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رهنمود

سهجهتدرحج
   حج از یک طرف مظهر معنویت است - 
ارتباط با خدا، آشنا شدن دل با آیات الهی و 
نزدیک شدن هرچه بیشتر انسان به خدا - از 
یک طرف مظهر وحدت است - یکپارچگی 
اّمت اسالم، برداشتن دیوارها و حجابها و پُر 
کردن دّره ها و ش��کاف هایی که یا به دست 
دش��من، ی��ا به وس��یله تعّصب��ات و اوهام 
به وجود آمده اس��ت، و نی��ز ایجاد قدمی به 
سوی اّمت واحده اسالمی است - و از طرف 
دیگر مظهر برائت از دشمنان خدا، برائت از 
مش��رکین و ایادی ش��رک و کفر است. اگر 
ان ش��اءاللهَّ این س��ه جهت در حج متجّسد 
و مجّسم ش��ود، حج فایده خود را بخشیده 
است. اّول، شما و حاجی هستید که از حج 
بهره می برید. در مرتبه دوم، دنیای اسالم و 
جامعه اسالمی و اّمت اسالمی است که این 
بهره را می برد. یکی از خصوصیات حج این 

است که فضا را معنوی می کند.
 بیانات در دیدار کارگزاران حج
1378 / 11 /26  

    هزاران زائ��ر ایراني حرم نبوي، لحظاتي قبل با 
دلي پیراسته، پروا پیشه و واثق به الطاف خداوندي، 
فرازهاي دعاي پرفیض کمیل را زمزمه کرده و یکصدا 

نواي »یارب یارب یارب« سردادند.
ه��زاران زائر ایراني حرم نبوي، در حالي گام در 
یک��ي از بهترین و عجیب تری��ن محدوده هاي این 
عالم نهادند که خ��ود را براي قرار دادن در معرض 
چشمه س��ار عش��ق و عبودیت آماده کرده، کلید 
رحمت الهي در دس��ت گرفت��ه و مناجات عارفانه 
مولي الموحدی��ن، حض��رت علي علیه الس��الم را 
ط��وري زمزمه کردند که قلب و دل را مش��حون از 
سایه سار محبت و رحمتي یابند که چون آبشاري 
از نور به س��وي بندگانش س��رازیر ش��ده و روح و 

جسم شان را در بر گیرد.
مومناني ک��ه همواره و هر کجا که باش��ند، در 
دعاهاش��ان، اهل بیت علیهم السالم را شفیع خود 
قرار مي دهند، این بار در جوار حرم شریف نبوي و 
مرقدهاي تابناک ائمه مظلوم بقیع علیهم السالم، 
در حالي ک��ه گنجینه واژگان دع��اي روحبخش 
کمی��ل را مرور مي کردن��د، از زب��ان امیرمؤمنان 
نوَب الّت��ي َتْحِبُس  خواندن��د »الّله��َم اغفر لِ��َي الُذّ
عاَء« و آنگاه با خواندن »َو َقْد اََتْيُتَك يا ِالهى بَْعَد  الُدّ
َتْقصيرى َو ِاْسرافى َعلى نَْفسى ُمْعَتِذراً ناِدمًا ُمْنَكِسراً 

ُمْسَتقياًل ُمْسَتْغِفراً ُمنيبًا ُمِقّراً ُمْذِعنًا ُمْعَتِرفًا…« انواع 
اقرار به گناه را به زبان جاري ساخته و اولین گام در 

توسل به درگاه خداوند را برداشتند.
گ��زارش خبرن��گار پای��گاه اطالع رس��اني حج 
حاکیس��ت، انبوه زائران ایراني در صفوف متراکم و 
در فضای��ي آرام و معنوي، فرازه��اي دعاي پرفیض 
کمی��ل را زمزمه ک��رده و در مظلومی��ت ائمه بقیع 
علیهم السالم گریستند. دعاي کمیل زائران ایراني در 
مدینه با هماهنگي مقامات سعودي و حضور پلیس 
این کش��ور برگزار مي ش��ود و در طول برگزاري این 
مراسم با ش��کوه، خیابان هاي اطراف مسجد النبي 
)ص( مس��دود شده و تنها زائران ایراني اجازه حضور 

در محدوده محل برگزاري مراسم را داشتند.
این مراسم راس ساعت۳۰ /۲۱ با تالوت آیاتي از 
کالم الل مجید آغاز شد و در ادامه، مداحان اهل بیت 
عصمت و طهارت در مدح و منقبت رسول الل )ص( 
و ائمه مظلوم بقیع )ع( به مدیحه س��رایي پرداختند. 
پس از قرائت دعاي کمیل حجت االسالم والمسلمین 
قاضي عس��کر نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج 
ایراني براي عزت اس��الم و مسلمین و حل مشکالت 

جهان اسالم به درگاه خداوند متعال دعا کرد.
زائ��ران ایران��ي در حج امس��ال چه��ار نوبت در 
بین الحرمین دعاي کمی��ل گروهي مي خوانند که 
دومین مراسم آن لحظاتي قبل با حضور زائران ایراني 

مدینه قبل در بین الحرمین پایان پذیرفت.

بینالحرمینمدينهيكصدا»ياربيارب«شد

درحاشیهمراسمدعايکمیل
مدينهمنوره

   در ابتداي مراس��م، ت��الوت آیات وحي 
توس��ط قاري برجسته کش��ورمان، آقاي 
مهدي عادلي انجام شد و برنامه با مناجات 
حاج امیر عباسي ادامه یافت. دومین دعاي 
پر فیض کمیل در بین الحرمین در حج ۹۳ 
توسط حاج عباس حیدرزاده اجرا و با مداحي 

حاج محمدرضا غالمرضازاده ادامه یافت.
    زائران ایراني در پایان این مراس��م در 
اقدامي زیب��ا، فضاي بین الحرمین را جارو 
و نظافت کردند و نظ��م کاروان ها و زائران 

ایراني در این مراسم مورد توجه بود.
    نیروهاي پلیس سعودي از ساعت ها 
قبل از مراسم در این محدوده حضور یافته 
و در این محدوده مستقر شده بودند. البته 
این تدابیر همه ساله به منظور جلوگیري 
از مش��کالت احتمالي به هنگام برگزاري 

دعاي کمیل اتخاذ مي شود.

      با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست های اقتصادی 
دول��ت برای خ��روج از رک��ود، بنگاه های تولیدی مش��مول 
بخش��ودگی جرایم مالیاتی شده و هرگونه دریافت حق بیمه 
بابت عرصه ملک ممنوع ش��د.  به گ��زارش روز جمعه ایرنا از 
پایگاه اطالع رس��انی بازار سرمایه)س��نا(، هی��ات وزیران در 
جلسه ۱۹ مرداد ماه ۹۳ به استناد اصل ۱۳8 قانون اساسی در 
جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب 

و کار با بخش��ودگی جرایم مالیاتی قابل بخش��ش بنگاه های 
تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه 
ملک را ممن��وع کرد. همچنین تدوین آیین نامه ارزش��یابی 
دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه های س��رمایه 
گذاری در کشور و تسهیل زمینه های تشویق سرمایه گذاری 
های خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود.

بنگاههای
تولیدیمشمول
بخشودگیجرايم
مالیاتیشدند
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دریچه
آنچه شوق می آفریند

زی��ارت ای��ن میع��ادگاه، م��روری 
اس��ت بر یک تاریخ کهن و سرش��ار از 
معرفت و فرهن��گ و تعالیم. لیکن این 
مرور تاریخی و این دی��دار پربار، برای 
کسی سودمندتر اس��ت که با جزئیات 
تاری��خ و حوادث و خاط��رات نهفته در 
سنگ س��نگ این ش��هر و گوشه گوشه 
ای��ن منطق��ه ، آش��نا باش��د. آنچ��ه 
ش��وق آفرین و شورافزاست و احساس 
لطیف و روحانی زائ��ر را برمی انگیزد و 
او را در عالمی سرشار از نور فرو می برد، 
دانس��تن خاطره ها و رخدادهاست. در 
این صورت، زائر آنچه را قباًل »شنیده« 
بوده، این��ک می بیند و آنچه را آ موخته 
بود، امروز عیناً با آن روبه رو می ش��ود و 
دانسته هایش »از علم به عین و از گوش 

به آغوش« می آید.
مس��لمان زائر به آیینی معتقد است 
که نخس��تین وحی آیات قرآن، در غار 
حرای همین شهر، بر جان پیامبر)ص( 
نازل شده است. به پیامبری ایمان دارد 
که فرزند همین شهر و زاده همین دیار 
اس��ت و دوران 4۰ س��ال زندگی پاک 

و دور از ش��رک خویش را در دش��ت و 
دره و کوه و کمر همین منطقه س��پری 
کرده است. به قرآنی باور دارد که نزول 
تدریجی  آیاتش در همین ش��هر بوده و 
عناد مش��رکان قریش و ایمان خالصان 
صحابه در همین ش��هر بروز می کرده 
اس��ت. ب��رده داران کاف��ر و رباخواران 
خون آش��ام و س��ران قبایل، در همین 
جا ب��ه مخالفت با پیامبر برخاس��تند. 
جوانان پاکدل، پیروان روش��ن ضمیر، 
بالل ها، مصعب ها، عمارها، یاس��رها و 
سمیه ها در همین ش��هر، سخت ترین 
شکنجه ها را تحمل کرده اند. یادآوری 
این صحنه ه��ای تاریخ��ی در فرصت 
حج، س��ازنده تر و لذت بخش تر اس��ت 
و معنایی دیگر و طعمی ش��یرین تر در 

ذائقه زائر دارد.

معرفیبنای»کعبهمعظمه«

بنای کعبه از زمان عبدالل بن زبیر تاکنون، به همین ش��کل باقی 
مانده اس��ت. این بن��ا ۱4/85 متر ارتفاع دارد و طول قس��متی که در 
کعبه در آن س��و واقع شده، ۱۱/58 و طول قس��مت حجر اسماعیل 
۱۰/۲۲ متر اس��ت. بنای کعبه از سنگ های س��یاه و سختی ساخته 
ش��ده که با کنار زدن پرده از روی آن، کاماًل آشکار است. پایه های آن 
از سرب مذاب ساخته شده و بدین ترتیب بنایی است محکم و استوار. 
کف داخلی خانه کعبه از س��طح زمین به اندازه ۱/5 متر باالتر اس��ت. 
پیش از بنای قریش، کعبه دو در داش��ته است: یکی در ناحیه شرقی و 
دیگری در ناحیه غربی که از یکی وارد و از دیگری خارج می ش��ده اند 
ام��ا قریش تنها در ناحیه ش��رقی آن، دری نصب کرد. همان گونه که 

گذش��ت، بعدها ابن زبیر در دیگری نیز گش��ود که 
به وسیله حجاج بن یوس��ف بسته شد و اکنون نیز 
همان در باقی مانده اس��ت. ای��ن در تاکنون چند 
بار عوض ش��ده. آخرین بار در سال ۱۳۹8 هجری 
قمری به دس��تور خالد ب��ن عبدالعزیز در جدیدی 
س��اخته و نصب گردید. س��اختمان کعب��ه نیز از 
6۰۰ س��ال پیش تا قرن اخیر تعمیر نشده بود ولی 
در س��ال ۱۳77 هجری قمری به دستور سعود بن 

عبدالعزیز، در آن تعمیراتی صورت گرفت.
س��قف کعب��ه به صورت دو س��قفی اس��ت و با 
پایه های چوبی ک��ه در میانه آن در یک ردیف قرار 
گرفته، نگهداری می ش��ود. اطراف آن سنگ های 
مرمر نصب ش��ده و در کنار آن پلکانی قرار دارد که 

برای رسیدن به سقف باالیی تعبیه شده است.
افزون بر توضیحی که گذش��ت، توضیح ذیل را 
از زبان مس��ئول فعلی کعبه که از خاندان آل شیبه 
بوده و اینان از پیش از اس��الم س��دانت کعبه را در 

اختیار داشته اند، می آوریم:
»بنای آن از س��نگ س��خت )الحجاره الصلبه الزقاء( اس��ت. ارتفاع 
آن در ح��دود ۱5 متر )به طور دقی��ق ۱4/85( و طول جهتی که حجر 
)اس��ماعیل( در آن اس��ت و وجه برابرش ۱۰ مت��ر و ۱۰ )به طور دقیق 
۱۰/۲۲( س��انتیمتر اس��ت و ط��ول دو ضلع دیگر ۱۲ )ب��ه طور دقیق 
۱۱/58( متر اس��ت. زاویه های کعبه نیز تقریباً به س��مت جهات اربعه؛  
شمال، جنوب، ش��رق و غرب است. حجراالس��ود در ارتفاع یک متر و 
نیمی از زمین قرار گرفته و در کعبه نیز دو متری از زمین مطاف ارتفاع 
دارد و با نردبان باید باال رفت. کعبه از دریا حدود ۳۰۰ متر باالتر است و 
موقعیت آن در ۲۱ درجه و ۳8 دقیقه عرض شمالی و درجه 4۰ و دقیقه 
۹ طولی و ش��رقی است. محل کعبه تقریباً در وسط 
مسجدالحرام است و بیشتر به ضلع شرقی- جنوبی 

مسجدالحرام نزدیک است تا به دو ضلع دیگر.
اطراف کعبه، میدان مطاف است و این یک دایره 
مستطیلی است که قطر شمالی- جنوبی آن 5۱ متر 
و قطر ش��رقی- غربی آن 4۱ متر است. دایره مطاف 
که خارج از مستطیل کعبه است، در غرب و جنوب 
با فاصله 5۱ متر و ش��رق و ش��مال 4۱ متر اس��ت. 
زمانی که ما در جهت ش��رقی از طرف باب السالم یا 
باب النبی وارد مس��جدالحرام شویم و به کعبه نگاه 
کنیم، می بینیم این خانه از پارچه ای سیاه که آیاتی 
از قرآن را بر آن بافته اند، پوشیده شده و با احتشام و 
جبروت جلوه کرده. این آیات قرآنی با رشته نقره ای 
طالفام بر آن بافته شده و اطراف آن را گرفته است. 
کعبه نیز پوشیده از نقره ای است که با طالی خالص 
روی آن را گرفته و آیاتی که با طالی تمام بر روی آن 

برجسته شده است.

عالمات اهل یقین 
رسول خدا )ص( : عالمت اهل یقین شش چیز است : ۱-یقین 
به داشتن پروردگار و یکتائی او پس تالش برای جلب محبت او 

۲-یقین به مرگ پس دور اندیشی و آماده شدن برای آن ۳-یقین 
به زنده شدن پس از مرگ پس ترس از رسوائی 4-یقین به بهشت 

شوق برای دیدار آن 5-یقین به آتش جهنم پس تالش برای 
نجات از آن 6-یقین به حساب و کتاب و سنجش اعمال پس 

محاسبه نمودن اعمال خویش پیش از رسیدن مرگ.
کالم نور جلد ۱ صفحه ۲4۹

1-سنگحجراالسود
2-دربکعبه
3-ناودانکعبه

4-شادروان
5-ِحجراسماعیل)َحطیم(

6-ملَتَزم
7-مقامابراهیم

8-رکنحجراالسود
9-رکنَيمانی
10-رکنشامی
11-رکنعراقی
12-پردهکعبه

13-خطآغازطواف
14-مسنجار)پشتاينمحلوچسبیده
بهرکنيمانی،محلشكافتهشدنکعبه

برایوالدتحضرتعلی)ع((

بنای کعبه از زمان عبداهلل 
بن زبیر تاکنون، به همین 
شکل باقی مانده است. 

این بنا 14/85 متر ارتفاع 
دارد و طول قسمتی که در 
کعبه در آن سو واقع شده، 

 11/58 و طول 
 قسمت حجر اسماعیل

10/22 متر است
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اینها حسرت می خورند 
رسول خدا )ص( : دو کس در قیامت از همه مردم 
بیشتر حسرت می خورند : ۱- مردی که در دنیا 
برای طلب علم دین فرصت داشته ولی به خاطر 
تنبلی به جستجوی آن نرفته ، ۲- دیگری مردی 
است که دانش دین را به دیگران آموخته و آنها 
به آن عمل نموده و به بهشت رفته اند ، ولی خود 
عمل به آن دانش نکرده و باید به جهنم برود .
نهج الفصاحه صفحه 6۰

بهرهگیریازیافتههایاهلخرد
  استاد حسین انصاریان

زائر در این س��فر معنوی، توفیق دیدار عاقالن و خردمندانی 
را می یاب��د که از عقل پخته و خرد تجرب��ی برخوردارند؛ چه در 
کاروان و چ��ه در مجال��س و محافل علمی ک��ه در مدینه و مکه 

تشکیل می شود.
گاهی در میان عاقالن و خردمندان، کس��انی یافت می شوند 
که عمر خود را با تحصیل، مطالعه و س��فرهای گوناگون علمی 
س��پری کرده و به یافته های جدید و پرقیمتی دست یافته اند و 
چه بس��ا زائر با بهره جس��تن از آن یافته ها، پس از بازگش��ت به 
وطن، منش��أ تحولی عظیم و فوق العاده در کشور و ملت گردد. 
پس، از دس��ت دادن فرصت ها بسیار ناپسند است و انسان عاقل 

نباید با دست خالی به وطن بازگردد!
زائ��ر اگر عقل خود را با عقول پخت��ه و خردهای تجربه دیده 
گره بزند، عقلش رش��د پیدا می کند و از اندوخته های پرقیمت 
دیگران بهره مند می ش��ود و به فرموده امی��ر مؤمنان)ع( عقل 

تجربی پیدا می کند:
ى اِلى  ْبِع َو َعْقُل الَتّْجَربَِةِ َو ِکالُهما يَُؤِدّ »اَلَْعْقُل َعْقالِن َعْق��ُل الَطّ

الَمْنَفَعِة«؛ 
»عقل دو گونه است؛ عقل ذاتی و طبیعی و عقل تجربی و هر 

دوی آنها سودمندند«
و در روایت دیگری می فرماید: »العاقل من وعظته التجارب«؛
»عاقل و خردمند، کسی است که تجربه ها، او را پند آموزد.«

  دوریازفرومايگان
در بی��ن خانواده و اقوام و خویش��ان و نی��ز در جامعه، گاهی 
افرادی هستند که متاسفانه فرومایه و پست اند و برای نجات خود 
از این حالت شیطانی، اقدامی نمی کنند؛ نه از تجربه های باارزش 
دیگران استفاده می کنند و نه در مجالس وعظ و نصیحت حاضر 

می شوند و نه با خردمندان و عالمان همنشین می گردند.
گاهی چنین افرادی در سفر حج همسفر انسان می شوند. زائر 
باید از رفت و آمد و همنش��ینی با آنان پرهیز کند تا از زبان و شر 
آنان در امان بماند. اگر با یکی از آنان هم اتاق ش��ود و جابه جایی 

ب��رای کاروان امکانپذیر نباش��د، باید حوصل��ه و متانت، حلم و 
بردباری پیشه کند تا این سفر به پایان برسد. از حضرت رضا)ع( 

درباره نشانه فرومایگی پرسیدند. حضرت در پاسخ فرمود: 
ِ«؛ »َمْن َکاَن لَُه َشىْ ٌء يُْلِهيِه َعِن الَلّ

»کسی که چیزی داشته باشد و آن چیز او را از یاد خدا بازدارد.«
غفلت از یاد حق و دوری از بندگی و اطاعت خدا، از نشانه های 
افراد فرومایه است. اهل بیت)ع( مردم را از دوستی، معاشرت و 
نشس��ت و برخاست با فرومایگان نهی کرده اند. امیر مؤمنان)ع( 

می فرماید: 
َوَجَلّ َوِفيِهْم  َ َعَزّ ��ِفَلَة َمْن َل َيَخاُف الَلّ ِفَلَة َفِإَنّ الَسّ »اْحَذُروا الَسّ

ْنِبَياِء َوِفيِهْم َأْعَداُؤنَا«؛ َقَتَلُة اْلَ
»از مردم فرومایه بپرهیزید و از معاشرت با آنان دوری کنید؛ 

زیرا فرومایه از خدا بیم ندارد. قاتالن پیامبران و دش��منان ما از 
این گروه اند.«

ش��یخ صدوق، این شخصیت بزرگ و روایت شناس، در کتاب 
پرقیمت »َم��ن لَيحُضُره اَلَفقيه« می نویس��د: »درب��اره معنای 
فرومایه، اخبار گوناگونی آمده است: در بعضی از روایات، فرومایه 
به کسی اطالق شده که تنبور می نوازد؛ در برخی دیگر، آمده که 
فرومایه کسی است که اگر به او خوبی کنی، خوشحال نمی شود 
و اگر بدی کنی، ناراحت نمی گردد و نیز به کسی اطالق شده که 
به ناحق و بدون شایس��تگی، ادعای امامت و پیشوایی کند و در 
روایتی از امام صادق)ع( به کسی گفته شده که شراب می نوشد. 
همه اینها، اوصاف ش��خص فرومایه است و هر کس یکی یا همه 

آنها را داشته باشد، باید از رفاقت و همنشینی با او دوری گزید.

از پیامبر)ص( بیاموزیم
اشاره: گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( براي همه مسلمانان در همه زمینه ها الگو 
و سرمش�ق اس�ت قرآن کریم خطاب به مس�لمانان مي فرماید: لكم 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 مالك عمل خویش قرار دهند.
از تنها سفر کردن خوشش نمي آمد و سه نفر را براي مسافرت مناسب مي دانست.

س��فر طوالني را خوش نمي دانست و مي فرمود: رفتن، پاره اي از رنج است، و هرگاه یکي از 
شما کارش در سفر تمام شد، هر چه زودتر نزد خانواده اش برگردد.

همپاي دیگران کار مي کرد. در س��فري به دوس��تانش فرمود گوس��فندي را آب پز کنند. 
کس��ي گفت: من گوس��فند را سر مي برم. دیگري گفت: پوس��تش را من مي کنم. فرد سومي 
گفت: پختن آن با من. رس��ول الل فرمود: جمع آوري هیزم به عهده من. گفتند: اي فرس��تاده 
خدا، )تعداد( ما براي کار کافي است. فرمود: مي دانم تعدادتان کافي است، اما خوشم نمي آید 
میان شما فردي متمایز باشم و همانا آفریدگار پاکیزه و واال، خوش نمي دارد بنده اش را میان 

دوستانش یک سر و گردن فراتر ببیند.
با توجه به تأثیر مثبت س��فر در ش��ادابي روحي و تجدید قوا، مي فرمود: مسافرت کنید تا 

تندرست بمانید.
سفر در پنجشنبه ها را مستحب اعالم کرد و خود نیز پنجشنبه را براي مسافرت برگزیده بود.

فال بد زدن در س��فر را قبول نداش��ت و مي فرمود: هرگاه فال بد زدي، پس حرکت کن و 
جبران فال بد زدن، توکل )بر خداوند نیرومند( است.

مسافرت در آغاز شب را خوش نمي داشت، ولي سفر در پایان شب را مستحب شمرده بود.
براي دفاع شخصي، حمل چوبي از درخت بادام تلخ را سفارش مي کرد.

امام علي )ع( مي فرماید: پیامبر فرمود: کس��ي که سفر مي رود و با خود چوبي از درخت بادام 
تلخ دارد و آیات بیست و دوم تا پایان بیست هشتم سوره قصص را بخواند، پروردگار او را از خطر 

هر درنده و دزد متجاوز و هر حیوان سم دار حفظ مي کند تا به خانه و خانواده اش سالم برگردد.
فرموده بود: هنگامي که قصد سفر دارید، دو یا چهار رکعت نماز بخوانید.
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مناس��ک حج از میقات آغاز مي ش��ود، اما پیش از نخستین 
عمل، الزم است زائر جسم و روحش را از هر چه پلیدي پاک کند 
و س��پس لباس و پوشش پیشین خود را که با آن مرتکب خطا و 
انحراف و گناه ش��ده است از تن بیرون نماید و با دو قطعه پارچه 

سفید احرام ببندد.
زائر با این کار، از قید همه پوشش هایي که نشانگر تشخص 
اوس��ت آزاد مي ش��ود، فردیتش را به کناري مي نهد و به جمع 
مي پیون��دد، جمعي از دریاي انس��ان ها، یعن��ي مردماني که 
داراي اعتقادات و آیین مشترک هستند. اینجا همه با پوششي 
سفید رنگ که شباهت به کفن دارد و صحراي محشر را تداعي 
مي کند رو به س��وي هدف به پیش مي روند. مرزهاي تبعیض 
ب��ه هم مي ریزد، طبقات اجتماعي مردم از زن و مرد، س��رخ و 
س��فید، زرد و سیاه با گویش هاي گوناگون، یک دل و یک زبان 
مي شوند انگار قیامت عظماس��ت و زائر چنان است که حیات 
مادیش ب��ه پایان رس��یده و جهان دیگر را احس��اس و لمس 
مي کن��د. با عقد احرام عالوه بر محرمات قبلي، ش��مار دیگري 

به آنها اضافه مي شود. 
افزایش ای��ن محرمات به طور موق��ت، در حقیقت تمریني 
اس��ت براي رعایت او امر و نواهي الهي در جریان س��یر به سوي 
خدا، امام س��جاد )ع( فرمود: مي دانید عقد احرام یعني چه؟ سر 
این کار آن است که حاجي مي گوید: خدایا ارتباطم را از هر چه 

که غیر تو است گسستم و فقط به تو پیوستم.
زائر اگر چنین نیت نکند و به لوازم آن پایبند نباشد، در واقع 
لباس عوض کرده اس��ت و احرام نبسته است. امام سجاد )ع( در 
سفر حج شبلي را دیدند و با وي درباره چگونگي به جاي آوردن 
مناس��ک حج از وي پرس��یدند، امام فرمود: آیا وقتي به میقات 
رسیدي و لباس دوخته از تن درآوردي و احرام پوشیدي، جامه 

گناه را کندي و جامه طاعت دربر کردي؟
آیا از ریا و نفاق و بي باکي در شبهات به درآمدي؟

آنگاه که محرم شدي، آیا محرمات الهي را بر خود حرام کردي؟
آیا با نیت حج، قید و بندهاي غیرخدا را از گردن برداشتي؟

آیا با نماز احرام و لبیک گفت��ن، قصد زیارت کردي و تقرب 
به خدا جستي؟

آیا با لبیک گفتن نیت کردي که س��خن از طاعت حق گویي 
و از گناه روزه بگیري؟

ش��اید با الهام از همین س��واالت امام از شبلي است که ناصر 
خس��رو قبادیاني در ش��عري بلند، به پرس و جو از رفیق از حج 

برگشته خود مي پردازد و از او سوال مي کند:
گفتم او را بگو که چون رستي

زین سفر کردن به رنج و به بیم
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 زدي لبیک
از سر علم و از سر تعظیم

مي شنیدي نداي حق و جواب
بازدادي چنانکه داد کلیم؟

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

عارف حق شدي و منکر خویش
بتو از معرفت رسید نسیم؟

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

ایمن از شر نفس خود بودي
وز غم حرقت و عذاب جحیم؟

پس، احرام شس��تن روح است از آلودگي ها، کندن لباس ریا 
و پوشیدن لباس تقوي است  بازگشت به فطرت پاک و خالص و 

بي آالیش است، آماده شدن براي بندگي خداي کریم است.
امام صادق )ع( در این باره مي فرماید:

سپس به آب توبه خالصانه گناهانت را بشوي و جامه صدق و 
صفا و خش��وع در بر کن و از هر آنچه که تو را از یاد خداوند مانع 
مي ش��ود و از اطاعت او باز مي دارد دوري کن و لبیک گو، بدین 
معني که خداي را پاسخي بي آالیش و پاک دادي، چناني که به 

ریسمان استوارش چنگ آویخته اي.
)مصباح الشریعه، الهیجي(

باري زائر با پوشیدن لباس سفید بي دکمه و نادوخته از همه 
لباس ها و زیورآالت جدا مي گردد و با پوشیدن لباس طهارت و 

تقوي آماده اجابت دعوت حق مي شود و ندا سر مي دهد:
يَك لَ��كَ لَبَّْيَك ، ِإنَّ الَْحْمَد  لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ل َش��رِ

َوالنَّْعَمَة لََك َوالُْمْلَك ل َشِريَك لََك لبيك.
او ب��ا این کلمات به نداي فطرت خ��ود، به دعوت انبیاء به 
آنچه که خدا از او خواس��ته است، پاس��خ مثبت مي گوید. از 
ای��ن رو اولیاي خ��دا به هنگام احرام و گفت��ن لبیک، رنگ از 
رخسارشان مي پرید و بدنش��ان از شدت خشیت مي لرزید و 
صدایش��ان در گل��و مي پیچید، به گونه اي ک��ه گاه بي هوش 
مي ش��دند. و وقتي مردم شگفت زده از ایشان علت این تغییر 
حالت را مي پرس��یدند، پاس��خ مي دادند: مي ترسم پذیرفته 
نش��وم و در جواب لبی��ک من بگویند: اللبیک و الس��عدیک 

)محجه االبیضاء ۱۰۲/۲(
آري لبیک این نواي ش��ورانگیز که از گفتن و ش��نیدن آن، 
تن به لرزه مي افتد. چون با صداي هزاران انس��ان شیفته عاشق 
درهم مي پیچد، پژواک آن، پایگاه هاي شرک را نیز مي لرزاند. به 

همین جهت از رسول خدا)ص( نقل شده است که فرمود:
ه��ر که هفتاد بار از روي ایم��ان و اخالص، لبیک گوید: خدا 

هزار هزار ملک را شاهد زدودن آتش و نفاق از او گرداند. 
)کافي ج 4 / 4۳۳7(

بدترین ها چیستند
 رسول خدا )ص( : ۱- بدترین سخن کالم دروغ است 

۲- بدترین امور کارهای بدعت آمیز است ) یعنی 
اموری که مخالف فرمان خدا و رسول الل )ص( و ائمه 

اطهار)ع(  است ( ۳- بدترین پشیمانی ها  پشیمانی 
 پس از ورود به عالم آخرت در شب اول قبر است

4 - بدترین کاسبی ها کسب ربا و نزول است و بدترین 
خوردنی ها خوردن مال یتیم است به ستم و ظلم .

روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱۹۲

رمزورازاحرام
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شخص دانا و فهمیده 
رسول خدا )ص( : شخص دانا و فهمیده نسبت به مسائل 
و احکام دینی در میان مردم نادان همچون زنده ای 
است در میان مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و 
گزندگان و درندگان و چهارپایان برای دانشجوی علوم 
الهی طلب آمرزش می کنند ، پس دانش دینی را بجوئید 
که آن وسیله پیوند میان شما و خدای عزوجل است و 
همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است.
امالی شیخ مفید صفحه 4۱

رهنمودهایامامخمینی)ره(
بهزائرانبیتاهللالحرام

۱- الزم است حجاج مسائل حج را، از واجبات و محرمات، نزد 
علمای اعالم به خوبی یاد گیرند تا خدای نخواسته تخلفاتی 

حاصل نشود که موجب هدر رفتن زحمات آنان گردد.
۲- توجه داشته باش��ید که سفر حج، سفر کسب نیست. 

سفر تحصیل دنیا نیست، سفر الی الل است.
۳- در طول س��فر به »مکه مکرم��ه« و »مدینه منوره« از 
ان��س با قرآن کری��م، این صحیفه اله��ی و کتاب هدایت 

غفلت نورزید.
4- ش��ما در این حجی که مشرف می شوید، ممکن است 
که آبروی اسالم را از بین ببرید و ممکن است که ان شاءالل 

آن را حفظ کنید.
5- اش��خاصی که به ح��ج می روند، بای��د توجه کنند که 

خدای نخواسته حج شان مخلوط به معصیت نشود.
6- اخالق کریمه انس��انی اس��المی را با هم��ه زوار، از هر 
طبقه و هر طایفه و هر رنگ و هر زبان و هر کش��ور باشند، 

با دقت مراعات نمایید.
7- در برخوردها و رفت و آمدها، در جمیع اوقات و احوال 

و پیشامدها، صبور و بردبار باشید.
8- در مقاب��ل درش��تی ها، نرم��ی و س��لم و در مقاب��ل 

بدرفتاری ها، خوبی و محبت کنید.
۹- آنچنان کنید که معلوم شود ش��ما از کشور امام صادق- 
س��الم الل علیه- آمده اید که این خود یک خدمت شایان به 

اسالم و جمهوری اسالمی و هم میهنان عزیز است.
۱۰- ان ش��اءالل با رفتار شایسته و اخالص اسالمی و انقالبی 
خود، نظر همگان را جلب کرده و چهره انقالب اسالمی را آن 

گونه که هست، به نمایش ملت های جهان می گذارید.
۱۱- ش��ما دارید به طواف خانه خدا می روید، تمام اموری 

که دارید انجام می دهید، به طور الوهیت باید انجام دهید.
۱۲- ای��ن س��فر الهی را ش��ما می روید و رجم ش��یطان 
می کنید. اگر چنانچه خدای نخواس��ته خودتان از جنود 

شیطان باشید، خودتان را هم رجم می کنید.
۱۳- در میقات ه��ای اله��ی و مقامات مق��دس، در جوار 
خان��ه پربرک��ت خداون��د تعال��ی، آداب حض��ور محضر 
مقدس خداون��د عظیم، مراعات و قل��وب حجاج عزیز از 
تمام وابس��تگی های به غیر حق آزاد و از آنچه غیر دوست 
هس��ت، تهی و با انوار تجلیات الهی منور گردد تا اعمال و 
مناس��ک این سیر الی  الل با محتوای حج ابراهیمی و پس 

از آن حج محمدی آراسته گردد.
۱4- در لبیک گفتن، »نه« ب��ر همه بت ها گویید و فریاد 

»ال« بر همه طاغوت ها و طاغوتچه ها کشید.
۱5- در طواف حرم خدا که نشانه عشق به حق است، دل را از 

دیگران تهی کنید و جان را از خوف غیر حق پاک سازید.
۱6- در لمس »حجراالس��ود« بیعت با خ��دا بندید که با 
دش��منان او و رس��والنش و صالحان و آزادگان، دش��من 
باش��ید و به اطاع��ت و بندگی آنان، هر که باش��د و هر جا 

باشد، سر نهید و خوف و زبونی را از دل بزدایید.
۱7- در سعی بین »صفا« و »مروه« با صدق و صفا، سعی 
در یافت��ن محبوب کنید که با یافت��ن او، همه یافته های 
دنیایی گسس��ته ش��ود و هم��ه ش��ک ها و تردیدها فرو 
ریزد و همه خ��وف و رجاهای حیوانی زائل ش��ود و همه 

دلبستگی های مادی، گسسته شود.
۱8- با حال شعور و عرفان به »مشعرالحرام« و »عرفات« 
روید و در هر موقف ب��ه اطمینان قلب بر وعده های حق و 

حکومت مستضعفان بیفزایید.

احرام و لباس آن 
    س. اگر لباس احرام را بعد از گفتن تلبیه بپوش��د، آیا 

تکرار تلبیه واجب است؟
ج: تکرار تلبیه واجب نیس��ت، اگر چ��ه متقضای احتیاط 
است. مگر این که در هنگام نیت و تلبیه عمداً لباس دوخته را 
بیرون نیاورده باشد که در این صورت بعد از بیرون آوردن آن 

بنابر احتیاط واجب نّیت و تلبیه را تکرار کند.
    س. آیا اس��تحباب غس��ل 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 کس��ی پس از بازگش��ت به وط��ن دریابد که 
جام��ه ی احرامش در زمان انجام مناس��ک نجس بوده، آیا از 

احرام خارج شده است؟

ج: با فرض این که از وجود نجاست 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 بستن، باید انجام تمام اعمال حّج 
را نّیت کند؟ کسی 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 مناسک واجب نیست. 
بلکه نّیت اجمالی برای عم��ره و حّج � در صورتی که هر یک از 

اعمال را به صورت صحیح در محلّش انجام دهد � کافی است.

 فتاوای رهبر معظم انقالب
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دوقطره محبوب 
رسول خدا )ص(: هیچ قطره ای 
نزد خداوند از دو قطره محبوبتر 

نیست ۱- قطره خونی که در 
راه خوشنودی خدا ریخته شود 

۲- قطره اشکی که در تاریکی و دل 
شب از بیم معاصی که در محضر خدا 

انجام داده شده بر رخساری بغلتد . 
 امالی شیخ مفید، صفحه ۲۲

شهرپیامبر؛
شرحاسالم

در مدینه؛ ش��هر عش��ق و عرف��ان؛ از پیامبر رحمت س��خن 
می گوییم. مدینه ش��هر پیامبر اس��ت و پیامبر شرح اسالم است. 
پیامب��ر، قرآن کتاب خ��دا را میزان اعمال و رفت��ار خود قرار داد 
و خود میزان عمل اس��الم در همه اعصار اس��ت. پیامبر مرجع و 
ملجأ مس��لمانان و مخزن االس��رار توحید است. اینک در عصر ما 
و در عرص��ه حیات حقیقی و حقوقی، احتیاج به پیامبر و منویات 
آس��مانی او بیش از پیش احساس می شود. پیامبر اسوه اخالق و 
گذشت است. پیامبر مرد اعتدال و تعامل است. پیامبر مظهر دین 
و نماد اس��الم اس��ت. در دنیای کنونی ک��ه زر و زور و تزویر بیداد 
می کند و زورگویان عال��م لحظه ای از زورگویی دریغ نمی کنند، 
فشار ناشی از ظلم قدرت های ظالم بر دوش مظلومان هر روز که 
می گذرد، بیشتر و بیشتر می شود!  به راستی به جز تأسی به پیامبر 
و الگو قرار دادن او چه می توان کرد؟ مگر نه این اس��ت که پیامبر 
آموزگار بزرگ ما در تقابل با دش��منان و توافق با دوستان است؟ 
اگر مس��لمانان حول محور پیامبر و مقام پیامبری اجتماع کنند 
و دس��تورات آس��مانی او را رعایت نمایند، جامعه جهانی حقوق 
بش��ر به مدینه فاضله مبدل خواهد شد. در مدینه النبی سخن از 
وحدت است. س��خن از وحدت؛ راز دانی و زمان شناسی است. ما 
باید عارف به زمان خویش باشیم. تأسی به پیامبر در شهر پیامبر 
شرط ایمان و عمل صالح است. پیروی از رسالت انبیای الهی هم 
یک فعل تعبدی و هم یک حکم عقالنی اس��ت. اس��الم به عنوان 
یک دین کامل و جامع پیامبر را الگوی تمام عیار برای یک حیات 
عزیزانه معرفی می کند. اسالم ناب محمدی جامع جمیع جهات 
و پاس��خگوی نیاز بش��ر در این عصر و در همه اعصار تاریخ است. 
امام علی)ع( می فرماید: »ت��أّس بنبّيك الطيب الطهر صّلى الّل 
عليه و آله و س��ّلم ، فإّن فيه أسوة لمن تأّسى ،. و عزاء لمن تعّزى ، و 
أحّب العباد إلى الّل المتأّسى بنبّيه ، و المقتّص لثره« )نهج البالغه/ 
خطبه 6( یعنی؛ از پیامبر پ��اک و پاکیزه ات پیروی کن زیرا راه و 
رسمش سرمشقی نیکو است، برای کسی که بخواهد تأسی جوید 

و انتسابی است عالی برای کسی که بخواهد منتسب گردد. 

محبوب ترین بندگان نزد خداوند کس��ی است که از پیامبر 
سرمشق گیرد و گام در جای گام او بگذارد. مسلمانان از پیامبر 
پیروی می کنند تا آلوده به القائات منفی و گمراه کننده نشوند. 
فلس��فه و منطق عملی می گوید: در صراط مس��تقیم س��راغ از 
صراط های مس��تقیم گرفت��ن نوعی بی صراطی اس��ت. اصول 
عقیدت��ی از برهان و عقالنیت تبعیت می کنند و نه از احس��اس 
و عواطف! دینداری و پیامبری هم از اس��تحکام صراط مستقیم 
س��خن می گوین��د و پیامبر)ص( و علی)ع( و پی��روان صدیق و 
وفادارش��ان مثل س��لمان، ابوذر، مقداد و مالک اشتر نیز بر سر 
اصول دین از چنین اصولی برخوردار بودند. کسانی که به اصول 
و س��یره نبوی پایبندند، ثابت قدم و اس��توار نش��ان می دهند. 
اتخاذ مواضع منطقی و مبرهن هماره با اس��تدالل، از ملزومات 
ایمان است و کسی که ایمان می آورد، الزاماً باید التزام عملی به 
دین داشته باش��د. و التزام عملی به دین در این است که آدمی 
مؤمن و موحد باش��د، شریعت را گردن نهد و به حکم عبودیت و 
بندگی، از امر و نهی خداوند اطاعت نماید. انجام واجبات و ترک 
محرمات از جمله شروط تقوا است. مسلمانان در پرتو شخصیت 
پیامبر اس��الم خود را با بینش اسالمی منطبق می سازند. ایمان 
و عمل صالح الزم و ملزوم یکدیگر و پیوندش��ان اجتناب ناپذیر 
اس��ت. قرآن می فرماید: »لََقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفى َأْحَسِن َتْقِويٍم ُثمَّ 
الَِحاِت َفَلُهْم َأْجٌر  َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِليَن ِإلَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ

َغْيُر َمْمُنوٍن« )تین/ آیات 4 الی 6( یعنی ما انس��ان  را در بهترین 
هی��أت و صورت وج��ودی آفریدیم و آنگاه او را ب��ه پایین ترین 
مرات��ب نازل گردانیدی��م. مگر آنان که ایم��ان آورده اند و عمل 

صالح انجام می دهند، پس ایشان راست  مزدی بی پایان.
نیز فرمود: »َوالَْعْصِر  ِإَنّ اإِلنَس��اَن لَِفي ُخْس��ٍر  ِإَلّ الَِّذيَن آَمُنوا 
ْبِر.« یعنی  الَِح��اِت َوَتَواَصْوا بِالَْحِقّ َوَتَواَص��ْوا بِالَصّ َوَعِمُلوا الَصّ
س��وگند به زمان که آدمی در خسران است؛ مگر آنان که ایمان 
آوردند و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به راستی و درستی 

اندرز دادند و یکدیگر را به شکیبایی سفارش کردند.
همس��فری با پیامبر در مدینه و در موعد حج و در هر زمان و 
مکان دیگری؛ باعث می شود زائران و حجاج بیت الحرام راه را از 
کژراهه تمیز دهند و به م��راد خود چه در این کوی و چه در آن 
کوی که همانان افتخار ش��هروندی مدینه النبی است، برسند. 
بی تردید اخالق نبوی در ش��هر نبوت ملموس تر و محسوس تر 
می نماید و دریغ اس��ت که به مدینه ش��هر پیامبر سفر کرد و از 
خرمن مکارم اخالقی و معنوی محمد رس��ول خدا)ص( حظ و 
اقب��ال چندانی نبرد و احیاناً در تالوت قرآن و ذکر و مناجات کم 

توفیق نشان داد.
ذکر حق پاک است چون پاکی سپید/ رخت بربندد برون آید پلید
می گری��زد ضده��ا از ضدها/ ش��ب گریزد چون براف��روزد ضیا
چ��ون درآید نام پ��اک اندر دهان/ نه پلیدی مان��د و نی اندهان

مردی صالح
قافله ای از مس��لمانان آهنگ مکه کرد. وقتی به مدینه رسید، چند روزی برای زیارت حرم 
نبوی توقف کرد. س��پس به مقصد مکه به راه افتاد. در بین راه مکه و مدینه در یکی از منازل، 
اهل قافله با مردی برخورد کردند که با آنان آشنا بود. آن مرد در ضمن صحبت با آنها، متوجه 
ش��خصی در میان آنان شد که سیمای صالحان را داشت و با چابکی و نشاط، مشغول خدمت 
و رسیدگی به کارهای اهل قافله بود. در لحظه اول او را شناخت و با کمال تعجب از اهل قافله 
پرس��ید: »این شخص را که مش��غول خدمت و انجام دادن کارهای شماست، می شناسید؟« 
گفتند: »نه،  او را نمی شناس��یم. این مرد در مدینه به قافله ما ملحق ش��د. مردی صالح، متقی 
و پرهیزگار اس��ت. م��ا از او تقاضا نکرده ایم که برای ما کاری انج��ام دهد ولی او خودش مایل 
اس��ت که در کارهای دیگران شرکت کند و به آنان کمک بدهد.« گفت: »معلوم است که او را 
نمی شناس��ید؛ اگر می شناختید، این طور گستاخ نبودید و هرگز حاضر نمی شدید مانند یک 

خادم به کارهای ش��ما رسیدگی کند!« گفتند: »مگر این ش��خص کیست؟« گفت: »او علی 
بن الحسین زین العابدین)ع( است.«

جمعیت آشفته بپا خاستند تا برای معذرت دست و پای امام را ببوسند. آنگاه با گله مندی 
گفتند: »این چه کاری بود که شما با ما کردید؟ ممکن بود خدای ناخواسته ما جسارتی به شما 
بکنیم و مرتکب گناهی بزرگ بش��ویم!« امام فرمود: »من عمداً ش��ما را که مرا نمی شناختید 
برای همس��فری انتخاب کردم زیرا گاهی با افرادی که مرا می شناس��ند، مس��افرت می کنم. 
آنان به س��بب رس��ول خدا)ص( زیاد به من عطوفت و مهربانی می کنند و نمی گذارند که من 
عهده دار کار و خدمتی بشوم. از این رو مایلم همسفرانی انتخاب کنم که مرا نمی شناسند و از 

معرفی خودم هم خودداری می کنم تا بتوانم به سعادت خدمت به رفقا نائل شوم.«
بحاراالنوار، ج 11، ص 21
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سه ویژگی انسان
 رسول خدا )ص(: فقیر واقعی کسی است که 
از مالش چیزی برای آخرتش پیش نفرستاده 
و اگر چه ثروت و دارایش در دنیا از همه مردم 
بیشتر باشد و نیرومند واقعی کسی است 
که شیطان در دلش نیش زند و او را سخت 
خشمناک کند و خونش را بجوش آورد ولی او 
خدا را یاد کند و غضبش را فرو نشاند.
روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱7۰

گرفتاریهایتنفسیدرایامحـج
ازجمل��ه بیماری هایی ک��ه در ایام حج به ش��دت میان زائران 
رایج می ش��ود و حتی عوارض آن پس از بازگش��ت زائران به ایران 
نیز همچنان ادامه پیدا می کند، گرفتاری های تنفس��ی است. این 
بیماری در اکثر اوقات در مش��عرالحرام شروع می شود و در طول 
ایام تشریق و بعد از آن ادامه می یابد و در شرایط تراکم چادرهای 
منی منتش��ر می شود. خس��تگی و اس��ترس دو عامل بسیار مهم 
هس��تند که انتش��ار بیماری را تس��ریع می نماین��د. هرچه بدن 
آماده تر باشد، تغذیه بهتر باشد و مایعات بیشتر مصرف شود، ابتال 
کمتر رخ می دهد. عمده ترین علل مراجعات بیماران به پزش��ک، 

عوارض این بیماری است.
  پیشگیریازسرماخوردگیوگسترشآن

- از نزدیک ش��دن به افراد مبتال و روبوسی، مصافحه، دست دادن و 
تم��اس نزدیک با آنها و نیز از حضور در می��ان مبتالیاني که هنگام 
سرفه و عطس��ه جلوی بینی و دهان خود را نمی گیرند، خودداری 

نمایید.
- هنگامیکه از بیرون برگش��ته و براي اس��تراحت به اتاق هاي خود 
مي روید به این نکته توجه داش��ته باشید که با بدن گرم و عرق کرده 
مقابل باد پنکه یا هواي سرد کولرها ي گازي قرار نگیرید، زیرا دچار 
سرماخوردگي خواهید شد و ممکن است تا چند روز در بستر مانده 

و از انجام اعمال باز بمانید.
- هنگام ورود به منزل بالفاصله به نوش��یدن آب سرد نپردازید، زیرا 
شما را بیمار می کند و بهتر است چند دقیقه اي صبر کنید تا گرمای 

بدن  برطرف و بعد به نوشیدن آب  سرد بپردازید.
- از نوشیدن آب سرد در حال تعریق بدن اجتناب نمایید.

- از قراردادن بدن در معرض باد پنکه یا باد مستقیم کولر خودداری 
نمایید.

- به هنگام اتمام طواف و قبل از ورود به مسعی که خنک تر از بیرون 
است، باید کمی اس��تراحت نمود تا عرق بدن خشک شود و سپس 

سعی را شروع کنید.
- اس��تفاده از ماس��ک )در صورتی که در بین زائرین هم اتاقی، ابتال 

به سرماخوردگی باشد(.
- اس��تفاده از ماس��ک جلوی بینی و دهان و رعایت فاصله حداقل 

یک متر از مبتالیان.
- استفاده از تهویه طبیعی پنجره ها و درب ها بسیار مفید است.

- استراحت در هتل و کاهش ترددهای بیهوده.
- مراجع��ه ب��ه پزش��ک در ص��ورت بروز عالیم عطس��ه، س��رفه، 

آبریزش بینی، تب و...
- مصرف میوه جات و سبزیجات.

  نكاتیجهتبهبودگرفتاریهایتنفسی
- در صورت ابتال به گرفتاری تنفسی بانوشیدن مقدار زیاد مایعات 
گرم )مثل چای کم رنگ( و خودداری از نوشیدن آب یخ و نوشابه های 
س��رد و خوردن غذاهای سنگین، چرب، تند و سرخ کرده، به  درمان 

بیماری خود کمک کنید.
- استراحت کافي باعث تقویت سیستم دفاعي بدن شده و در مقابل 
بیماري عامل موثري به شمار مي رود. تقسیم اوقات روز و شب براي 
انج��ام اعمال، عبادات، اس��تراحت و... منطقي ترین راه براي حفظ 
سالمتي زائران محترم مي باش��د. بهره مندي از عبادت با نشاط در 

گرو جسم و روان سالم و شادابي مي باشد.
- با اس��تراحت کافی و پرهیز از خس��تگی ناشی از رفت و آمد بی جا 
در کوچ��ه و بازار، زمینه بهب��ودی را فراهم کنید. در ضمن مواظب 
باش��ید که هنگام عطسه و س��رفه حتماً دهان و بینی را با دستمال 
بگیرید تا دیگران را مبتال نسازید. )باالخره خوب است تکرار کنیم 
که بهترین داروی این گرفتاری اس��تراحت و نوشیدن مایعات گرم 
به مقدار کافی اس��ت(. بدیهی اس��ت که مراجعات مکرر به  پزشک 
)حتی چندبار در روز که بعضی از زائران به این کار مبادرت می کنند( 

کارساز نیست و بایستی اجازه داد تا دوره بیماری طی شود.
- طول دوره این بیماری بطور متوس��ط 7-8 روز است. لذا به دنبال 
دارویی که آب روی آتش بریزد نباش��ید. بعضی از زائران در عرفات 
و منی، به درمانگاه های عربستان هجوم می آورند تا داروی خارجی 
دریافت کنند. توجه داشته باشید که این داروها نیز کارساز نیستند 
و درعمل، حضور در صف های طوالنی موجب بدتر شدن حال شما 
می ش��ود. اکثر این گرفتاری ها ویروسی یا آلرژیک است و نیازی به 

مصرف آنتی بیوتیک ندارد.
- قرقره و استنش��اق آب نمک )یک بسته کلرو سدیم در یک بطری 

کوچک(  در بهبودی عالیم بسیار موثر است.
- مصرف سیب بهبودی را تسریع می کند.

 - در زم��ان ابت��ال، س��وپ ب��دون ادوی��ه و فلفل )س��وپ س��اده( 
مصرف کنید.

- کسانی که سابقه سینوزیت، برونشیت، آسم و گرفتاری مزمن ریوی 
دارند، طول مدت بیماری آنها طوالنی تر خواهد بود.

- ممکن است بیمار در مرحله اول نیاز به تجویز آنتی بیوتیک نداشته 
باشد ولی اگر عوارضی نظیر التهاب گوش  میانی، برونشیت، سینوزیت 

و ذات الریه پیش آید حتماً نیازمند رسیدگی بیشتری خواهد بود.
- واکس��ن آنفلوآنزا، به ویژه برای افراد مبت��ال به بیماری های قلبی، 
ریوی، کلیوی، کبدی، دیابت و افراد مسن از ابتال به بیماری وخیم، 
جلوگیری می کند. همچنین واکس��ن پنوموواکس به ویژه در افراد 
مبتال به س��ینوزیت و برونش��یت مزمن و قلبی عروقی می تواند در 

پیشگیری از اشکال وخیم بیماری مفید باشد.
- نداشتن اضطراب، از عوامل اصلی بهبودي است.

شاید دیگر همدیگر را ندیدیم...
چاره اي جز رفتن نیست... / و دل کندن از تو نیز ممکن نیست. / با تو وداع نخواهم کرد اي 
مدینه / اي مدینه اي ش��هر نور و خوبي ها، اي ش��هر فاطمه )س( اي شهر لبخند و اشک هاي 
پیامبر )ص(، اي ش��هر واگویه هاي غریبانه علي )ع(، اي ش��هر انس در دل شب با نواي چاه... 
/ این کوچه هاي بازي خورش��ید و ماه بني هاش��میان و اي ش��هر پنجره هاي آفتاب بقیع... / 
اي دیار غربت. / اي حس��رت یک عمر من براي زیارت... / ش��اید دیگر همدیگر را ندیدیم...! / 
چ��ه مي دانم؟/ ت��و که با غم و غربت و جدایي خو گرفته اي و م��ن... / روزهاي دیدارت را چون 
خواب ش��یرین عصرگاهي بیدار مي شوم. / چه بگویم... دلم نجوا مي کند که والجعل الل آخر 
العهد مني لزیارتکم... / زبانم خاموش اش��ک مي ش��ود / اي گنبد سبز/ شاید دیگر همدیگر را 
ندیدیم. / و اي رسول پاکي ها / آمده ایم، بعد از هزار و چهار صد و اندي سال به دیدنت که تو را 
حس کنیم، چون تو هس��تي و مي شنوي و سالم ما را جواب مي گویي. / بسان زنده بودنت در 

محضرت احس��اس خضوع مي کنم، مرا وامگذار، بگذار در دامنت بمانم اي رسول مهرباني ها. 
/ و اي بقی��ع... / اي صاحب غبار و کبوتر... / از تو اش��ک هامان را به یادگار مي بریم و در ش��هر 
و دیارمان هر که از تو نش��اني خواس��ت، اشک را به نش��اني غربت پیشکش مي کنیم... / شاید 
دیگر همدیگر را ندیدیم...! / نمي ش��ود، یعني نخواهد ش��د که تو از ما و ما از تو، جدا شویم ما 
در تو گم ش��ده ایم، در جست وجوي پیداي بي نشان... تا ابد تو را مي جوییم و غبار چهار گوهر 
درخشانت بر چشم سوده ایم. / اشک هامان امان نمي دهد / اي بانوي خوبي ها، اي مادر زمین، 
اي خوبترین مادرها / مزار پنهانت را نیافتیم ولي دل هر یک از ما مزار توست... / بگذار تا مقابل 
روي تو بگذریم / دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم / شوقست در جدایي و جور است در نظر 
/ هم جور به که طاقت ش��وقت نیاوریم / ما خود نمي روی��م دوان از قفاي کس / آن مي برد که 

ما به کمند وي اندریم
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رفع نیاز مؤمن 
رسول خدا )ص( : کسی که برای 

رفع نیاز و حاجت برادر مؤمن خود 
کوشش کند مانند کسی است 

که نه هزار سال خداوند را عبادت 
کرده در حالی که روزهایش را 

 روزه بوده و شب ها را هم
شب زنده داری می کرده است.   
بحاراالنوار جلد 74 صفحه ۳۱5

آداب و رسوم حج

  محمد بهاري همداني
چ��ون حج داراي جمله اي از مش��اق و فضائل کثی��ره اي از اعمال بود و رس��ول خدا )ص( 
فرمود: مبدل کردم رهبانیت را به جهاد و حج...، و انس��ان نمي رس��د به این کرامت عظمي اال 
به مالحظه آداب و رس��وم حقیقي آن  که عبارتن��د از: االول این که: هر عبادتي از عبادات باید 
به نیت صادقانه باش��د و به قصد امتثال امر شارع بجا آورده شود تا عبادت شود. کسي که اراده 
حج دارد، اوالً باید قدري تأمل در نیت خود بنماید. هواي نفس را کنار گزارد، ببیند غرضش از 

این س��فر، امتثال امر الهي و رس��یدن به ثواب و فرار از عقاب اوست یا نه، نستجیر بالل غرضش 
تحصیل اعتبار یا خوف از مذمت مردم یا تفس��یق آنها یا از ترس فقیر شدن – بنابراین معروف 
است هر که ترک حج کند، مبتالبه خواهد شد – یا امور دیگر از قبیل تجارت و تکیف و سیر در 
بالد و غیرذلک. اگر درست تأمل کند خودش مي فهمد که قصدش چطور است ولو به آثار، اگر 
معلوم گردید که غرض خدا نیس��ت، باید س��عي در اصالح قصد خود نماید، الاقل ملتفت باشد 
به قباحت این عمل که قصد حریم ملک الملوک را کرده، براي این گونه مطالب بي فایده الاقل 

راس��تي هنوز بوي وصال را استش��مام نکرده ایم که جرس 
فریاد مي دارد ک��ه بر بندید محمل ها، گویي مدینه منوره حزن 

رفتن را به بغضي سربسته بدل کرده است.
به قول شیخ اجل:

امشب سبکتر مي زنند این طلب بي هنگام را 
یا وقت بیداري غلط بوده است مرغ بام را

یک لحظه بود این یا شبي کز عمر ما تاراج شد
ما همچنان لب بر لبي نابرگرفته کام را

با خود مي اندیش��م که قدر آخرین ساعات اقامت در مدینه و 
واپسین زیارت و نماز در مسجدالنبي چه اندازه است؟

از س��ویي به حج مي اندیش��م به لحظاتي که در پیش است و 
فرصتي که فرارویم گش��وده مي ش��ود لحظاتي که هنوز فرصت 

هست و اعمالي که مي تواند ره توشه تحولي در دل و جانم باشد؟
پس باید خودم را آماده کنم کتاب مناس��کي را که به همراه 

آورده ام، ورق مي زنم...
در ذهن��م مرحله ب��ه مرحله آنچه باید اتف��اق بیفتد را دوره 
مي کنم. آري اینجا نیز مرحله به مرحله مسیر حرکت در نظم و 
انس��جامي هدفمند قرار دارد. خوب مي دانم که همه چیز با دل 
کندن از وابس��تگي ها، علقه ها، منیت ها و... آغاز مي ش��ود حاال 

باید خود را آماده حج کنم.
به دانستن معناي حج سخت محتاجم، حج را آهنگ، قصد، 
حرکت و جهت حرکت معنا کرده اند از خود مي پرسم که از چه 

و از کجا باید حرکت کرد؟
همین قدر مي دانم که سالهاست به دوره تکراري روز و شب 

و تمرین روزمرگي عادت کرده ام و به راستي این زندگي مرگي 
را مي ماند که چهره حیات به خود گرفته است.

هر روزم مقدمه اي بر ش��ب بوده و هر ش��ب هنگام چشم به 
راه روزي دیگر و باز همان مس��یر تکراري دیروز، ش��نیدن هاي 
بیه��وده و دیدن هاي بي هدف، مي اندیش��م ای��ن زندگي باید 

مزه اي شیرین تر از دلخوشي هایي اینچنین داشته باشد.
کاش دلنش��یني ای��ن حج، مرا ب��ا طعم ش��یرین تر زندگي 
مأنوس کند – قسمت اصلي حیات که در آن دیگر خبري از آن 

سفرعشقآغازميشود...

حـــــــج
طعمشیرینزندگي

همه چیز از وقتي شروع مي شود که تو تازه مي فهمي ناگهان چقدر زود دیر شده است!
حاال وقت آن رس�یده که جامه هاي احرامت را یك بار دیگر وارس�ي کني تا در دسترس 
باش�ند اکنون دیگ�ر مي داني که تا خداحافظي از ش�هر مدینه و حرم پیامب�ر و مناره هاي 

زیباي مسجدالنبي، بقیع مظلومیت و سرزمین نبوت فاصله اي نمانده است.
در ذهنت به مرور دوباره روزهایي که گذش�ته اس�ت مي پ�ردازي، اذان هایي که طنین 
روح انگیزش، بر دلت مي نشس�ت و تو از حضور در جماعت محروم مي ماندي، هر بامدادان 
که از افق سحرگاهي مدینه طلوع  سپیده دمان شهر، از فراز گلدسته هاي حرم تو را به آغاز 
روزي، حضوري، فرصتي و بهره اي فرامي خواند و تو آن روز را تا پاسي از غروب همچنان به 

بي نصیبي مي گذراندي.
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لب فروبستن 
رسول خدا )ص(: 
مسلمان خوب 
کسی است که از 
هر سخنی که به 
کار آخرتش نیاید 
لب فرو بندد.                     
امالی شیخ مفید 
صفحه 46

به نحو خجالت وارد شود نه به طرز غرور و عجب.
الثان��ي این که: تهیه حضور ببیند از براي مجلس روحانیین با بجا آوردن یک توبه درس��تي با 
جمیع مقدمات که از جمله آنهاست رد حقوق، چه از قبیل مالیه باشد، مثل خمس و رد مظالم و 
کفارات و غیرها، یا از غیر مالیه باشد، مثل غیبت و اذیت و هتک عرض و سایر جنایات بر غیر، که 
باید استحالل از صاحبانش بنماید به آن تفاصیلي که در محل خود مذکور است و خوب است بعد 
از این مقدمات، آن عمل توبه روز یکشنبه را که در منهاج العارفین مسطور است بجا بیاورد و اگر 

پدر یا مادري دارد – مهما امکن – آنها را هم از خود راضي کند تا پاک و پاکیزه از منزل درآید، بلکه 
تمام عالیق خود را جمع آوري نموده، شغل قلبي خود را از پشت سرش قطع نماید تا به تمام قلب 
رو به خداي خود کند، همچنین فرض کند که دیگر برنمي گردد. پس بناء علي هذا باید وصیت تام 
و تمامي بکند به اطالع اشخاص خیر و دانا تا بیان کنند که کیفیت وصیت باید چگونه باشد. کار را 
بر وصي تنگ نگیرد، بلکه به نحو توسعه در امر ثلث خود وصیت کند که مسلماني بعد از فوت او در 

حرج نیفتد و معذلک اهل و عیالش را به کفیل حقیقي واگذارد، فانه خیر معین و نعم الوکیل.

صبح و شام هاي همیشگي و بي معني نباشد روزهایي که آنقدر 
در بي حاصلي شناور مي ش��وي که همیشه فکر مي کني، وقتي 
برایت نمانده اس��ت و لحظاتي که در آن مي تواني به فکر کردن 
بنشیني آنقدر اندک است که سنگیني خستگي آن چند لحظه 

را هم از تو دریغ مي کند.
پس حج من باید رش��ته این کالف س��ردرگم بیهودگي را از 

هم وا کند.
چه باید کرد؟ حرکت، پس از آن چه؟ حضور در میقات، بعد؟ 

محرم شدن و...
با خود این گونه نجوا مي کنم:

یا رب، تو خواندي آمدیم
دل را ستاندي آمدیم
عشق و والي کعبه را 
بر دل نشاندي، آمدیم
یا رب از ایران آمدیم

با چشم گریان آمدیم

یا رب ندایت را ز جان
لبیک گویان آمدیم

جان را رساندیم آمدیم
 در خود نماندیم آمدیم

دل را ز هر وابستگي 
یکجا تکاندیم، آمدیم

حاال وقت هجرت به میقات اس��ت. میقات، منزلگاهي است 
که تو را براي ورود به خانه خدا آماده مي کند.

میقات یک مرز اس��ت اما نه مرز جغرافیایي س��اخته دست 
بش��ر، میقات یک فاصله اس��ت ام��ا نه فاصله اي از آن دس��ت 
فاصله ها که مي شناسیم. میقات که امروز عازم آني، گذرگاهي 
است که آغاز حرکت را و جهت رفتن را به تو مي نمایاند. میقات 
پرده اول صحنه عظیم حج اس��ت. مي اندیش��م که براستي از 
میقات چه مي دانم؟ ش��نیده اي که در میقات محرم مي شوي. 
پس میقات همان جایي است که باید با آن بخش از زندگي که 
ت��و را دلزده کرده وداع کني، محرم ش��وي و بر خود حرام کني 

آنچه را که تو را در این سفر دل، به ماندن مي خواند.
حاال وقتش فرا رس��یده اس��ت پ��س آغاز کن آنچ��ه را که 
طي فراز و نش��یب هاي تلخ و ش��یرین زندگی��ت، از خم کوچه 

پس کوچه هاي ذهنت مي گذراندي و افسوس مي خوردي.
به میقات که رس��یدي باید بداني که اینجا در س��یر عرفاني 
حج نخستین منزلگاه است مرزي است که حضور در سرزمین 
معه��ود را به تو نوید مي دهد و اندکي از ش��ریني و دلنش��یني 

وصال را به کامت مي ریزد.
در میق��ات اس��ت که میثاق ت��و با خدایت جل��وه اي عیني 
مي گیرد. میقات س��رزمیني است که س��فر تو از خود به خدا از 

آنجا آغاز مي شود.
س��فري از »دنیا« به »عقبي« از »ش��هادت« به »غیبت« از 

»لفظ« به »معنا« از »من« به »ما« و از »ما« به »او«.
مي خواهي عازم میقات شوي، مي اندیشي که بین میقات و 

وقت معلوم چه هماهنگي دل انگیزي نهفته است.
ناگهان زمان رس��یدن مرگ را در ذهن��ت تداعي مي کني 
که دیر یا زود فرا خواهد رس��ید و تو را لباس��ي خواهد پوشانید 
بي هیچ گرهي، چنانکه لحظاتي بعد وقتي است که باید چنین 

رختي بر تن کني و بي کسي و بي چیزي را تمرین کني!
و تنها این گونه اس��ت که تو مي تواني به میهمان ش��دن در 

خانه معبودت امیدوار شوي:
باز پیک روضه رضوان عشق

خواند من را جانب سلطان عشق
کاي همایون طائر عرش آشیان

وقت آن شد تا شوي مهمان عشق



سرمناسک

صراطمیزان

اماکن متبرکه

تاریخچهمسجدالنبی)ص(
شریف ترین و واالترین مسجد، پس  بخش

از مسجدالحرام، مسجد پیامبرخدا اول
)ص( در مدینه منّوره است. پیامبر 

درباره نماز خواندن در این مسجد فرمود:
»َصالة فى مس��جدى هذا خيٌر ِمن َألِْف َصالة فيما 

سواه ِمَن الَْمساجد اِّل المسجد الحرام« . 
»یک نماز در مسجد من ]ثوابش[ بهتر از هزار نماز 

در دیگر مساجد است، مگر مسجدالحرام« .
زمانی که رس��ول خ��دا )ص( وارد یثرب ش��د، 
هم��ه طوای��ف و افراد سرش��ناس این ش��هر مایل 
بودند تا حضرت به منزل ایش��ان وارد شود و هریک 
از آنان دوست داش��تند میزبان حضرتش اشند؛ اما 
آن حضرت فرمود: درجای��ی توقف خواهد کرد که 
ش��ترش زانو بزند. شتر در زمینی که اکنون مسجد 
اس��ت، زانو زد. نزدیک ترین خان��ه به محل زانوزدن 
ش��تر، خانه ابوایّوب انصاری ب��ود که دو اتاق یکی بر 
باالی دیگری داشت و حضرت در آنجا اقامت گزید.

رس��ول الل )ص( ابتدا در طبقه همکف و ابوایوب و 
همسرش در اتاق باال بودند؛ اما پس از مدتی، ابوایوب 
با اظهار کراهت از این که باالی سر پیامبر )ص( باشد، 
از آن حضرت خواس��ت تا جایشان را عوض کنند؛ اما 
رس��ول خدا )ص( ابراز کرد ک��ه زندگی در اتاق پایین 

برای او که میهمان دارد، راحت تر است.
محل��ه ای که پیامبر )ص( در آن اقامت گزید، در 
قیاس ب��ا طول و عرض منطقه میان حره ش��رقی و 
غربی و احد و قبانقطه میانی به حساب می آمد و این 
یکی از دالیل اصلی انتخاب این نقطه برای مس��جد 
بوده است. در جای دیگری گفتیم که حضرت برای 
انتخاب این نقطه همین اس��تدالل را مطرح کردند 
که انی امرت بقریة تأکل القری، من امر به اقامت در 
قریه ای شده ام که بر قرای دیگر تسلط داشته باشد.

زمینی که در همان نزدیکی جهت مس��جد در 
نظر گرفته شد، بخش��ی از آن، دارای درخت های 
َغْرقد و نخل بود، بخشی هم قبرستان بود که هنوز 
آثار قبور در آن وجود داش��ت و قس��متی هم از آِن 
دو کودک یتیم به نام های س��هل و س��هیل بود که 

حضرت از ولّی آنان خری��د. پس از آن درخت ها را 
کنده، قب��ور را صاف کردند و زمی��ن را برای بنای 

مسجد آماده ساختند.
چندی پس از ورود رسول خدا )ص( ، سنگ بنای 
مسجد نهاده شد و همه اصحاب از زن و مرد با اشتیاق 
شروع به ساختن مسجد کردند. خود رسول خدا )ص( 

نیز با تمام توان در ساختن مسجد شرکت کرد.
به ط��ور کلی باید عرض کنیم که این مس��جد، 
دومین مسجدی بود که رسول خدا )ص( بنا می کرد. 
مس��جد اول مس��جد قبا و اکنون مسجد مرکزی یا 
جامع مدینه تأسیس می ش��د. اما رسول خدا )ص( 
به این دو مسجد بسنده نکرد و هر از چندی به میان 
طایفه ای رفته، جایی نم��از خوانده و آن مکان را به 
عنوان مس��جد آنان تعیین می فرم��ود. عالوه بر آن 
کسی را هم به عنوان امام جماعت تعیین کرده یا به 
طور کلی می فرمود کسی که بهترین قرائت را دارد، 
نماز بخواند. این نظر که رسول خدا )ص( تنها همین 
دو مسجد را تأسیس کرده، با نقلهای فراوان تاریخی 

که در متون کهن آمده، آشکارا مخالفت دارد.
به هر روی، مس��جدی که رس��ول خدا )ص( بنا 
ک��رد، از جهات زیادی ب��ا آنچه ام��روز در جای آن 
س��اخته شده، تفاوت دارد؛ زیرا در زمینی محدودتر 
و با بنایی ساده تر و خلوص بیشتر بنا شده بود. طول 
مس��جد هفت��اد ذراع، عرض ش��صت ذراع هر ذراع 
حدود نیم متر و ارتفاع آن  75 / ۱  متر بود، به طوری 
که سر برخی افراد به سقف می رسید. نخستین بنای 
آن از ش��اخ و برگ و تنه درخت نخل و پس از س��ال 
چهارم هجری از خشت و ِگل بود. این مسجد در گذر 
زمان، بارها توس��عه یافته تا اینکه به ش��کل کنونی 

درآمده است.
ساختن مسجد سبب ش��د تا جمعیت زیادی از 
مهاجران و حتی س��اکنان محالت دیگر، در اطراف 
مسجد خانه هایی بنا کنند. به دنبال این امر بود که 

شهر در اطراف مسجد شکل گرفت.
 برگرفته از کتاب تاریخ مكه و مدینه 
نوشته حجت  االسالم و المسلمین جعفریان 

پايانهمرزیدرسلماس
ايجادمیشود

'داود کشاورزیان' معاون وزیر راه و شهرسازی 
در بازدید از نوار مرزی سلماس با کشور ترکیه 
گفت: مقدمات ایج��اد پایانه مرزی در منطقه 
ک��وزه رش س��لماس فراهم اس��ت و عملیات 

اجرایی آن بزودی شروع می شود.

بازارآبدر609دشتکشور
اجرامیشود

 وزیر نیرو گفت: بازار آب در 6۰۹ دشت کشور اجرا 
می شود تا قیمت آب وضعیت اقتصادی پیدا کند و 
از هدر رفت آن جلوگیری شود.حمید چیت چیان 
در نشست ش��ورای آب استان کرمان که با حضور 
معاون پارلمانی رییس جمهوری و مسووالن استان 
در اس��تانداری برگزار ش��د، افزود: این تصمیم در 
نشست ش��ورای عالی آب که روز گذشته با حضور 
هیات دولت در تهران برگزار شد به تصویب رسید. 

استانهایپرگردشگر
درتابستانامسالکدامند

عل��ی باق��ر نعمت��ی زرگران رئیس س��تاد 
هماهنگ��ی خدمات س��فر گف��ت: در ایام 
تابستان امسال استانهای مازندران، گیالن، 
خراس��ان رضوی، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
اردبیل، خراسان شمالی، گلستان، همدان، 
کردستان و آذربایجان غربی به ترتیب جزو 

پرگردشگرترین استانهای کشور بودند. 

دادگاهاروپاحكمبهلغوتحريم
بانکمرکزیايرانداد

دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجش��نبه حکم داد که 
تصمیم س��ال ۲۰۱۲ شورای اروپا برای تحریم و 
مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران باید 
لغو شود.منابع خبری اعالم کردند: این حکم که 
توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو 
فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه 

اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.

بیمارستان500تختخوابیسرطان
احداثمیشود

حس��ن ربیعی مدیرکل حوزه ریاس��ت، روابط 
عموم��ی و ام��ور بین المل��ل س��ازمان اوقاف و 
ام��ور خیریه گفت: عملیات احداث نخس��تین 
بیمارستان تخصصی سرطان در کشور به همت 
سازمان اوقاف و امور خیریه و با مشارکت مردم، 
خیرین و متخصصان و با همکاری دستگاه های 
مرتبط با حوزه سالمت هفته آینده آغاز می شود.

وی اف��زود: این بیمارس��تان ب��ا ظرفیت 5۰۰ 
تختخواب پیش بینی ش��ده است که در فاز اول 
۲۲4 تختخواب آن به بهره برداری خواهد رسید.

بازديدرئیسسازمانحج
ازهتلالبشارهمكه

ریاس��ت محترم س��ازمان حج وزیارت از 
روند آماده س��ازي هتل البشاره بازدید نمود.

هتل البشاره از هتلهاي منطقه ۳ مکه مکرمه 
در حج ۹۳ پذی��راي ۱۲ کاروان با ۱6۰۰ زائر 
از اس��تانهاي زنجان قزوین آذربایجان غربي 
آذربایجان شرقي همدان کرمان وکرمانشاه 
مي باش��د.با توجه ب��ه اینکه هتل البش��اره 
نوساز مي باش��د عوامل مجموعه با همکاري 
مسئولین ستاد منطقه ۳ بصورت شبانه روز 

ي مشغول آماده سازي هتل مي باشند.

يکروزبیشتربرایزائرانپروازی
که24ساعتتاخیرداشت

ناصرخدرن��ژاد معاون حج، عم��ره و عتبات 
س��ازمان ح��ج و زیارت گف��ت: زائ��ران یکي از 
پروازهاي تمتع که متعلق به شهر ارومیه بوده اند، 
روزگذش��ته با ۲4 س��اعت تاخیر عازم سرزمین 
وحي ش��دند.وي در ادامه با اش��اره به اینکه این 
پرواز متعلق به هواپیماي س��عودي بوده است، 
افزود: زائران این پرواز که جزو کاروان هاي مدینه 
قبل بودند، که با ۲4 س��اعت تاخیر پروازي اعزام 
شدند. خدرنژاد همچنین اظهار داشت: با توجه 
به تاخیر ۲4 ساعته این پرواز، با برنامه ریزي هاي 
انجام شده، قرار ش��د تا زائران یک روز بیشتر در 
هتل محل اقامت خود، اسکان داده شوند.معاون 
حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره 
به اینکه پروازهاي مدینه قبل تا ۳۰ شهریور ادامه 
دارد، خاطرنش��ان کرد: پروازهاي مدینه بعد نیز 
از ۲5 ش��هریور آغاز شده اس��ت و آخرین کاروان 

زائران تمتع روز 6 مهر اعزام خواهد شد.

آغازبرنامهزيارت
دورهزائرانمكه

برنام��ه زی��ارت دوره حاجی��ان ایران��ي در 
مکه مکرمه آغاز ش��ده است، برنامه اي که به دلیل 
من��ع خروج از حری��م حرم، محدود ب��ه بازدید از 
قبرس��تان ابوطالب و غارها ثْور و حراست.رئیس 
ستاد مکه مکرمه خاطرنشان کرد که توصیه ما این 
است که تا پیش از برپایي اعمال از زیارت غار حرا 
خودداري کنند تا مبادا در مسیر صعود بدان، دچار 
آسیب دیدگي ش��ده و از اعمال باز بمانند.مسعود 
مجردي که آخرین وضعیت حضور حجاج ایراني 
در مکه مکرمه را تشریح مي کرد، افزود:روزانه حدود 
دو هزاروچند صد ایراني به طور جداگانه از دومسیر 
مدینه و جده وارد مکه مي شوند وهم اکنون تعداد 
حجاج ایران به افزون بر ۱۲ هزار نفر رسیده است.
وي درباره وضعیت محرم شدن حجاج در جحفه 
نیز اظهار داشت که دو روحاني از بعثه در آن مکان 
حضور دارند و الحمدالل تاکنون روال محرم شدن 

زائران به مشکلي خاصي روبه رو نشده است.

وارس��تگی از آلودگی ه��ای 
م��اّدی و یکس��ره در هم��ه جا و 
همه  کار، خ��دا را دیدن، هرچند 
در مدت��ی چند روزه، توش��ه ی 
بزرگی برای آدمی اس��ت. همه ی آداب و مناسک حج برای آن 
است که حج گزار به این تجربه ی معنوی دست یابد و این لذت 

را در کام جان دریابد.
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی
به مناسبت کنگره عظیم حج 8 / 10 / 1385

ص��ورت حج، ای��ن عبادت 
ب��زرگ را ک��ه برای انج��ام آن 
مش��رف می ش��وید به صورتی 
شایس��ته و موافق دستور الهی 

انجام دهید و مسائل آن را نزد علمای اعالم با دقت فرا گیرید. 
مبادا خدای ناخواسته پس از انجام حج و گذشت وقت معلوم 
شود که خللی در آنها وارد شده و موجب بطالن حج گردیده و زحمت های 

شما هدر رفته است.
صحیفه امام )ره(  25 / 5 / 1364
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