافت و مشركان منطقه را ترك كردند.
  مساجد و اماكن متبركه واقع در مسير و منطقه احد 

مسجد البحير یا مسجد اباذر
مس��يری كه اكنون به نام »طريق سيدالشهدا« شهرت دارد، به طور 
تقريبی همان مس��يری اس��ت كه حضرت از مدينه تا اح��د طی كرده 
اس��ت. دو طايفه مهم در مس��ير مدينه تا احد زندگ��ی می كردند. ابتدا 

س��ت س��خت شدند، 
گر يگر يگر  عنی سال سوم هجرت، بار د
ردند كردند كردند  كروهای خود را آماده كروهای خود را آماده 
نه مس��تقر ش��دند و 
 نفر در برابر آنان قرار گرفت. 
گرش رمات است، در پشت سر مسلمانان 

گذرگاه احـد 
آزمون اطاعت
در ناحيه شمالی مدينه رشته كوهی به طول تقريبی 
6 كيلومتر از ش�رق به غرب كش�يده ش�ده كه به دليل 
جداي�ی آن از ديگ�ر رش�ته كوه ه�ا، »اح�د« خوانده 
می ش�ود. اين كوه خاطره يك�ی از مهم ترين جنگ های 
صدر اسالم را در سينه دارد؛ غزوه ای كه بسيار دردناک 
بوده و صحنه های عبرت  انگيزی از خود برجای گذاشته 
اس�ت. در اين غزوه بود كه عده نسبتًا زيادی از اصحاب 
رسول خدا)ص( به دليل بی توجهی جمعی از مسلمانان 

به اوامر آن حضرت، به شهادت رسيدند.

طايفه بنی عبد اش��هل بودند كه رس��ول خدا)ص( توقفی در ميان آنان 
داش��ت. مسجد آنها همان مسجدی اس��ت كه امروزه به نام مسجد ابوذر، 
صحابی راستگوی رسول خدا)ص( شهرت داش��ته و در خيابان ابوذر، در 
 فاصله 500 متری مس��جدالنبی واقع شده اس��ت. نام اصلی اين مسجد، 
مسجد البحير يا مسجد االسواف يا مسجد السجده بوده است. نام سجده از 
روايتی گرفته شده كه از نماز خواندن رسول خدا)ص( در اين مكان حكايت 

دارد و در آن آمده كه حضرت سجده طوالنی در اين مسجد داشته است.
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بيشتر بدانيم
  مقبره الشهدا

پ��س از جنگ اح��د، مس��لمانان به دفن 
ش��هدای اين غزوه پرداختند و به ي��اد آنان، 
مقب��ره ای در دامن��ه كوه احد ايجاد ش��د كه 
هميش��ه مورد احترام مس��لمانان بوده است 
و بهتري��ن عزيزان اس��ام، از مهاج��ر و انصار 
در آنجا دفن ش��ده اند. حمزه و دو تن از ديگر 
شهدا در يك قسمت و ديگر شهيدان در فاصله 
۲5 متری آنها مدفون ش��ده اند. عاقه و علقه 
مسلمانان با كوه احد، آن اندازه بود كه رسول 
خدا)ص( فرمود: »احد كوهی اس��ت كه ما را 

دوست دارد و ما نيز آن را دوست داريم.«
  حمزه سيدالشهدا

يكی از ش��هدا در جنگ اح��د، حمزه بن 
عبدالمطلب بود. او زمانی به رسول خدا)ص( 
ايمان آورد كه حضرت تحت فش��ار مشركان 
و اهانت و تمس��خر آن��ان در مكه بود. حمزه با 
شهامت در برابر مش��ركان ايستاد و اهانت به 
رس��ول خدا)ص( را اهانت به خود تلقی كرد. 
آن عزي��ز به مدينه هجرت ك��رد و فرماندهی 
نخس��تين نيروهای مهاجم به مش��ركان را 
برعهده داش��ت. در جنگ بدر گروه بسياری 
از مش��ركان را به هاكت رس��اند، به گونه ای 
كه هند همسر ابوس��فيان، كينه وی را به دل 
گرفت و وحشی را واداشت تا در احد به كمين 
حمزه نشيند و در موقع مناسب با نيزه وی را به 
شهادت برساند و او نيز چنين كرد. آنگاه هند 
بر س��ر جنازه حمزه آمد و شكم او را پاره كرد و 
خواس��ت از جگر حمزه بخورد كه در دهانش 
سنگ شد. رسول خدا)ص( در شهادت حمزه 
كه از چهره های ش��اخص اصحاب بود، بسيار 

غمگين شد و به او لقب »سيدالشهدا« داد.
  مصعب بن عمير

او با اين كه از اشراف زاده های مكه بود، به 
سوی اسام ش��تافت و با وجود همه فشارها 
و آزارها، رس��ول خ��دا)ص( و اس��ام را تنها 
نگذاش��ت. قد و قامت مصعب همانند رسول 
خدا)ص( بود و زمانی كه به ش��هادت رسيد، 
قاتل وی گمان كرد رسول خدا)ص( را كشته 
اس��ت. او از همين رو فري��اد زد كه محمد را 
كش��ته است. همين امر س��بب شد تا برخی 
از مس��لمانان از صحنه جنگ بگريزند. آنگاه 
خداوند به آنها فرمود: »محمد رسولی همچون 
رسوالن پيشين است؛ آيا اگر بميرد يا كشته 

شود، شما به جاهليت باز می گرديد؟«
  حنظله غسيل المالئکه

حنظله، رادمردی كه ش��ب نبرد به كابين 
ازدواج گام نهاده بود، شب را كنار همسرش ماند 
و فردا با دلی لبريز از عش��ق خداوند به آوردگاه 

نبرد رفت و در جنگ شهد شهادت نوشيد.

هنگامه استجابت
پيامبر اكرم)ص ( می فرمايد:
در چهار موقع درهای 
آسمان گشوده و دعاها 
مستجاب می شود: هنگام 
تاقی صفوف مبارزان در 
راه خدا، هنگام نزول باران، 
هنگام اقامه نماز و هنگام 
ديدن كعبه معظمه 

  مسجد الدرع
از يادگارهای غزوه احد، مس��جد الدرع اس��ت؛  مسجدی كه سر راه 
رسول خدا قرار داشت. در نقل های مربوط به مسير رسول خدا)ص( در 
جنگ احد، اشاره به بنای كوچكی شده كه معروف به شيخين بوده و در 
اصل تعلق به يك زن و ش��وهر پير داش��ته است. در تاريخ آمده است كه 
رس��ول خدا)ص( در آنجا توقف كوتاهی داشته اند و برای نماز )درع( زره 
خود را درآوردند. مسجد الدرع كه اكنون در اين مسير قرار دارد، يادگار 
رسول خدا)ص( در آنجاست. گفته شده حضرت نماز مغرب و عشا را در 
آنجا خوانده و تا صبح روز بعد ماندند. اين مسجد بعدها به نام هايی چون 

مسجد الدرع، مسجد البدائع و مسجد الشيخين ناميده شده است.
  مسجداالستراحه

در امتداد مسير رس��ول خدا)ص( مسجد ديگری قرار دارد كه در اصل 
متعلق به طايفه بنو حارثه بوده است. اين طايفه در اين ناحيه سكونت داشته 
و به كشت و زرع مشغول بوده اند. اين مسجد را مسجد االستراحه می نامند. 
رسول خدا)ص( مكرر به مسجد بنو حارثه آمده و در آنجا نماز می خوانده اند 
و نيز گفته می شود كه مسجداالستراحه يادگار غزوه احد است. بنای جديد 

اين مسجد اينك كنار خيابان واقع شده و بنايی عالی و زيباست.
  مسجد فسح

زمانی كه رسول خدا)ص( به وادی درون كوه احد رفتند، در فاصله 
تقريبی 500 تا 700 متر در س��مت راس��ت اين وادی، در پايين كوه، 
داخل ش��عبی كه نامش شعب جرار بوده، در محلی نماز ظهر و عصر را 
خواندند. اين محل بعدها مسجد شده و به نام مسجد »فسح« شهرت 
يافت. احتمال می رود كه نام آن »مس��جد س��فح« بوده كه به معنای 
مس��جد پايين كوه است. اين مسجد از كهن ترين مساجد منطقه احد 
بوده و در روايات امامان ش��يعه نيز توصيه بسيار به خواندن نماز در آن 
ش��ده است. بنای فعلی اين مسجد يك چهار ديواری مخروبه است كه 

اطراف آن را نرده آهنی كشيده اند و اين نرده هم رو به ويرانی است.

  مسجد ثنایا
ثنايا به معنای دندان است. گويند كه در اين نقطه، در جنگ احد، عتبه 
بن ابی وقاص دندان رسول خدا)ص( را شكست. در اين مكان، مسجدی 
بوده كه تا اين اواخر آثار آن وجود داش��ته و عكس هايی از آن باقی مانده 
است. محل آن به طور تقريبی به فاصله ۲00 تا 300 متر در شمال شرق 
مرقد حمزه سيدالشهدا بوده است. كنار همين مسجد، سنگی بوده به نام 
حجر متكا كه رس��ول خدا)ص( در جنگ احد به آن تكيه داد. در منطقه 
احد مس��جدی نيز به نام مس��جد حمزه وجود دارد كه در حال حاضر در 

غرب مقبره حمزه واقع است. اين مسجد از مساجد متبركه نيست.
  مهراس

در باالی كوه احد محلی است به نام مهراس، جايی كه در دل كوه باران 
از قبل جمع شده است. رسول خدا)ص( با شماری از ياران و از جمله امير 
مؤمنان)ع( پس از باال رفتن روی احد، آنجا نشس��تند. امير مؤمنان)ع( 
ظرفی آب از مهراس برای شست وش��وی دهان رس��ول خدا)ص( كه به 
دليل شكس��ته ش��دن دندان حضرت خونی بوده، آورد. اين آب به دليل 
تغيير بو مورد اس��تفاده رس��ول خدا)ص( كه بس��يار هم تشنه بود، قرار 
نگرفت. در باالی كوه احد محلی نيز به نام قبه هارون وجود دارد. در نقل ها 
آمده كه هارون در س��فر حج به اينجا آمده و در اينجا مدفون شده است. 
دليل��ی بر اين مطلب وجود ندارد اما اين قبه ب��ا بنايی مخروبه و ديواری 
حدود يك متر و نيم باقی مانده است. قبه مزبور در باالترين نقطه كوه احد 
است. الصاعدی، از محققان محلی می نويسد در آنجا برخی خطوط كوفی 

را هم ديده كه تنها لفظ اهلل قابل خواندن بوده است. 
  مسجد اميرالمؤمنين)ع(

در برخ��ی از مناب��ع حديث��ی ش��يعه مس��جدی با نام مس��جد 
اميرالمؤمنين)ع( در احد ياد شده است. اين مسجد كه توصيه به نماز 
خواندن در آن شده، برابر مقبره حمزه سيدالشهدا معرفی شده است. 

اكنون از چنين مسجدی خبری نيست.



پاي�گاه اطالع رس�انی KHAMENEI.IR اولين تصوي�ر از رهبر 
انق�الب هنگام ترخيص از بيمارس�تان و مصاحبه ب�ا واحد مركزی خبر 
را منتش�ر كرد.  اهم س�خنان رهبر معظم انقالب پس از مرخص ش�دن 
از بيمارس�تان در مصاحبه با واحد مركزی خبر درباره ی رد درخواست 
آمريكا برای همكاری عليه داعش و تأكيد بر اينكه هدف آمريكا از طرح 

مبارزه عليه داعش حضور نظامی در منطقه است بدين شرح است:

صراطميزان

  رهبرمعظم انقالب
از بيمارستان مرخص شدند

اعم��ال ح����ج  ق��رآن 
را»ش��عائر« می نامد. اين 
ب��دان معن��ی اس��ت كه 
اينها فقط عملی فردی و 
برای ادای تكليفی شخصی نيست، بلكه نشانه يی است تا 
برانگيزاننده ی ش��عور و معرفت انسان به چيزی باشد كه 

اين عمل، عامت و نشانه ی آن است.
پيام به كنگره عظيم حج   ۱۳۷۴/۰2/25

آقاي��ان روح���اني��ون 
كاروانها به مردم بگويند: 
و  سياس��ی  ام��ور  در 
اجتماع��ی خيلی منظم 

باش��ند، از جانب خود كاری ننمايند، اين كه هر كس هر 
چه بخواهد بكند، هرج و مرج می ش��ود، بايد تمام كارها 

در كاروان براساس ميزان و برنامه صورت پذيرد.
 صحيفه امام، ج۱6، ص۴۳۰
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متن اطاعيه دفت��ر مقام معظم رهبری به 
اين شرح است:

بس��م اهلل الرحمن الرحيم؛ در پی بس��تری 
شدن رهبر معظم انقاب اسامی مدظله العالی 
در بيمارس��تان برای انجام عمل جراحی، ملت 
مؤم��ن و ش��ريف و انقابی ايران اس��امی در 
گوشه و كنار كشور با دعا و نيايشهای صادقانه 
و خالصانه و برگزاری مراسم توسل و پيامهای 
فراوان و پرش��ور و آكنده از مه��ر و بزرگواری 
خود جلوه های پرشكوه و وصف ناپذير ديگری 
از دلدادگی به انق�اب اسامی و رهبری معظم 

و معزز آن، به نمايش گذاشتند.
اكن��ون كه به بركت ادعي��ه ی خالصانه ملت 
و صالح��ان و اخيار، معظم له با س��امتی كامل 
بيمارس��تان را ترك كرده اند جبهه س��پاس به 
پيشگاه حضرت احديت جلهّ وعا می سائيم و از 
عموم ملت مؤمن و قدرش��ناس ايران اسامی به 
وي��ژه از مراجع عاليقدر، علما و فضای گرانقدر، 
رؤس��ای محترم قوای س��ه گانه و رئيس محترم 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير مقامات 
و مسئوالن لشكری و كش��وری، مجموعه های 
سياسی و روحانی و تشكلهای دانشجوئی و انقابی، 
خانواده معظم شهيدان و ايثارگران، دانشگاهيان، 
فرهنگيان، هنرمندان، ورزشكاران و ساير اقشار 

كه با حضور در بيمارس��تان و ي��ا اعزام نماينده و 
يا با ارس��ال پيامهای محبت آمي��ز اظهار لطف 
كردند و يا ابراز عاقه برای حضور در بيمارستان 
نمودند، همچنين از رهبران نهضتهای مقاومت 
اسامی خصوصاً دبيركل محترم حزب اهلل لبنان 
و سران و مسئوالن كش��ورها كه با ارسال پيام از 
بهبودی و س��امتی رهبر انقاب اسامی اظهار 
خرسندی كردند، و ساير عاقمندان به انقاب و 
نظام اسامی در خارج از كشور صميمانه تشكر و 

سپاسگزاری می كنيم.
در پايان شايسته است از مجموعه درمانی 
شامل پزش��كان و جراحان و پرستاران و ساير 
كاركنان بيمارستان كه در اين مدت با اقدامات 
خود توانس��تند اي��ن كار را به احس��ن وجه به 
انجام رسانده و از ملت شريف ايران رفع نگرانی 
كنند صميمانه تشكر كرده و از خداوند متعال 
عزت و سربلندی و تداوم توفيقات ملت بزرگ 

ايران اسامی را مسئلت می كنيم.
دفتر مقام معظم رهبری 2۴ شهريور ۱۳۹۳

رهبرمعظ��م انقاب اس��امی صب��ح روز 
دوش��نبه )17 ش��هريورماه 1393( در يكی از 
بيمارس��تان های دولتی، تحت عمل جراحی 
پروستات قرار گرفتند كه بحمداهلل اين عمل با 

موفقيت به پايان رسيد.

   هم��ان روزهای اولی كه مس��ئله ی داعش در 
عراق پيش آمد آمريكايی ها به وسيله ی سفيرشان 
در ع��راق درخواس��ت كردند كه درب��اره ی داعش 
همكاری كني��م. من مخالفت ك��ردم چون اين ها 
دستش��ان آلوده اس��ت.وزيرخارجه ی آمريكا هم 
شخصا از دكتر ظريف درخواست كرده بود كه آقای 

ظريف هم رد كرد.
  آن حركتی كه كمر داعش را در عراق شكست، 
كار آمريكايی ه��ا نبود، كار مردم و ارتش عراق بود/ 
آمري��كا می خواهد بهان��ه پيدا كند ك��ه درعراق و 
سوريه هم مانند پاكس��تان هرجا دلش می خواهد 

وارد شود و بمباران كند.
ايش��ان در مصاحبه ش��ان هن��گام ترخيص از 
بيمارس��تان، از اظهار لطف و محب��ت ملت ايران و 

همچنين ش��خصيت ها و مس��ئوالن محترم و نيز 
از از زحمات كادر پزش��كی و درمانی بيمارس��تان، 

صميمانه تشكر و قدردانی كردند.
 اطالعيه دفتر مقام معظم رهبری

در پایان دوران بستری رهبر انقالب
دفت��ر مقام معظ��م رهب��ری در پاي��ان دوران 
بستری رهبر معظم انقاب اسامی در بيمارستان 
و سامتی و بهبود كامل ايشان با صدور اطاعيه ای، 
مراتب تش��كر و سپاس خود را از عموم ملت شريف 
و انقابی ايران، علما، شخصيتها و مسئوالن داخلی 
و خارج��ی اعام و تأكيد كرد: اين ابراز احساس��ات 
صادقانه و خالصانه جلوه های پرشكوه و وصف ناپذير 
ديگری از دلدادگی به انق�اب اس��امی و رهبری 

معظم و معزز آن را به نمايش گذاشت.




