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نشریه خبری اطالع رسانی 
بعثـه  مقـام معظـم رهبـری

رهنمود

وحدت محور اصلی
محور اصلی در حج، نمایش هویت متحد 
اّمت اسالمی است. دوری برادران از یکدیگر،  
عرص��ه را برای بدخواهان میگش��اید و تخم 
تفرقه میان مس��لمانان را بارور میکند.اّمت 
اس��المی از ملّتها و نژاده��ا و پیروان مذاهب 
گوناگون تش��کیل یافته اس��ت. این تنوع که 
با پراکندگی جغرافیائی در بخش حس��اس 
و مهمی از کره ی زمین همراه اس��ت میتواند 
خود نقطه ی قوتی برای این پیکره ی عظیم به 
شمار آید و میراث و فرهنگ و تاریخ مشترک 
آنان را در گستره ئی پهناور، از کارآمدی بیشتر 
برخوردار سازد، و انواع استعدادها و قابلیتهای 
انسانی و طبیعی را در خدمت آن به کار گیرد.
اس��تعمار غربی از آغاز ورود به کش��ورهای 
اس��المی، همی��ن نکته را مدنظر س��اخته و 
یکس��ره به تحریک انگیزه ه��ای تفرقه افکن 
پرداخته است.سیاستمداران استعمارگر به 
خوبی میدانستند که اگر هویت یکپارچه ی 
جهان اس��الم ش��کل بگیرد، راه بر سیطره  ی 

سیاسی و اقتصادی آنان بسته خواهدشد.
 پیام رهبر معظم انقالب اسالمی
به مناسبت کنگره عظیم حج  8 / 10 / 1385

 رییس جمهوری اسالمی با بیان اینکه برای 
مبارزه با تروریس��م باید به ریش��ه های مس��اله 
پرداخت،گفت:مردم و دولت های منطقه خیلی 
بیش��تر از دیگران مش��کل را حس م��ی کنند و 
دیگ��ران نبای��د فکر کنن��د که م��ی توانند حل 
مشکالت منطقه را رهبری کنند.  به گزارش ایرنا 
،»حجت االسالم و المس��لمین حسن روحانی« 
در آستانه س��فر به مقر سازمان ملل درمصاحبه 
با ش��بکه تلویزیونی ان بی سی )NBC( آمریکا 
مهمترین مواضع دولت و ملت ایران را درخصوص 
مسایل منطقه ای و بین المللی از جمله تروریسم 
و چگونگ��ی مواجهه موثر ب��ا آن و رابطه ایران و 
آمری��کا همچنین مهمترین مس��ایل داخلی را 

بویژه در زمینه موضوع هسته ای تشریح کرد.
رییس جمهوری درباره اهداف سفر به سازمان 
ملل گفت:یک س��ال از زمانی که در سازمان ملل 
با جهانیان حرف زدم و گوش��زد کردم که معضل 
بزرگ، خشونت و افراطی گری است و باید جهانی 
عاری از خش��ونت و افراطی گری داش��ته باشیم 
،گذشته اس��ت و فکر می کنم آنچه سال گذشته 
گفته شد ،امروز با وضوح بیشتری هم در منطقه 
ما و هم در سراس��ر جهان دیده می شود. رییس 
جمهوری با تاکید براینکه همه جهانیان نیازمند 
امنیت، آرامش، ثبات و همزیستی مسالمت آمیز 
هستند اظهار امیدواری کرد رهبران و نمایندگان 
کشورهای جهان که درسازمان ملل اجتماع می 

کنند،بتوانند برای معض��الت جهانی و از جمله 
امنیت و ثبات فکر جدی و عاجلی انجام دهند.

روحانی با بی��ان اینکه اس��الم و همه ادیان 
بزرگ آس��مانی م��ردم را به صلح و ب��رادری و 
دوس��تی و عدالت دعوت کردند،گفت:هر کس 
ک��ه در جهان دیگران را می ترس��اند، و به جان 
و مال مردم آسیب می رس��اند، نه تنها از اسالم 
فاصل��ه زیادی دارد بلکه از همه ادیان آس��مانی 
فاصله بس��یار زیادی دارد. آنهای��ی که امروز در 
این منطق��ه جنایت می کنند و نامی از اس��الم 
می برند حتما ب��ه دروغ چنین ادعایی را مطرح 
می کنند. بین عمل آنها و احکام اس��المی، هیچ 

گونه سازگاری وجود ندارد.

مبارزه با تروریسم نیازمند پرداختن به ریشه های مساله است

 دادگاه اروپا حکم به لغو
تحریم بانک مرکزی ایران داد

  دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجش��نبه حکم داد که تصمیم س��ال 2012 
شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران باید 
لغو ش��ود.  به گزارش منابع خبری، این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه 
صادر ش��ده به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توس��ط اتحادیه 
اروپا نیس��ت و قابل تجدیدنظرخواهی است. بی بی سی نیز که این گزارش 
را منتشر کرده، نوشته است: ژانویه 2012 اتحادیه اروپا تصمیم گرفت خرید 
نف��ت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ای��ران را مورد تحریم قرار دهد. به 
دنبال تحریم بانک مرکزی ایران داراییهای این بانک نیز در اروپا مسدود شد. 
تحریم های اتحادیه اروپا به دنبال رشته ای از قطعنامه های شورای امنیت 
سازمان ملل وضع شد. شورای اروپا در آن مقطع مدعی شده بود که یکی از 
دالیل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم های 
بین المللی علیه ایران بوده است. دادگاه اتحادیه اروپا تاکید کرد که شورای 
اروپ��ا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرک��ی ارائه نکرده، به هیچ نقل و 

انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.

 استقبال گسترده اسکاتلندی ها
از همه پرسی استقالل

  حوزه های اخذ رأی در اسکاتلند ، از ساعت هفت صبح روز پنجشنبه 
به منظور برگزاری همه پرسی تاریخی در مورد جدا شدن از بریتانیا کار 
خود را آغاز کردند.  به گزارش ایرنا، 'الکس س��الموند'، وزیر اول حکومت 
محلی اس��کاتلند و رهبر کارزار تبلیغاتی اس��تقالل طلب��ان و 'گوردون 
براون' نخس��ت وزیر س��ابق انگلیس و از مخالفان سرس��خت استقالل، 

دقایقی پیش رای خود را به صندوق انداختند .
گزارش های منتشر شده از اس��تقبال گسترده اسکاتلندی ها از این 
همه پرسی و تش��کیل صفوف رای دهندگان در مراکز اخذ رای حکایت 
دارد. ش��رکت کنندگان در این همه پرسی از گالسکو تا ادینبرو ) مرکز 
اسکاتلند( قرار است به این سوال که » آیا اسکاتلند باید کشوری مستقل 
ش��ود« پاس��خ دهند و در مورد پای��ان دادن یا پایان ن��دادن به اتحادی 
تصمیم نهایی بگیرند که قدمت آن به س��ال 1707 میالدی برمی گردد. 
جواب اس��کاتلندی ها در پرسش صورت گرفته در این همه پرسی ، تنها 

' بله ' یا 'خیر' خواهد بود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی:

  دوره جدید سال چهاردهم
 شــماره  9 - جمعـــه
 28  شهریــور 1393
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غنیمت فرصت 
رسول اکرم )ص( : آنکس که 
بر رویش در خیری گشوده 

شد غنیمت بشمارد و از 
فرصت استفاده کند زیرا 
نمی داند چه وقت آن در 

برویش بسته می شود.
مستدرک الوسائل جلد 2 

صفحه 9

 ای��ن رفتارهای نامعقول و کینه توزانه بر ملتهای مس��لمان 
حجت را تمام کرده و به بیداری اس��المی کمک رس��انده است. 
امروز چه بخواهند و چه نخواهند حرکتی عمیق و ریش��ه دار در 
دنیای اس��الم آغاز شده است و همین حرکت است که در زمان 
متناسب خود به استقالل و عزت و حیات دوباره ی امت اسالمی 

خواهد انجامید.
 این یک مقطع تاریخی تعیین کننده است. نخبگان و علماء 
و روش��نفکران وظیفه ی سنگینی در این مقطع بر دوش دارند. 
هرگونه ضعف و سس��ت عنصری و غرض ورزی و کوتاهی آنان 
میتواند به فاجعه منتهی ش��ود. علمای دی��ن در برابر اختالف 
افکنی مذهبی س��اکت ننشینند؛ روش��نفکران در دمیدن روح 
امید در جوان��ان کوتاهی نکنند؛ سیاس��تمداران و زمامداران، 
مردم خود را در صحنه نگهدارند و به آنان تکیه کنند؛ دولتهای 
اس��المی همبس��تگی میان خود را تقویت کنند و از این قدرت 

حقیقی در برابر تهدید سلطه گران بهره مند شوند.

امروز سرویس��های جاسوس��ی آمریکا و انگلی��س در عراق، 
در لبنان، در کش��ورهائی از ش��مال افریقا و در هر جای دیگری 
که بتوانن��د با همه ی ق��وا در حال پراکندن وی��روس اختالف 
مذهبی ان��د. اجتماع حج باید ما را در برابر این بیم��اری مهلک 
مصونس����ازی کن��د و آیه ی شریفه ی: »و أطیعوا اهلل و رسوله 
و ال تنازع��وا فتفش��لوا و تذه��ب ریحکم و اصب��روا إن اهلل مع 

الصابرین« را پیوسته در برابرچشم ما قرار دهد.
 امروز برائت از مش��رکان ندای قلبی و فطری همه ی ملتهای 
مسلمان است. موسم حج تنها نقطه ئی است که این ندا میتواند 

از سوی همه ی این ملتها با صدای بلند طنین افکند.
 این فرصت را مغتن��م بشم���ارید و با دع�ا برای امت اسالمی و 
دعا برای تعجی�ل در ظهور مهدی موعود سالم اهلل علیه و عجل اهلل 

فرجه، از هر کرانه خود را در این اقیانوس عظیم شستشو دهید.
 پیام رهبر معظم انقالب اسالمی
به مناسبت کنگره عظیم حج    8 / 10 / 1385

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

احرام و لباس آن
   س: اگر لباس احرام را بعد از گفتن تلبیه بپوشد، آیا تکرار 

تلبیه واجب است؟
ج: تکرار تلبیه واجب نیست، اگر چه متقضای احتیاط است. 
مگر این که در هنگام نیت و تلبیه عمداً لباس دوخته را بیرون 
نیاورده باش��د که در این صورت بعد از بیرون آوردن آن بنابر 

احتیاط واجب نّیت و تلبیه را تکرار کند.
    س. آیا اس��تحباب غسل ورود به مسجدالحرام تنها برای 
ورود اول و کس��ی است که اعمال عمره به جا می  آورد یا برای 

هر مرتبه رفتن به مسجدالحرام نیز مستحب است؟
ج: اختصاص به ورود اّول ندارد.

    س. اگر کسی پس از بازگشت به وطن دریابد که جامه ی 
احرامش در زمان انجام مناسک نجس بوده، آیا از احرام خارج 

شده است؟

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

و حّج او صحیح است.
    س. آیا هنگام احرام بس��تن، باید انجام تمام اعمال حّج را 
نّیت کند؟ کس��ی که نمی داند حّج تمّتع شامل طواف و سعی 
غیر از طواف و سعی عمره تمّتع است و به همین خاطر هنگام 
احرام، طواف و سعی حّج تمّتع را نیت نکرده و فقط به صورت 

کلّی حّج را قصد کرده چه حکمی دارد؟
ج: توجه تفصیلی هنگام احرام برای مناس��ک واجب نیست. 
بلک��ه نّیت اجمالی برای عمره و حّج � در صورتی که هر یک از 
اعمال را به صورت صحیح در محلّش انجام دهد � کافی است.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

امروز ه��ر حرک��ت تفرقه انگی��ز در دنیای اس��الم، گناهی 
تاریخی اس��ت. آنان که عنودانه گروههای عظیمی از مسلمین 
را ب��ه بهانه های واهی تکفیر میکنند؛ آنان که با گمانهای باطل، 
به مقدس��ات فرقه هائی از مس��لمین اهانت میکنند؛ آنان که به 
جوانه��ای از جان گذش��ته ی لبنان که مایه ی س��ربلندی امت 
اسالمی شدند، از پش��ت خنجر میزنند؛ آنان که برای خوشامد 
امریکا و صهیونیستها از خطر موهومی بنام هالل شیعی سخن 
میگویند؛ آنان که برای شکس��ت دولت مس��لمان و مردمی در 
عراق ناامنی و برادرکشی را دامن میزنند؛ آنان که دولت حماس 
را که محبوب و منتخب ملت فلس��طین است از هرسو زیر فشار 
قرار میدهند.. چه بدانند و چه ندانند مجرمانی به شمار می روند 
که تاریخ اسالم و نسلهای آینده از آنان با نفرت یاد خواهند کرد 

و آنان را مزدوران دشمن غدار خواهد دانست.
مسلمانان در همه ی جهان بدانند که دوران تحقیر و عقب ماندگی 
جهان اس��الم به س��ر آمده و دوران تازه ئی آغاز شده است. این گمان 
باطل که کش��ورهای مس��لمان باید برای همیشه در پنجه ی اقتدار 
فرهنگی و سیاسی غرب اسیر باشند و در اندیشه و عمل و رفتار فردی 
و جمع��ی از آنان تقلید کنند، به دس��ت خود غربیها و بر اثر طغیان و 

افراط و غرور آنان، از ذهنیت توده های مسلمان زدوده شده است.
 غرب بویژه پس از س��ردمداری آمریکا، با س��تمهای آشکار و 
رفتارهای بی منطق و اس��تکبار و غ��رور بی حد و حصر، در جهان 
اس��الم به یک ضد ارزش تبدیل ش��ده اس��ت. رفتار آنان با مردم 
فلسطین و متقاباًل رفتار آنان با دولت خونخوار صهیونیست؛ موضع 
آنان در قبال اعتراف رژیم صهیونیس��تی به سالح اتمی و متقاباًل 
موضع آنان در برابر اس��تفاده غیرنظامی ایران از انرژی هسته ئی؛ 
حمای��ت آنان از حمل��ه ی نظامی بر لبنان و کمک تس��لیحاتی و 
سیاسی به حمله کننده و متقاباًل ضدیت آنان با مدافعان جان برکف 
لبنانی؛ باجگیری دائمی آنان از دولتهای عربی و متقاباًل باج دهی 
همیشگی آنان به رژیم صهیونیستی؛ حمایت از اهانت کنندگان 
به مقدس��ات اسالم و حتی افتراء و اهانت صریح بلندپایگان غربی 
ازقبیل پاپ ب��ه این آئین الهی و متقاباًل جرم ش��مردن تحقیق و 
تردید درباره ی هولوکاست و کیان صهیونیستی؛ حمله نظامی و 
کشتار و ویرانی در عراق و افغانستان بنام دم����وکراسی، و متقاباًل 
توطئه بر ضد دولتهای منتخب مردمس��االر در فلسطین و عراق و 
آمریکای التین و هر جای دیگری که عوامل آمریکا و صهیونیست 
بر سر کار نیامده باشند؛ غوغای مبارزه با تروریسم و متقاباًل گفت و 

گوی پنهانی و حتی کمک به تروریستهای جّرار در عراق و غیره..

اجتماع حج، داروی بیماری جوامع
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امنیت در سفر
سرقت

هوش��یاری و دقت در سفر بخصوص 
هن��گام حض��ور در یک کش��ور دیگر، از 
ضروریاتی اس��ت که موجب آس��ایش و 

آرامش مسافر و همراهان می شود.
و  پدیده ه��ا  از  یک��ی  متأس��فانه 
جرایم رایج، پدیده مجرمانه س��رقت 
اس��ت که ب��ه هن��گام حض��ور زائران 
در اماک��ن ش��لوغ مانن��د خیابان ها، 
بازاره��ا، حرمین ش��ریفین، هتل ها، 
زی��ارات دوره و... به اش��کال مختلف 

رخ می دهد.
از جمله دالیل ای��ن که زائران مورد 
سرقت واقع می ش��وند، می توان به این 
ذهنیت اش��اره داش��ت که در باور آنها 
نمی گنجد که به طور مثال در یک حرم 
زیارت��ی یا حت��ی در ش��هرهای مکه و 
مدینه که محل امنیت است، این اتفاق 

به وقوع بپیوندد.
از انواع سرقت ها می توان به جیب بری، 
کیف قاپی، گوشی قاپی، س��رقت پنهان 
با س��رقت س��یم کارت ایرانی، تیغ زنی یا 
س��رقت از کیف و س��ایر لوازم در داخل 

هتل ها اشاره داشت.

از ش��یوه های متداول استفاده از تیغ 
جراحی ی��ا تیزبر برای س��رقت جیب یا 
همیان اس��ت. در این ش��یوه، سارقین با 
استفاده از تیغ روی جیب شلوار یا همیان 
آقایان را می برند و پول را برمی دارند یا با 
تیغ دسته کیف بانوان را زده و کیف را در 

مکان های شلوغ و پر ازدحام می ربایند.
در اینجا به برخی راه های پیش��گیری 

از سرقت اشاره می شود:
1- ب��ه هنگام ورود ب��ه هتل ها، برای 
نگهداری پول نقد و اشیای قیمتی خود از 
صندوق امانات هتل ها استفاده نموده یا 

از مدیر کاروان کمک بگیرید.
2- پول اضافی و بیش��تر از نیاز روزانه 
خود را به هنگام رفت��ن به بیرون از هتل 

همراه نبرید.
3- پول همراه خود را به چند قسمت 
تقس��یم کرده و همه پول را در یک جیب 

قرار ندهید.

احترام به بزرگسال 
رسول اکرم )ص( : احترام 
گذاشتن به مسلمان مو سفید 
و سالخورده از جمله تجلیل 
خداست و از ما نیست کسی 
که بزرگسال ما را احترام نکند 
و به خردسال ما مهربانی نکند.
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 مهم22 توصیه 
 بـــرای
امنیت زائران
یکي از عمده ترین مش��کالتي ک��ه زائران 
محترم در ایام حج تمتع با آن مواجه هس��تند 
سرقت و مفقودي وجوه نقدي یا اشیاء قیمتي 
آنان است. لذا مؤکداً از زائران گرامي درخواست 
مي ش��ود و به منظور پیش��گیري از این گونه 
موارد ب��ه توصیه هاي ذیل دقت نم��وده، و به 

دستور العمل هاي مذکور عمل نمایند.
1- زائران و عوامل محترم کاروان ها از قفل 
ب��ودن درب و پنجره اتاق ه��ا هنگام خروج هر 

چند کوتاه مدت اطمینان حاصل نمایند.
2- زائ��ران محترم از عنوان و اظهار نمودن 
میزان وجوه نقدي خود نزد دیگران خودداري 

نمایند.
3- زائ��ران محترم هنگام خارج ش��دن از 
س��اختمان از همراه داش��تن وجه نقد بیش از 

حد مورد نیاز خودداري نمایند.
4- زائران محترم از س��پردن اشیا قیمتي، 
دوربین، کیف دس��تي و تلفن هم��راه به افراد 
غیرآشنا که شناخت کافي از آنها ندارند ولو به 

صورت کوتاه مدت خودداري نمایند.
5- زائران محترم به میزان مورد نیاز ارز خود  
را همراه داش��ته و به منظور تبدیل آن صرفا به 
صرافي هاي مجاز مراجعه نمایند. بدیهي است 
در جه��ت تبدیل ارز نیز بهتر اس��ت موضوع به 

صورت تدریجي و مرحله اي انجام گیرد.
6- زائ��ران محترم قبل از ارائه ارز به صراف 
جهت تبدیل به ریال س��عودي حتماً ش��ماره 
س��ریال آن را یادداش��ت نموده ت��ا از تعویض 
احتمالي با اسکناس جعلي پیشگیري گردد. 

7- هنگام حضور در س��الن هاي غذاخوري 
و یا س��رویس هاي بهداش��تي از همراه داشتن 
هرگون��ه وس��ایل اضافي، اش��یاي قیمتي و یا 
اجن��اس خریداري ش��ده خ��ودداري نموده 
و هن��گام خروج نی��ز از همراه داش��تن لوازم 

شخصي خود اطمینان حاصل کنید.
8- زائ��ران محت��رم از تلفن هم��راه خود در 
حرمین شریف استفاده ننموده و در معابر عمومي 

نیز از گوشي تلفن همراه خود مراقبت نمایید.
9- پلیس سعودي و مأمورین حرمین شریف 
نس��بت به تلفن همراه )با امکانات عکسبرداري 
و فیلمبرداري( بس��یار حساس بوده و در صورت 

مشاهده برخورد خواهند کرد.
10- زائ��ران محترم��ي که به دلی��ل دوري 
محل اس��کان، ناگزیر به استفاده از وسایط نقلیه 
هستند لزوماً از سرویس حمل و نقل زائران ایراني 
اس��تفاده نموده و در صورت نیاز به خودروهاي 
عمومي صرفاً از تاکسي اس��تفاده کرده و قبل از 
سوار ش��دن کد مندرج بر درب و یا شماره پالک 

خودرو را یادداشت و یا به خاطر بسپارند.
11- زائ��ران محت��رم هن��گام خرید دقت 
نماین��د وج��ه مربوط��ه را صرفاً ب��ه صندوق 
فروش��گاه تحویل داده و از در اختیار قرار دادن 
وجه به افراد غیر و یا عوامل فروشگاه خودداري 
نمایند، همچنین هنگام دریافت باقیمانده وجه 
پرداختي ضمن ش��مارش وجوه مأخوذه دقت 

نمایند اسکناس هاي دریافتي سالم باشند.
12- بردن وسایل همراه به داخل مسجدالنبي 
و مسجدالحرام ممنوع مي باشد. لذا زائران محترم 
دقت نمایند هنگام زیارت به جز س��جاده و کتب 

ادعیه، وسایل اضافي همراه نداشته باشند.
13- زائران محترم در شرایط عمومي و در 
تردد به حرم و دیگر مراکز عمومي و در مواقعي 
که قصد خری��د ندارند وجه نق��د بیش از حد 

مورد نیاز به همراه نداشته باشند.
14- زائ��ران محترم هنگام عزیمت به مکه 
مکرمه از قرار دادن وجوه نقد و اش��یاء قیمتي 
در س��اک حمل بار خودداري نموده و همراه با 

خود حمل نمایند.

15- هنگام ورود به محل اقامت، وس��ایل و 
ساک هاي خود را بازبیني نموده و از محتویات 

داخل آن اطمینان حاصل شود.
16- تأکید مي ش��ود تردد زائران محترم به 
ویژه افراد مسن و بانوان به تنهایي صورت نگرفته 
و در صورت مراجعه افراد بیگانه تحت هر عنوان 
حتي پلیس قبل از اطمینان از هویت واقعي افراد 
از ارائ��ه هرگونه مدارک به آنها خودداري ش��ود. 
)عده اي با این ترفند قصد سرقت و کف زني وجوه 

نقدي و اشیاء قیمتي شما را دارند.(
17- به هنگام خروج از اتاق وس��ایل خود 
را در ساک هاي خود جاس��ازي نموده و درب 

آن بسته شود.
18- به هنگام برخ��ورد فیزیکي و یا نزدیک 
شدن افراد بیگانه به زائر تحت هر عنوان )مصافحه 
و تنه زدن و...( باید مراقب بود جیب ها و یا وسایل 

شخصي زائر مورد دستبرد قرار نگیرد.
19- در ط��ول س��فر کارت شناس��ایي زائر، 

آدرس و تلفن هتل، همراه زائرین باشد.
20- حج��اب و چ��ادر، هوی��ت زن ایراني 
است لذا شایسته است خواهران محترم ضمن 
اهتمام به حفظ حجاب و ش��أن زن مس��لمان 
ایران��ي، تنها و بدون محرم ی��ا همراهي زائران 
کاروان از سوار شدن به تاکسي و یا خودروهاي 
متفرقه جه��ت عزیمت به حرم، بازار و س��ایر 

اماکن جداً خودداري نمایند.
21- ع��ده اي با عنوان کردن مس��ائلي در 
حرم ها و اماکن عمومي قصد تفرقه اندازي بین 
مس��لمین را دارند لذا زائ��ران در ابراز عقید و 

اظهار نظر دقت داشته باشند.
22- در هنگام تردد از خیابان ها مي بایست 
احتی��اط نم��ود چرا ک��ه اغلب رانن��دگان در 
عربستان سعودي بي دقت هستند و نبایستي 

فراموش کرد که حادثه خبر نمي کند.
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دریچه
از پیامبر)ص( بیاموزیم

  حسین سیدي 
اشاره: گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( 
براي همه مس��لمانان در هم��ه زمینه ها 
الگو و سرمش��ق است قرآن کریم خطاب 
به مس��لمانان مي فرماید: لَُکْم ِفي َرُسوِل 
ٌة. از این رو بر همه پیروان  ِ ُأْسَوٌة َحَس��نَ اهلَلهّ
آن حضرت فرض است که سیره نظري و 
عملي آن حضرت را مطالعه کنند و آن را 

معیار و مالک عمل خویش قرار دهند.
  خفتن

به طور معمول در آغاز شب مي خفت و 
در فرجام آن برمي خاست. گاه براي انجام 

دادن کار مردم، شب زود نمي خوابید.
هنگام خفتن، دس��ت راس��ت را زیر 

گونه راست مي نهاد.
هر گاه از خواب برمي خاست پروردگار 

را سجده مي کرد.
مردم��ان را از خوابیدن بر پش��ت بام 
بدون نرده یا دیواره، باز مي داشت. ارتفاع 
مناس��ب دیوار را ی��ک ذراع و یک وجب 
مي دانست و مي فرمود: کسي که بر پشت 

بام بي دیواره بخواب��د و ناگواري بر او رخ 
دهد، تنها خویش را سرزنش کند.

اگ��ر مي دید م��ردي ب��ه رو خوابیده و 
بر باس��نش پارچه اي نیس��ت، با پایش به 
او م��ي زد و مي فرمود: این ن��وع خوابیدن، 
منفورترین نوع خفتن در نزد خداوند است.

  چگونگي خفتن
به پهلوي راس��ت مي آرمید و دس��ت 
راس��تش را زی��ر گون��ه راس��ت خویش 
مي نه��اد و مي فرمود: آفریدگارا! مرا )در( 
روزي ک��ه بندگانت را ب��ر مي انگیزاني از 

عذابت )در امان( نگه دار.
عباد بن تمی��م از عمویش چنین نقل 
مي کند: رسول خدا را دیدم که خفته بود و 

یک پایش روي پاي دیگرش قرار داشت.
چ��ون براي خفتن به بس��تر مي رفت، 
مي فرمود: اي آفری��دگار، به نام تو زنده ام 
و مي می��رم. دس��تانش را براب��ر صورتش 
مي گرفت و سوره هاي ناس، فلق و توحید 
را مي خواند و بر دستانش مي دمید. سپس، 
سه بار بر سر، صورت و پیکرش مي کشید.

بشارت به رحمت الهی
رسول اکرم )ص(: شما را درباره نوجوانان و جوانان 

به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق تر و 
قلبی فضیلت پذیرتر دارند. خداوند مرا به پیامبری 
برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم 
و از عذابش بترسانم، جوانان سخنانم را پذیرفتند 

و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول 
دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند. 
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این روزها حاجیان گروه گروه مشتاقانه به سوی میقات می شتابند 
ت��ا در آنجا نخس��تین عمل از اعمال حج تمتع را که »احرام« اس��ت، 
انجام دهند. گرچه برای ش��روع اعمال عم��ره تمتع، حاجی در چند 
دقیقه محرم می ش��ود، یعن��ی با حضور در میقات و پوش��یدن جامه 
احرام و گفتن لبیک ه��ا، خود را در حالت احرام قرار می دهد، ولی در 
مقایسه با دیگر اعمال عمره تمتع )طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر( 
عمل احرام گس��ترده تر بوده و در حقیقت فضایی مناسب برای انجام 
بقیه اعمال اس��ت. احرام دگرگون شدن همه جانبه حاجی است، هم 
از نظ��ر ظاهر و هم از نظر باطن؛ چه این که حاجی در احرام باید قصد 

ترک محرمات 24گانه را داشته باشد.
ق��رآن مجید حکمت کلی اعمال حج و بویژه احرام را تحصیل تقوا 
می داند؛ آنجا که می فرماید: َفَمن َفَرَض ِفیِهَنهّ الَْحَجهّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق 
اِد  ُدوْا َفِإَنهّ َخْیَر الَزهّ ُ َوَتَزَوهّ َواَل ِج��َداَل ِفي الَْحِجهّ َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُه اهلَلهّ

الَتهّْقَوى. )البقره/ 197(
»پس کسی که در ماه های حج )با گفتن لبیک 
و محرم ش��دن( حج را بر خود واجب می کند، باید 
از مباش��رت با زنان و انجام برخ��ی اعمال از جمله 
فس��وق و جدال، بپرهیزد و آنچه از کار خیر انجام 
می ده��د، خداون��د می داند.« و خداون��د در پایان 
آیه به همه س��فارش می کند که: »بهترین توشه، 
تقواس��ت.« در واق��ع احرام عزیمتی برای کس��ب 
تقواس��ت، چه این که حاجی در این حال از برخی 
مباحات دیگر چشم می پوش��د تا در شرایط دیگر 
بتوان��د از »محرم��ات« بپرهی��زد. از همین جهت 
حالت »احرام« خود از عبادات اس��ت و اثری بسیار 
سازنده و تحول آفرین در انس��ان دارد. باقی بودن 
در ح��ال احرام خود فضیلت بس��یار دارد. رس��ول 
خدا)ص( فرمود: »هیچ حج گزاری نیس��ت که در 
طول روز تلبیه بگوید تا خورش��ید غروب کند مگر 
آن که گناهانش نیز با غروب خورشید محو خواهد 

شد.« )الحج والعمره فی الکتاب و السنه؛ ص 283(
امام هش��تم)ع( درباره فلس��فه احرام می فرماید: »احرام برای آن 
است که حاجی قبل از ورود به حرم، خشوع پیدا کند و به سرگرمی ها 
و دلمشغولی های دنیوی نپردازد و در تحصیل آنچه قصد کرده است، 

جدی باشد...« )الحج والعمره فی الکتاب و السنه؛ ص 376( 
با توجه به آنچه درباره احرام و آثار س��ازنده آن آمده اس��ت، بقا در 
حالت احرام و تعجیل نکردن در خروج از آن )جز در ش��رایط خاص( 

موضوعی است که باید به آن بیشتر توجه شود.
تعجیل در محرم ش��دن و خروج س��ریع از مس��جد شجره و به جا 
آوردن اعمال و خروج سریع از احرام، موجب کاستن از آثار مثبت این 
عبادت و دور ش��دن از فلس��فه آن است. از همین رو توجه به سکون و 
آرامش حجاج و شتاب نورزیدن در خروج از احرام،  نکته ای قابل توجه 
بویژه برای همه روحانیون و مدیران محترم کاروان هاست. این نکته با 

توجه به شرایط ذیل بیشتر قابل توجه است.
1- حج��اج نوعاً مدتی طوالنی تر پیش از اعمال 
حج در مکه اقامت دارند، چه خوب اس��ت بخش��ی 
از ای��ن فرصت به جهت اس��تفاده از مواهب احرام 

صرف شود.
2- شتاب نکردن در خروج از احرام از اضطراب 

و دلهره حاجیان می کاهد.
3- طمأنین��ه در انجام اعم��ال موجب آرامش 

درونی و انجام مطلوب اعمال می شود.
4- هر چه بیش��تر حاجی در احرام باشد، ابعاد 
معنوی حج در او تقویت شده و حاجی مدتی بیشتر 

از شرایط معمول زندگی فاصله می گیرد.
5- سکون و وقار در انجام اعمال حفظ شده و از 
تکرار عمل به خاطر اش��تباهات تا حدودی کاسته 

می شود.
6- حاجی با نش��اط بیشتری اعمال عمره تمتع 

را انجام می دهد.

فلسفه احرام 
چیست؟

تسریع در احرام عمره تمتع و شتاب در خروج از احرام، از یک 
س�و به اضطراب و فش�ار روانی حاجی می افزاید و از سوی دیگر 
موجب خس�تگی بیش از حد وی می گردد و نیز از کیفیت حال 
عبادت و معنویت کاس�ته و حاجی را از فیوضات احرام محروم 
می سازد. آنچه در زیر می خوانید، مطلبی است که از سوی جناب 
حجت  االسالم والمس�لمین کلباسی، مس�ئول کمیته اسرار و 
معارف معاونت امور روحانیون در اختیار نشریه قرار گرفته است. 
امید اس�ت مدیران، روحانیون و زائ�ران با توجه به این نکات، از 

فیوضات این سفر مبارک بیش از پیش بهره مند شوند.

همه ساله از ميان زائران 
هر كاروان، عده اي از 

خواهران و برادران براي 
انجام اين مسئوليت و 
راهنمايي ديگر زائران، 

و نيز همكاري در 
برنامه ريزي ها و اجرای 
فعاليت هاي فرهنگي 

كاروان انتصاب مي شوند
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ژرفا
 حج مقبول

در كالم ناصر خسرو
به نظر مي رسد نخستین شعر بلندي که 
درباره حج سروده شده، همان قصیده مشهور 
ناصر خسرو است. هر چند که در انتساب این 
قصیده به ناصر خسرو تردیدهایي مانع از حکم 
قطعي در این باب مي ش��ود، اما به هر حال، تا 
امروز ش��اعر دیگري را به عنوان سراینده این 
قصیده معرف��ي نکرده اند. از این رو ما هم این 
قصیده س��اده و صریح و پرمعنا را به نام او در 

این جا مي آوریم:
حاجیان آمدند با تعظیم 

شاکر از رحمت خداي کریم
آمده سوي مکه از عرفات
زده لبیک عمره از تنعیم

یافته حج و، عمره کرده تمام
بازگشته به سوي خانه، سلیم

ش��اعر به استقبال دوس��تي که با خیل 
حاجیان از راه رس��یده است مي شتابد و طي 
گفت وگویي ب��ا او، از حج حقیقي، تصویري 
دلپذیر به دست مي دهد، تصویري پیراسته 
از آلودگي ه��ا، منیت ها، خودپرس��تي ها و 
دنیادوس��تي ها. طرحي که شاعر از یک حج 
درست و خداپسندانه ارائه مي دهد، آن چنان 
دقیق و در عین حال س��خت گیرانه است که 
اگ��ر آن را معیار و ضابطه قرار دهیم، ش��اید 
بسیاري از زائران خانه خدا، در مقبول شدن 

حج خود احساس تردید کنند:
چون همي خواستي گرفت احرام

چه نیت کردي اندر آن تحریم
جمله بر خود حرام کرده بدي
هر چه مادون کردگار کریم؟

گفت: ني! گفتمش چو در عرفات
ایستادي و یافتي تقدیم؟

عارف حق شدي و منکر خویش
به تو از معرفت رسید، نسیم؟

گفت: ني! گفتمش چو مي رفتي
در حرم همچو اهل کهف و رقیم

ایمن از شر نفس خودبودي
و زغم حرقت و عذاب جحیم؟

و از این دست پرس��ش و پاسخ ها تا آن 
جا که دوست از حج بازگشته شاعر اعتراف 

مي کند که:
گفت از این باب هر چه گفتي تو

من ندانسته ام صحیح و سقیم
و شاعر با قاطعیت و صداقت مي گوید:

گفتم اي دوست پس نکردي حج
نشدي در مقام محو مقیم
رفته و مکه دیده آمده باز

محنت بادیه خریده به سیم
گر تو خواهي که حج کني، پس از این

همچنین کن که کردمت تعلیم

تاثیر وضو  
رسول خدا )ص(: زیاد وضو 
بگیرید و همواره طاهر باشید 
که خداوند به این سبب عمرتان 
را طوالنی می کند و اگر توانائی 
دارید شب و روز با وضو باشید چه 
آنکه اگر در حال طهارت از دنیا 
بروید در صف شهداء خواهید بود.
اسماء الحسنی صفحه 250

  حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان
مقام جبرئیل

این محل بدان جهت به عنوان مقام جبرئیل ش��ناخته شده که ملک 
مقرب از آنجا بر رس��ول خدا)ص( وارد می ش��ده و به خدمت آن حضرت 
می رسیده است. نام دیگر این محل، اسطوانه مربعه القبر است که اکنون در 
داخل حجره شریف قرار دارد و قرن هاست که قابل دسترسی نیست. این 
محل در منتهی الیه جنوب شرقی، محل تالقی دو دیوار جنوبی و شرقی 
قرار دارد. هنگامی که دسترسی بدین محل امکان داشت، به عنوان یکی 
از نقاط بسیار متبرک، محل عبادت بوده است. براساس برخی روایات، قبر 

حضرت فاطمه)س( در این قسمت قرار دارد.
در فضیلت همین اسطوانه که در ضمن، باب خانه حضرت فاطمه)س( 
نیز بوده، آمده اس��ت که رسول خدا)ص( 40 روز صبحگاهان در کنار این 
در می رفت و خطاب به اهل خانه که امام علی)ع(، حضرت فاطمه)س( و 

الُم  حسنین )علیهما السالم( بوده اند، می فرمود: »اَلَسهّ
َعَلْیُکْم یا اَْهَل بَْی��ِت« و این آیه را می خواند: »ِإنَهَّما یُِریُد 
َرُكْم َتْطِهیًرا.«  ْجَس أَْهَل الَْبْیِت َویَُطِههّ ُ لُِیْذِهَب َعْنُکْم الِرهّ اهلَلهّ
در گذش��ته، در زاویه شرقی حیاط اول مسجد، چند 
نخ��ل بوده که گوی��ا به دلیل نزدیک��ی آن به محراب 
تهجد و خانه حضرت زهرا)س(، آن را »حدیقه الزهرا« 
می نامیده ان��د. تصوی��ر این درخت��ان در عکس های 

قدیمی برجای مانده است.
نام مبارک 12 امام همراه نام عشره مبشره و اسامی 
چهار امام مذهب اهل سنت بر اطراف دیوار حیاط اول و 
دوم به خطی زیبا نوشته شده است. در میان آنها نام امام 
زمان)عج( به صورت »محمد المهدی« آمده، به گونه ای 
که از دور »حی«؛ یعنی زنده، خوانده می شود. در کشور 
عثمانی و بس��یاری از نقاط دیگر، اهل س��نت 12 امام 
را نیز در کنار خلفای نخس��ت و ائم��ه مذاهب اربعه، 
دوست می داشته اند و به همین دلیل نام شان را در این 

بزرگ ترین مسجد دنیای اسالم آورده اند.

صــفه
زمانی که مس��لمانان مکه و نواحی اطراف به دستور رسول خدا)ص( به 
مدینه هجرت کردند، آشکار بود که ش��هر امکان پذیرایی از تمامی آنها را 
ندارد. انصار با ایثار و گذش��ت، عده زیادی از آنان را به خانه  های خود بردند 
و برخی دارایی خود را با آنان تقس��یم کردند، اما گروهی بدون سرپناه باقی 
ماندند. به عالوه، بعد از آمدن به مدینه چندی طول کشید تا مسکن و مأوایی 
بیابند و کاری را پیشه خود س��ازند و درآمدی به دست آورند. این دسته از 
مهاجران فقیر، در سمتی از مس��جد که برای آنان در نظر گرفته شده بود، 
اسکان داده شدند. این محل سقفی داشت تا آنان از تابش خورشید در امان 
باش��ند و بتوانند در سایه آن بیاسایند. ش��ب ها برخی از آنها شام را مهمان 
انصار بودند اما برای خواب به محل صفه باز می گش��تند. در بیش��تر موارد 
نیز می بایست به اندک خوراکی که رسول خدا)ص( برای آنان می فرستاد 
و بی��ش از آن در اختیار آن حضرت نبود، قناعت می کردند. یک بار یکی از 
آنان گفت که از بس خرما به ما داده ش��ده، ش��کم مان 
آتش گرفته است. تعداد آن در گذر زمان کم و زیاد بوده 
است و آنچه به طور پراکنده در کتاب های سیره آمده و 
اسامی آنان ضبط شده، در حدود یکصد نفر بوده اند. این 
افراد اغلب جز شرکت در جماعت، عبات و نیز حضور در 
غزوات و سرایا، کاری نداشتند و چون روحیه عابدانه و 
زاهدانه ای داش��ته اند. در طول تاریخ اسالم، سرمشقی 
برای انس��ان های ع��ارف بوده اند. زمینی ک��ه به آنها 
اختصاص داده شده بود، به مساحت 96 متر و مسقف 
بود که در میان باب جبرئیل و باب النس��اء قرار داشت. 
اکنون قسمتی از مسجد به صورت برجسته مشخص 
شده اس��ت، اما براس��اس آنچه در نقشه های قدیمی 
مسجد آمده است، چنین محلی نمی تواند محل اصلی 
صفه تلقی ش��ود زیرا که این محل خارج از مسجد قرار 
داشته، در حالی که همه نقل کرده اند که صفه در خود 
مسجد بوده اس��ت. برخی از اهل صفه عبارت بودند از: 

بالل، ابوذر، حذیفه بن یمان و مقداد بن اسود.

از مقام جبرئیل تا صفه

همه ساله از ميان زائران 
هر كاروان، عده اي از 

خواهران و برادران براي 
انجام اين مسئوليت و 
راهنمايي ديگر زائران، 

و نيز همكاري در 
برنامه ريزي ها و اجرای 
فعاليت هاي فرهنگي 

كاروان انتصاب مي شوند



6

دوره جدید - شماره 9
1393 شــهریور   28
23 ذی القعــده 1435
19 September 2014

جذب مردم 
 رسول خدا )ص( : شما 

نمی توانید با بذل مال و ثروت 
محبت همه مردم را به سوی 
خود جلب نمائید ولی با روی 

بشاش و چهره گشاده و اخالق 
خوب با آنان برخورد کنید تا 

همه مردم شما را دوست بدارند.
الحدیث جلد 2 صفحه 29

حکم دین، پذیرای اعتراض، نقد و انتقاد باشد، چرا که »انتقاد« در 
صورتی که مورد قبول واقع شود، سبب هدایت و رشد شده، رهایی 

از خطا و پاک شدن از آلودگی و رفع اشتباه را به دنبال دارد.
آنان که از انتقاد روی برمی گردانند، باید بدانند که دچار بیماری 
کبر و خودپسندی هس��تند و این صفات اگر در کسی باشد، او را از 

گردونه محبت حق خارج خواهد ساخت.
)ِإنَهّ��ُه اَل یُِح��ُبهّ الُْمْس��َتْکِبِریَن(؛ »خداوند، متکبران را دوس��ت 

ندارد.« از رسول خدا)ص( روایت ش��ده: »إْجَتِنُبوا الَتهّکُبهّر َفإَنهّ العبَد 
الَیزاُل َیَتَکَبهّر حَتهّي َیقوَل اهللُ َتعال��ي أكُتُبوا َعبِدي َهذا ِفي الَْجَبهّاِریَن«؛ 
»از تکبر و خودخواهی دوری کنید، زیرا بنده پیوسته تکبر می ورزد 
تا جایی که خدای تعالی به فرش��تگان می گوید نام این بنده ام را در 

زمره گردنکشان بنویسید.«
بنابراین، انس��ان نباید از »پذیرش انتق��اد« روی برتابند. باید با 

تواضع و خاکساری، اشتباه خویش را قبول کند و به کار بندد.

    استاد حسین انصاریان
زائر باید به این معنا توجه داش��ته باشد که همسفران و مردمی 
که در طول زیارت و مناس��ک حج با آن��ان برخورد می کند، همه و 
همه وط��ن را به قصد عبادت ترک ک��رده و در دایره دوری و فراق 
از اهل و عیال و آش��نایان و دوس��تان قرار گرفته و گرد و غبار غرب 
و دلتنگی به چهره دارند؛ اگر همس��فر و هم اتاقی اش خوش اخالق 
نباشد، بیش از اندازه بر غم غربت و درد هجران و فراقش می افزاید؛ 
این دور از انصاف است که انسان سبب اندوه بیشتر یا غصه فزون تر 

یا احساس غربت شدیدتر گردد.
گرچه خود زائر در غربت و در فضای فراق است، ولی باید به خاطر 
خدا و برای زدودن اندوه همس��فران، با رویی گش��اده و به کار بردن 
سخنان محبت آمیز با آنان برخورد کند تا عالوه بر زدودن رنج سفر، 
رضای��ت حضرت حق را نیز جلب نماید و یقیناً برخورد با چهره باز و 
خندان سبب زدوده شدن غم و غصه دیگران می شود. حسن خلق، 
مرام انبیا و اولیا و طریقه امامان و عاش��قان خداست. در این زمینه، 
روایات بسیار مهمی از پیامبر بزرگوار اسالم )ص( نقل شده است که 

در زیر، چند نمونه از نظرتان می گذرد:
»گش��اده رویی و خوش خلقی کین��ه را از دل می زداید و حقد و 

دشمنی را از آیینه قلب پاک می کند.«
»میان��ه روی نص��ف مع��اش و زندگ��ی و خوش اخالقی، نصف 

دینداری است.«
 »به راس��تی که خوش اخالق��ی گناه را آب می کن��د، چنانچه 

خورشید، یخ را ذوب می کند.«
»س��ه چیز نش��ان دهنده محبت و دوس��تی انس��ان ب��ه برادر 
مس��لمانش اس��ت؛ یکی این که هنگام دیدار او خوش��رو و بشاش 
باشد و دیگر این که چون نزد او بنشیند، برایش جا باز کند تا بتواند 
راحت بنشیند و او را با نامی که نزدش محبوب تر از دیگر نام هاست، 

صدا کند.«
امام باقر)ع( می فرمایند: مردی خدمت رس��ول خدا)ص( آمد و 
ع��رض کرد: ای پیامبر خدا! مرا به سفارش��ی و وصیتی مهمان کن. 
آن حضرت در ضمن س��فارش های خود فرم��ود: »ألِْق أخاَک بَِوجٍه 

ُمْنَبِسط«؛ »با برادر دینی خود، با چهره گشاده دیدار کن.«
  انتقادپذیری

زائر باید بداند که او و دیگر مردم و همس��فران و کاروانیان، همه 
ممکن است اش��تباه کنند و مقام مصونیت و عصمت از خطا، ویژه 
14 معصوم)ع( است. بنابراین اگر در طول سفر یا در انجام مناسک 
دچار خطا و اش��تباه در رفتار یا انجام مراس��م عبادی حج ش��د، به 

حکمت نماز شب
از رسول خدا خطبه اي رسیده است که آن حضرت پس از سفارشي اکید به نماز و اثر مداومت 
آن در پاک ش��دن از گناهان، فرمود: اي مردم هیچ بنده اي نیس��ت جز آن که ریسماني چند بر 
)اعضاي( او گره خورده، پس چون ثلثي از ش��ب گذشت فرش��ته اي نزد وي مي آید و مي گوید: 
برخیز خدا را یاد کن که صبح نزدیک شده است. اگر حرکت کرده برخیزد و خدا را یاد کند یک 
گره از گره هاي او باز مي ش��ود و اگر به پا خیزد و وضو بگیرد و به نماز بایستد همه گره ها گشوده 
مي شود تا این که با چشمي شاد و روشن وارد صبح شود. معلوم مي شود گره هاي روز از نماز شب 
باز مي شود. امام حسن عسکري)ع( مي فرماید:ِإَنهّ  الُْوُصولَ  ِإلَى  اهلَلهِّ َ هّ َسَفٌر الیُْدَرُک ِإاَلهّ بِاْمِتَطاء الَلهّْیِل 
َمْن لَْم یُْحِسْن َأْن َیْمَنَع لَْم یُْحِسْن َأْن یُْعِطَى، سیر الي اهلل و وصول به خداي سبحان سفري است که 
مرکوب راهوار آن، ش��ب زنده داري است. براي کسي که مشتاق لقاي حق است بهترین وسیله، 
ش��ب زنده داري است. همین بیان را به ش��کل دیگري امام صادق )ع( از امیرالمومنین)ع( نقل 
فرموده که: نبه بالتفکر قلبك، و جاف عن النوم جنبك، و اتق اهلل ربك، با تفکر دلت را بیدار و آگاه 
کن و شب هنگام براي نماز شب برخیز و از خداي خویش بهراس. تفکر، دل را بیدار مي کند چون 
گاهي خواب بر دل عارض مي ش��ود و انسان چیزي را درک نمي کند. علي)ع( مي فرماید: به خدا 

پناه مي بریم از این که عقل بیارامد »نعوذ باهلل من سبات العقل«.

خاکساري انسان در سجده
مردي به رس��ول خدا )ص( عرض کرد: دعا کنید که خدا مرا به بهشت برد. حضرت فرمود: 
اعني بکثر الس��جود، من دعا مي کنم. لیکن تو مرا با س��جده هاي زیاد و طوالني کمک کن تا 

دعاي من مستجاب شود.
سجده، انسان را خاکسار و متواضع مي کند، انسان خاکسار هرگز نمي گوید »من«.

کار خیري که از دس��ت دیگران صادر ش��ده و ما توفیق انجام آن را نداش��تیم در صورتي 
که به آن کار راضي و خوش��حال بودیم، در ثواب آن س��هیم هستیم و دیگر حسرت نمي بریم. 
اگر بس��یاري از افراد گرفتار این امرند که چرا من نکردم؟ براي آن اس��ت که او عمل صالح را 
نمي خواهد، خود را مي خواهد. ممکن اس��ت کار خیر به دس��ت دیگران انجام ش��ود و انسان 
وارس��ته، در ثوابش شریک باش��د، چون واقعاً به آن کار راضي اس��ت. هرگاه توانستیم نفس 
خویش را، که هرگز دس��ت از ما برنمي دارد، س��رکوب و رام کنیم آنگاه راحت هستیم، و این 

کار، به وسیله عبادت میسر است.
از وصایاي امیرالمومنین)ع( و توصیه هاي رس��ول خدا)ص( اس��ت که: »َوالَ تََباَغُضوا َفإِنََّها 

الَْحالَِقُة« دشمني و عداوت نکنید، زیرا دین را حلق مي کند

حج با خوشرویی
مقبول تر است
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بركات قرآن 
پیغمبر اکرم )ص(: خانه های خود را با خواندن قرآن روشن کنید 
و آنها را همچون گورستان نسازید چنانکه یهودیان و ترسایان 
این چنین کردند و در همان کلیساها و معبدهای خود عبادت 
نموده و خانه هایشان را رها نمودند و بی عبادت گزاردند، زیرا 
چون در خانه بسیار قرآن خوانده شود خیرش فراوان شود و اهل 
آن توسعه یابند و برای اهل آسمان بدرخشد چنانکه ستارگان 
آسمان برای اهل زمین می درخشد. 
اصول کافی جلد 4 صفحه 421

عالم، اقتدار و شکوه از دست رفته مسلمانان را بار دیگر در منظر 
جهانیان متبلور مي سازد.

رِق َوالَغرِب  امام صادق )ع( فرمود: َفَجَعَل فیِه ااِلجتماَع من الَشهّ
لَِیتعاَرُفوا؛1 خداوند اجتماع )باش��کوه مردمان( ش��رق و غرب 
زمین را در مراسم حج )بر مسلمانان( مقرر کرد تا آنان همدیگر 

را بشناسند.
آري، کعبه محور وحدت مس��لمانان و مای��ه قیام و قوام و 
نماد اتحاد و برابري و برادري اس��ت که مهر و محبت ایماني را 
جلوه گر مي سازد. کعبه س��مبل هماهنگي و ستون مقاومت و 
قیام در برابر ش��رک و الحاد و موجب آزادي در مقابل هر گونه 
 ُ بردگي و بندگي غیر حق مي باشد. قرآن مي فرماید: »َجَعَل اهلَلهّ

الَْکْعَب��َة الَْبْیَت الَْحَراَم ِقَیاًما لِلَنهّ��اِس، خداوند کعبه و بیت الحرام 
را وسیله اي براي اس��تواري )و سامان بخشیدن به( مردم قرار 

داده است.«2
حج تبلور ش��کوه و تجلي قدرت امت رس��ول اهلل )ص( است 
و نمایش��گاه حضور همدالن و همراهاني اس��ت که ناهمگوني 
ظاهري را با همگوني نیت ها و س��یرت ها پیوند مي زنند تا شعار 
وح��دت را فراتر از ش��کل ها، رنگ ها و معیاره��اي جغرافیایي 
و ن��ژادي و مذاه��ب گوناگون تحق��ق بخش��یده، تعالیم آیین 

وحدت آفرین اسالم را ظاهر سازند.
1- علل الشرائع، ج 2 ، ص 405

2- مائده – 97.

حج، تبلور اتحاد و انسجام اسالمي

   عبدالکریم پاک نیا
از جمل��ه مناف��ع و برکات ح��ج تجلي وح��دت و همدلي 
مس��لمانان بر محور قبله اي واحد اس��ت. مسلمانان جهان از 
ه��ر گروه و ملیتي با هدف مش��ترک از ش��رق و غرب جهان 
در گرداگ��رد خان��ه خدا جمع مي ش��وند و با ایج��اد ارتباط 
نزدی��ک همدیگ��ر را بهت��ر مي شناس��ند. آنان با تش��کیل 
جلس��ات آگاهي بخش به تبادل اف��کار و تضارب آراء خویش 
مي پردازن��د و ب��ا قرار گرفت��ن در صف واح��د و زمزمه نغمه 
توحید در کنار یکدیگر، اتحاد و یگانگي و اخوت اس��المي را 

از نزدیک احساس مي کنند.
حج گزاران مس��لمان در این عبادت دس��ته جمعي، اتحاد 
و انس��جام خود را به نمایش گذاش��ته و با مشارکت در مناسک 
روح بخش آن بر اهداف مشترک خویش که همان صفا بخشیدن 
ب��ه روح و جس��م در پرتو آیین توحی��دي ابراهیمي و محمدي 
است، تاکید ورزیده، عوامل نفاق و جدایي و انگیزه هاي تفرقه و 

تشتت را از خود دور مي کنند.
مس��لمانان مشتاق در ایام حج با شور و شوق وصف ناپذیري 
زیر پرچم ال اله اال اهلل اجتماع کرده، عزت و شکوه و اقتدار آیین 
نجاتبخش اس��الم را به جهانیان عرض��ه مي دارند. مولوي پیام 

وحدت اسالمي را این گونه سروده است:
مؤمنان معدود لیک ایمان یکي
جسمشان محدود اما جان یکي
همچو آن یک نور خورشید سما
صد بود نسبت به صحن خانه ها

جان گرگان و سگان از هم جداست
مستحد جانهاي شیران خداست

موسم حج نفاق شکن و وحدت آفرین است و نیرومندترین 
عامل در تقریب بین مذاهب اس��المي است. مس��لمانان از هر 
مذهب و فرقه اي اعم از ش��یعه و س��ني حج را یک��ي از فرائض 
مهم اله��ي مي دانند که در آن روح ب��رادري و برابري در کالبد 
مس��لمانان دمیده ش��ده، نور مهر و عطوفت اس��المي جلوه گر 
مي گ��ردد و بر تمامي دلهاي زنگار گرفته، نورافش��اني مي کند 

و بذر امید مي پاشد.
مراس��م حج با پیوند دادن قلب هاي متشتت به همدیگر و با 
رهانیدن مسلمانان درمانده در منجالب جور و ستم مستکبران 

از پیامبر)ص( بیاموزیم
   حسین سیدي

اشاره: گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( براي همه مسلمانان در همه زمینه ها الگو 
و سرمشق اس�ت. قرآن کریم خطاب به مس�لمانان مي فرماید: لکم في رسول اهلل 
اسوه حسنه. از این رو بر همه پیروان آن حضرت فرض است که سیره نظري و عملي 

آن حضرت را مطالعه کنند و آن را معیار و مالک عمل خویش قرار دهند.
  در خانه

در خانه اش، خجول تر از دوشیزگان بود، از اهل خانه نه غذایي مي طلبید و نه عالقه اش به 
خوردني ها را ابراز مي کرد. اگر غذایش مي دادند مي خورد، آنچه مي دادند مي پذیرفت، و آنچه 

نوشیدني مي دادند مي نوشید، چه بسا خود براي خوردن و نوشیدن برمي خاست.
در خدمت کارهاي خانه بود و در تکه تکه کردن گوشت با اهل خانه همکاري مي کرد.

بیشتر دوخت و دوز مي کرد.
چون به منزل مي آمد، وقت خود را به س��ه قس��مت تقس��یم مي کرد: بخش��ي براي خدا، 
بخش��ي براي خانواده و بخش��ي براي خود. آن س��اعت را که به خود اختصاص داده بود، بین 
خود و مردم تقس��یم مي کرد. ابتدا خواص را به حضور مي پذیرفت، و بعد هم با عموم مالقات 

داش��ت. در نتیجه آن س��اعت هم که خاص خود آن بزرگوار بود، در اختیار یاران و اصحابش 
قرار مي گرفت.

در خانه را خود باز مي کرد، گوسفندان را نیز مي دوشید.
به خانواده اش غذاي خوب مي داد.

  راه رفتن
با یارانش که راه مي رفت، اصحاب پیش��اپیش او مي رفتند و او در پي آنها، مي فرمود: پشت 

سرم را براي فرشتگان بگذارید.
خوشش نمي آمد دیگران پشت سرش حرکت کنند اما دو طرف او  راه مي رفتند.

چون راه مي رفت، به این طرف و آن طرف نگاه نمي کرد.
وقتي راه مي رفت، گام هایش را محکم از زمین برمي داشت )و مانند برخي نمي خرامید(

با وقار گام برمي داش��ت. قدم هایش کشیده و س��ریع بود، بدون این که شتابي در رفتنش 
مشاهده شود...

راه رفتن��ش چن��ان بود که هر کس��ي مي دی��د، مي فهمید که آن حضرت خس��ته و 
ناتوان نیست.
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عذاب سخت 
رسول خدا )ص( : روز قیامت در میان اعضای بدن زبان عذابی 
شود که هیچ کدام اعضاء نشوند، پس زبان گوید پروردگارا مرا 

چنان عذابی نمودی که چیزی را چنان عذاب نکردی. در پاسخ 
او گفته شود از تو یک سخن درآمد در مشارق و مغارب زمین 
رسید و به وسیله آن خونهای محترم ریخته شد و مال محترم 

غارت شد. و آبروی مؤمن برباد رفت، پس به عزت و جاللم سوگند 
که چنان عذابی را بر تو مقرر کنم که به هیچ عضوی مقرر نکرده 

باشم.  اصول کافی جلد3 صفحه 180

فرزند آقاي حاج ش��یخ موس��ي قمي از فرزن��د مرحوم حاج 
علي زاهد قمي... نقل کرد که مرحوم آقاي خویي فرمودند: س��ر 
سفره بودیم و مرحوم حاج شیخ علي زاهد گفت: نمک بیاورید. 
نمک حاضر نبود. صاحب منزل رفت  تا نمک بیاورد. ش��خصی 

در آن میان گفت؛ نمک خوردن مس��تحب است ولي امر کردن 
کراهت دارد. مرحوم آقاي ش��یخ علي زاهد از جیب خود بسته 
کوچک��ي نمک در آورد و گفت: من نم��ک دارم ولي مي خواهم 

سنت از بین نرود.

فضیلت انجام نوافل و مستحبات
ره توشه مناجاتيان 

خداوند مهربان براي کس��اني که به دنبال خش��نودي وي 
و خواه��ان تقرب و نزدیکي ب��ه اویند، این باب را گش��وده تا با 
انجام عبادات مس��تحب، موجبات جلب محب��ت وي را فراهم 
آورند، زیرا عبادات و مس��تحبات ذاتا چنین هس��تند که بنده 
را در مع��رض محب��ت خداي متعال قرار مي دهند،  و براس��تي 
رس��تگاري بزرگي است و چنین امري سزاست که وجهه همت 

تالشگران قرار گیرد.
پیامبر گرامي اسالمي  فرمود:

خداوند متعال مي فرماید: بنده ام وس��یله تقرب و اظهار 
محبتي به سوي من ندارد که محبوبتر باشد نزد من از آنچه 
بر او واجب کرده ام و البته او بوس��یله نوافل و مستحبات به 
من آن قدر نزدیک مي ش��ود تا آنکه او را دوس��ت مي دارم، 
و چون او را دوس��ت داش��تم، من گوش او مي شوم که با آن 
مي ش��نود و چش��م او مي گردم که ب��ا آن مي بیند و زبان او 
مي ش��وم که با آن س��خن مي گوید و دست او مي شوم که با 
آن محک��م مي گیرد و پاي او مي ش��وم که با آن راه مي رود. 
اگر م��را بخواند اجابتش مي کنم و اگ��ر از من چیزي تقاضا 

کند به او عطا مي کنم.
مرحوم تنکابني در کتاب قصص العلماء مي نویسد:

مرحوم حاج��ي محمد صالح برغاني، برادر ش��هید ثالث در 
خواب رس��ول خدا را دید و از ایشان چند سوال کرد. یکي اینکه 
سبب چیس��ت که علما در زمان هاي س��ابق صاحب کرامات و 
مکاش��فات بودند و در این زمان باب مکاش��فات مس��دود شده 
است. آن حضرت فرمودند: س��بب آن است که علماي گذشته 
اح��کام را بر دو قس��م نمودند، واجب و ح��رام، پس ترک حرام 
مي نمودن��د و واجبات را به عمل مي آوردند و آنچه از مکروهات 
و مباحات بود، آنها را داخل در محرمات مي ش��مردند. یعني در 
مقام عمل، ترک مباحات و مکروهات مي نمودند و مستحبات را 
در مق��ام عمل به جاي مي آوردند و داخل در واجبات مي کردند 
و عمل به مس��تحبات مي کردند، و شما طبقه متأخرین احکام 
را بر پنج قسم در مقام عمل نموده اید و تارک مستحبات شدید 
و فاع��ل مکروهات و مباحات گردیده ای��د، فلذا ابواب کرامات و 

مکاشفات بر شما مسدود گردیده است.
یکي از اس��اتید ح��وزه علمی��ه در خاط��ره اي در این باره 

مي فرماید:

كمك به همسفران
همس��فران همانند اعضاي یک خانواده اند، باید در همه حال و در رنج و راحت با هم باشند. 
به یکدیگر یاري رسانند. خدمت کردن به دیگران را که در روایات سفر حج بسیار تأکید شده، 
دون ش��أن خود ندانند، که س��یره اولیاي خدا چنین بوده اس��ت و عالوه بر آنکه یک فضیلت 
اخالقي اس��ت، ارزش و پاداش عمل را افزون مي س��ازد. پیامبر خدا )ص( مي فرماید: کسي که 
مسافر با ایماني را یاري رساند، خداوند گرفتاریش را برطرف سازد و در دنیا و آخرت او را در پناه 

خود گیرد و از غم و اندوه گرانبار قیامت، که مردمان را به هراس مي افکند، رهایي بخشد.
حاجي باید از فردگرایي و گرایش گروهي محدود بپرهیزد، زیرا همه زائران میهمانان خدا 
هس��تند و کمک به آنها عبادت است. متاس��فانه گاه دیده شده که تنگ نظري بر فرد یا گروه 
حاکم مي ش��ود و امکانات و وس��یله نقلیه را از آن خود مي دانند و با وجودي که مي توانند به 
دیگران، بویژه هموطنان خود یاري رس��انند، بي تفاوت مي گذرند و یا بخل مي ورزند و تنها به 

راحتي خود مي اندیشند که این با فلسفه حج در تضاد است.
خدمت کردن به دیگران در س��فر، بویژه در س��فر حج، مایه مباهات و نش��انه س��یادت و 

بزرگواري است. 
��َفِر. بنابراین، حاج��ي نمونه باید از  پیامب��ر )ص( مي فرماید: َس��ِیهُّد الَْق��ْوِم خاِدُمُهْم ِفي الَسهّ

راهنمای��ي، کمک و خدمت به دیگران، حتي افراد ناش��ناس، دریغ ن��ورزد و در این خدمت، 
رضاي خداوند را در نظر بگیرد.

در احواالت امام زین العابدین )ع( آورده اند که آن حضرت سفر نمي کرد، مگر با گروهي که 
او را نشناسند و با آنان شرط مي کرد که از خدمتگزاران آنها باشد و در حوائجشان بکوشد. نقل 
شده که آن حضرت با گروهي همسفر شد که یکي از افراد گروه در خالل سفر او را شناخت و 
آسیمه سر به همراهان گفت: مي دانید این آقا کیست؟ گفتند: نه، گفت: او علي بن الحسین )ع( 
اس��ت. آنها با شنیدن این س��خن از جاي جستند و بر دس��ت و پاي آن حضرت بوسه زدند و 
گفتند: اي فرزند رس��ول خدا، آیا مي خواس��تید ما را به دوزخ افکنید! اگر از دس��ت و زبان ما 

خطایي سر مي زد، براي همیشه هالک مي شدیم، چرا خود را معرفي نکردید؟
امام در پاس��خ فرمود: من یکبار با کارواني همس��فر ش��دم آنها مرا مي شناختند و به دلیل 
بستگي من با پیامبر، آنقدر به من نیکي کردند که مستحق آن نبودم، حال بیم داشتم که شما 

نیز چنین کنید، لذا بهتر آن دیدم که خود را معرفي نکنم.
ما که ش��یعه و پیرو این بزرگوار هستیم، باید از مشي و سلوک حضرتش درس بیاموزیم و 

خدمت به میهمانان خدا را براي خود مایه افتخار بدانیم.
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درهای توبه 
رسول اکرم )ص( : 
توبه دری دارد که 
پهنای آن مانند وسعت 
مشرق تا مغرب است 
و تا خورشید از مغرب 
طلوع نکند این در 
بسته نمی شود. 
نهج الفصاحه صفحه 177

  بعضی از زائران عزیز، در روزهای آخر سفر، خوراکی های 
خ��ود را که از ایران آورده اند، از س��اک های خ��ود بیرون آورده 
و اس��تفاده می کنند. چه بس��ا این موارد در داخل س��اک ها، و 
هوای گرم عربستان فاسد شده و درصورت مصرف موجب بروز 

مسمومیت گردند.
  با خدمه کاروان در مورد بهداش��ت غذا و تغذیه همکاری 

کنید.
  س��عی کنید در زمان خوردن غذا از دهان شما ذرات غذا 
بیرون نریزد و دهان شما بسته باشد. لذا توصیه می شود هنگام 

غذا خوردن صحبت نکنید.
  در ایام تش��ریق ممکن است برای شما غذاهای حاضری 

یکی  از موضوعات مهم تغییر عادات غذایی، چه  از نظر کمی 
و چه از نظر کیفی اس��ت. رعایت نکات زی��ر می تواند گامی در 

جهت تضمین سالمت شما باشد، لطفاً به آنها توجه کنید.
  قب��ل و بعد از هر وعده غذا دس��ت های خ��ود را با آب و 

صابون مایع بشویید.
  پُرخ��وری نکنید و اگر تحت رژیم یا پرهیز غذایی خاصی 

هستید، آن را نشکنید.
  باتوج��ه به اینکه در کاروان ها به مق��دار کافی غذا و مواد 
خوراک��ی وج��ود دارد، به هیچ وجه از بی��رون کاروان به ویژه از 

دست فروش ها غذا تهیه نکنید.
  غذا را در اتاق نگه ندارید.

  برخی از زائران محترم، به منظور روزه داری، غذای ش��ب 
خود را به اتاق می برند تا درهنگام س��حر از آن استفاده نمایند. 
این عمل خطر بروز مس��مومیت های غذای��ی را باال می برد. در 
این گون��ه موارد با مدی��ر کاروان هماهنگی کنی��د تا درصورت 
ام��کان، در هنگام س��حر غذای گرم در اختیار ش��ما قرار دهد. 
درصورتی که این کار برای کاروان مقدور نبود، پیشنهاد می شود 

از موادغذایی غیرپختنی سالم استفاده شود.
  مشکالت رژیم غذایی خود را با پزشک و مدیر کاروان در 

میان بگذارید تا برای شما غذای رژیمی تدارک دیده شود.
  موز از میوه های رایجی است که برای زائران محترم تهیه 
می ش��ود. در مصرف آن زیاده روی نشود به ویژه موزهای کال را 
مصرف نکنید. موز کال ضمن ایجاد یبوس��ت، حساس��یت ها را 

تشدید می نماید.
  استفاده از س��یب، به ویژه در زمان ابتال به گرفتاری های 
تنفسی توصیه می شود. زیرا این میوه موجب تسریع در ترمیم 

سلول های تخریب شده تنفسی می شود.

بهداشت غذا خوردن 
و موادغذایی

دعای مستجاب
سالی با جماعتی از بصره مثل »ایوب سجستانی«، »صالح 
مری«، »عتبه الغالم«، »حبیب فارسی« و »مالک بن دینار« 
به حج رفتیم. وقتی به مکه معظمه رس��یدیم، دیدیم آب در 
آنجا بسیار کمیاب است. تشنگی همسفران را سخت می آزرد. 
مردم نزد ما آمدند و از این مش��کل به ما ش��کایت کردند تا ما 
دعای باران بخوانیم. همگی به کعبه رفتیم و طواف کردیم و 
با خش��وع و خضوع، نزول رحمت را از درگاه حضرت احدیث 
درخواست نمودیم. ولی آثار اجابت مشاهده نشد. در این حال 
جوانی را دیدم که به س��وی ما آمد و فرمود: »ای ثابت یمانی! 
آیا در میان ش��ما یک نفر نبود که خدایش او را دست بدارد و 
باران رحمتش را فرو فرستد؟« عرض کردم: »ای جوان! از ما 
دعا کردن اس��ت و از خدا اجابت نمودن.« فرمود:  »دور شوید 
از کعبه! چرا که اگر در میان ش��ما یک نفر بود که خداوند او را 

دوست می داشت، دعایش را به اجابت می رساند.«

آنگاه خود به سوی کعبه آمد و به حالت سجده بر زمین 
افتاد. شنیدم در حال سجده می گفت: »ای موالی من! تو را 
به دوستی ات با من سوگند می دهم که این گروه را از باران 
سیراب نمایی.« هنوز س��خن آن جوان تمام نشده بود که 
ابری ظاهر شد و بارانی آمد چنان که از دهانه ظرف ها لبریز 
ش��د. گفتم: »جوان! از کجا دانستی که خدای تو را دوست 
دارد؟« فرم��ود: »چون مرا به زیارت خود طلبیده، پس من 
هم از او به حب اش مسألت کردم و او درخواست مرا اجابت 
نمود و ش��اید خواسته باشد اش��اره فرماید که نه آن است 
که هر کس به آن آس��تان مبارک درآم��د،  در زمره زائران 
و محبوب خدای تعالی باش��د«؛ س��پس برخاست و رفت. 
پرس��یدم: »ای مردم مکه! این جوان که بود؟« گفتند: »او 

علی بن الحسین)ع( بود.«
منتهی االمال، ج 2، ص 616

بدون گوش��ت تدارک دیده  شود. چون برای آن ایام سالم ترند و 
سالمت شما را برای ادامه اعمال بیشتر تضمین می کنند.

  کس��انی که مبت��ال به بیماری قن��د هس��تند، به ویژه از 
پُرخوری و مصرف نوش��ابه، آب میوه های صنعتی، خاکش��یر، 
عسل و موارد شیرین اجتناب کنند. پیشنهاد می شود این افراد 
در موارد ضروری فقط از نوش��ابه های رژیمی، آن هم نه به مقدار 

زیاد استفاده کنند.
  افرادی که مبتال به نارس��ایی کلیه هس��تند، به خصوص 
کسانی که دیالیزی هس��تند باید در مصرف گوشت قرمز، شیر 
و میوه که مملو از پتاس��یم هستند حد تعادل را رعایت نمایند. 
بیش از 90 درصد پتاس��یم غذا جذب می ش��ود و پتاسیم برای 

این افراد سم است.
  کس��انی که فشار خون یا چربی خون باال دارند، از مصرف 

غذاهای چرب یا نمکدار اجتناب کنند.
  حتی المق��دور کره را از رژیم غذای��ی روزانه خود حذف 

کنید.
  غذاهای زیر برای مبتالیان به پرفشاری خون غیرمجازند، 
پیشنهاد می ش��ود حتی در صورت سرو شدن در کاروان، اکیداً 
از آن ها اجتناب ش��ود: ادویه ها، ترش��ی ها، آجیل شور، سس، 
رب گوجه فرنگی، س��س سویا و خردل ، نان های نمکی، کنسرو 

ماهی تن، آب خورش، آبگوشت، چیپس سیب زمینی.
  متاس��فانه در برخی موارد خورش ه��ا با آب و روغن زیاد 
سرو می شوند، توصیه می شود در اینگونه موارد، خورش مصرف 

نشود.
  غذا در آشپزخانه های مرکزی طبخ و در کاروان ها توزیع 
می ش��وند. برخ��ی از زائران محت��رم به این برنامه ه��ا به عنوان 
س��همیه غذایی  نگاه می کنند، و در مصرف غذا اعتدال را رعایت 
نمی کنند. این امر موج��ب افزایش وزن، باال رفتن قند و چربی 

خون و بروز بیماری می شود.



صراطمیزان

قاب آخر

امام باقرعلیه الس��الم هرگاه به ناودان نگاه می  کرد می گفت: »اللَُّهمَّ َأْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر، َو َأْوِس��عْ َعَليَّ ِمْن 
ْنِس، َو َأْدِخْلِني الَْجنََّة بَِرْحَمِتَك«. ِرْزِقَك الَْحاَلِل، َو اْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة الِْجنِّ َو اْلِ

راه های حج در قدیم
راه دریایی ایرانیان بخش

از دیر باز حجاج ایرانی از راه دریایی نیز پایانی
برای رفتن به حج استفاده می کردند. 
این مس��یر، از طریق بنادر خلیج ف��ارس از بصره تا 
بوشهر به س��مت دریای عمان و از آنجا در اقیانوس 
هند به سمت س��واحل عدن و با گذر از دماغه امید 
نیک و رفتن به دریای س��رخ و رسیدن به جده بود. 
این راه به خصوص پس از به راه افتادن کش��تی های 
بخار و آمدن کشتی های کمپانی های فرنگی به این 
مناطق جدی تر شد. به طور معمول حجاج مناطق 
جنوب��ی ایران یا به بندر بوش��هر رفت��ه از آنجا عازم 
می ش��دند یا به عتبات رفته از آنجا به سمت جنوب 
عراق رفته از طریق بصره وارد خلیج فارس شده و این 
مسیر طوالنی را طی می کردند. با رایج شدن استفاده 
از این راه دریایی استفاده از راه جبل بسیار کم و کمتر 
شد.  راه دریایی مورد استفاده مسلمانان هندی هم 
بود. هندیان به خصوص ساکنان جنوب هند از بندر 

سورت از طریق اقیانوس هند عازم جده می شدند.
راه حجاج شمالی ایران و حجاج ماوراءالنهر

 حج��اج ماوراءالنه��ر در دوره ای که حکومت 
صفوی در ایران پدید آمد نتوانس��تند از مس��یر 
ای��ران بگذرند ب��ه ناچ��ار از راه دور زدن دریای 
مازندران به س��مت دریای س��یاه آمده از آنجا به 

استانبول رفته و با کاروان استانبول عازم حرمین 
می ش��دند. آنان بعدها در دوره روسها نیز همواره 
مشکل داش��تند. در زمانی که راه جبل یعنی راه 
عراق، راهی خطرناک تلقی می شد و به خصوص 
کش��تی های بخار نی��ز در دریاها ش��روع به کار 
کردند، شماری از ایرانیان به خصوص از تهران به 
سمت شمال و نیز از آذربایجان و خراسان ترجیح 
می دادند تا به روسیه رفته از آنجا عازم حج شوند. 
خراس��انیان به سواحل ش��رقی دریای مازندران 
آمده با طی آن به س��مت غربی آن آمده با وسائل 
نقلیه زمینی عازم سواحل دریای سیاه می شدند. 
اهالی تهران به انزلی آمده از آنجا همین مسیر را 
طی می کردند. آذربایجانی ها نیز مس��یر زمینی 
ق��ره باغ یا نواحی آن را انتخ��اب کرده به تفلیس 
آمده از طریق بنادر دریای س��یاه عازم استانبول 
و از آنج��ا با گذر از دریای مدیترانه و کانال س��وئز 
وارد دریای س��رخ شده و در جده پیاده می شدند. 
این راه در نیمه دوم دولت قاجاری راهی بس��یار 
معمول بود و بس��یاری از س��فرنامه هایی که ما از 
این دوره در اختیار داریم توس��ط کسانی نوشته 

شده که از این مسیر استفاده کرده اند.
 برگرفته از کتاب تاریخ مکه و مدینه
نوشته حجت االسالم والمسلمین جعفریان

کوتاه از ایرانکوتاه از حج

نگذاریم افراطی ها حلقه وحدت 
شیعه و سنی را بشکنند

 آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید 
گفت: افراطی هایی در میان شیعه و سنی وجود 
دارند که باید آن ها را نصیحت کرده و نگذاریم 
با اقداماتشان حلقه وحدت میان شیعه و سنی 
را بشکنند. این مرجع تقلید در مراسم آغاز سال 
تحصیلی جامعه المصطفی العالمیه بیان کرد: 
کار همه ما باید در مس��یر وحدت اسالم پیش 
رود و از ه��ر گونه حرکت ک��ه در میان صفوف 

مسلمانان ایجاد اختالف کند باید پرهیز کرد.

هزار کیلومتر راه تا پایان امسال 
در کشور بهره برداری می شود

 مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل 
ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل کش��ور گفت: یک هزار کیلومت��ر راه، آزاد 
راه و راه آهن تا پایان امس��ال در کش��ور تکمیل 
 و م��ورد به��ره ب��رداری ق��رار خواه��د گرفت.

'علی نورزاد'در بازدید از روند تکمیل ساخت باند 
دوم جاده س��اوه - بوئین زهرا افزود: پارسال 68 
درصد اعتبارها برای تکمیل پروژه های راه سازی 
اختصاص یافت و در سال جاری نیز تاکنون 48 

درصد از اعتبارها تخصیص یافته است.

دانشگاه پیام نور رتبه ششم علمی 
جهانی دارد

رییس دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه 514 
مرک��ز و واحد پیام نور در داخل و خارج کش��ور 
فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: این دانشگاه رتبه 
هشتم علمی کشور و ششم دانشگاه های راه دور 
دنیا را به خود اختصاص داده اس��ت. ' ابواالفضل 
فراهانی'رییسان این دانش��گاه در تبریز با بیان 
اینکه بیش از 750 هزار دانش آموخته دانشگاه 
پیام نور در کش��ور وجود دارد، گفت: 840 هزار 
دانشجو در تمام مقاطع تحصیلی در این دانشگاه 

مشغول به تحصیل هستند.

پیشرفت های پزشکی ایران به 
کشورهای دوست تعلق دارد

معاون اول ریی��س جمهوری گفت: ایران 
توانمندی های خود را متعلق به کش��ورهای 
دوس��ت خود می دان��د و آمادگ��ی دارد این 
پیشرفت ها را در اختیار آنها قرار دهد.»اسحاق 
جهانگیری«در دیدار »علی س��عد العبیدی« 
وزیر بهداش��ت کویت افزود: ایران و کویت دو 
کشور تاثیرگذار در جهان اسالم هستند و بر ما 
تکلیف است که رسالت و نقش تاریخی خود 
را برای معرفی چهره حقیقی و رحمانی اسالم 
به جهان در مقابل خشونت هایی که به نام این 

دین آسمانی انجام می شود، ایفا کنیم.

 نخستین گروه جانبازان ایراني 
عازم مکه شدند

نخس��تین گروه جانبازان قطع نخاعي،پس 
ازیک هفت��ه اقامت درمدینه من��وره وزیارتگاه 
بارگاه منورحضرت رسول اکرم)ص( وائمه بقیع 
علیهم السالم و س��ایر زیارتگاه هاي اسالمي در 
شهرمدینه منوره، عازم مکه مکرمه شدند. این 
گروه از جانبازان میهن اسالمي ایران که متشکل 
از 38 نفر بودند،با احرام در مسجد شجره، جهت 
انجام اعمال عمره تمتع راهي مکه مکرمه شدند.

 افتتاح وضو خانه هاي تازه
در مسجدالنبي

در صحن هاي جانبي ح��رم مطهر نبوي 
آب خوري  و وضوخانه ه��اي تازه اي راه اندازي 
ش��ده اس��ت.کار س��اخت این آب خ��وري و 
وضوخانه ها از اواخر فصل عمره آغاز شده بود.

 آمادگي جده  براي فرود
۴۷ هواپیما به صورت همزمان

ریی��س کمیته مرکزي حج عربس��تان، از 
گس��ترش میدان هاي شماره ش��ش و هفت 
توقف هواپیماهاي حامل حج��اج در فرودگاه 
جده براي فرود 47 هواپیما به صورت همزمان 
خبر داد.وي تعداد مراکز خدماتي در فرودگاه 
ج��ده را 142 گ��ذرگاه ب��راي گذرنامه، 158 
گذرگاه براي انجام تدابیر س��فر، 120 گذرگاه 
براي وزارت ح��ج و 240 گ��ذرگاه براي دفتر 

وکالء موحد اعالم کرد.

ظرفیت عرفات، مشعرالحرام و منا 
افزایش مي یابد

کمیته عالي حج عربستان به ریاست محمد 
ب��ن نایف وزیر کش��ورو رئیس کمیت��ه و دیگر 
اعضا در نشستي به بررس��ي ساختمان سازي 
در دامنه ه��اي کوه ه��اي منا و تخلی��ه ادارات 
غیر ضروري از مش��اعر عرفات و مش��عرالحرام 
پرداختند.محمد بن نایف رییس کمیته عالي 
حج عربستان در ابتداي جلسه خواستار تشریک 
مساعي همه دستگاههاي ش��رکت کننده در 

اقدامات مربوط به موسم حج امسال شد.

آخرین آمار حجاج 
 طبق آمار اعالم ش��ده از س��وي وزارت حج 
عربستان در موسم حج امسال، تا پایان روز بیستم 
ذي القعده، تعداد کل حجاجي که از کشورهاي 
مختلف وارد این کشور شده اند، به بیش از 500 
هزار نفر رسیده است.این گزارش مي افزاید، آمار 
دقیق حجاج وارده ش��ده تا بیس��تم ذي القعده، 
535 هزار و 507 نفر بوده اس��ت که در روزهاي 
آینده این آمار افزایش چشمگیر خواهد داشت. 

گس��تردگی و تن��وع مصالح و 
منافعی که دس��ت عل��م و حکمت 
الهی در فریضه ی ح��ج گنجانده، به 
قدری اس��ت که در هیچ فریضه ی 
دیگر اس��المی ش��بیه آن دیده نمی ش��ود، از ذکر و حضور معنوی و 
خویشتن یابی انسان مسلمان در خلوت خود با خدا و شستشوی دل از 

زنگارهای گناه و غفلت، تا احساس حضور فرد در جمع و احساس وحدت هر مسلمان 
با همه ی امت اسالمی و احساس اقتدار ناشی از عظمت جماعت مسلمین.

پیام به کنگره عظیم حج  1373/2/25

طرح اخت��الف بین مذاهب 
اس��المی از جنایاتی است که به 
دس��ت قدرتمندان که از اختالف 
بین مس��لمانان س��ود می برند 

و عم��ال از خدا بیخبر آنان از آن جمله وعاظ الس��الطین که از 
سالطین جور، سیاهروی ترند، ریخته شده و هر روز بر آن دامن 
می زنند و گریبان چاک می کنند و در هر مقطع به امید آنکه اساس وحدت بین 

مسلمین را از پایه ویران نمایند، طرحی برای ایجاد اختالف عرضه می دارند.
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