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نشریه خبری اطالع رسانی 
بعثـه  مقـام معظـم رهبـری

رهنمود

در حج، فرصت خوبی برای آنهاس��ت تا شیعه را از 
سنی، و س��نی را از ش��یعه عصبانی کنند؛ آن را وادار 
کنند به مقدس��اِت این اهانت کن��د، این را وادار کنند 
به مقدس��ات و محبوباِت او اهانت کند. باید هوش��یار 
بود؛ مخصوص حج هم نیست؛ در همه ی دوران سال 
و در همه ی میدانها باید هوش��یار بود. جنگ شیعه و 
سنی، محبوب واقعی امریکاست. بعد از گذشت قرنها 
روبه روی هم بنش��ینند - مثل کسانی که در جنگ با 
همدیگر روبه رو می ش��وند - با دلهای پُرکینه نسبت 
ب��ه یکدیگر حرف بزنند؛ این او را س��ب کن��د، او این 
را س��ب کند. هیچ بُعدی ندارد ک��ه بخصوص در این 
روزگاِر بسیار حس��اس، در مراسم حج کسانی را اجیر 
کنن��د، برای این که این اختالف را ایجاد کنند؛ ش��ما 
باید هوشیار باش��ید؛ مردم هوشیار باشند؛ روحانیون 
محترم کاروانها باید با احساس مسؤولیِت تمام نسبت 
به این قضیه، متوجه باش��ند؛ بدانند دش��من چه می 
خواهد. غفلت بزرگی اس��ت که انسان به خیال این که 
از حقیقت دفاع می کند، از نقشه ی دشمن دفاع کند 

و برای دشمن کار کند.
بیانات در دیدار کارگزاران حج   20 / 09 / 1383

مردم هوشیار باشند

160 هزار دانش آموز در سال تحصیلی 
آینده در مدارس جدید درس می خوانند

مع��اون وزرات آم��وزش 
و پ��رورش از به��ره برداری 
م��دارس جدی��د در س��ال 
تحصیل��ی ک��ه ازفردا س��ه 
شنبه آغازمی شود خبر داد 
و گفت: با آغاز سال تحصیلی 
93 - 94 بی��ش از 160 هزار 
م��دارس  در  دانش آم��وز 

نوساز مشغول تحصیل می شوند. 160 هزار دانش آموز در سال 
تحصیلی آینده در مدارس جدید درس می خوانند 'علی باقرزاده' 
در سمنان افزود: شرایط و امکانات برای آغاز سال تحصیلی جدید 
در فضایی شاد، با نش��اط و با آرامش فراهم است. وی بازگشایی 
مدارس در کش��ور را جشن ملی آغاز بهار تعلیم و تربیت نامید و 
گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده در بخش های مختلف اعم 
از ثبت نام، ساماندهی نیروی انسانی، کالس بندی، مدرسه بندی 

و ... آمادگی بهتر از قبل وجود دارد و این امر مشهود است.

رییس ش��ورای عال��ی مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی با اشاره به اینکه 
جهان اس��الم هم اکنون ب��ا چالش های 
بزرگی مواجه است، گفت: علمای اسالم 
باید با هم اندیشی، تدبیر و شناسایی نقاط 
ضعف و از طریق شرکت در نشست های 
علمی مشترک، چالش های فراروی امت 

را مدبرانه برطرف کنند.
علمای اس��الم مدبران��ه چالش های 
ف��راروی ام��ت را ح��ل کنن��د  آیت اهلل 
نشس��ت  در  تس��خیری  محمد عل��ی 

علمی' هم اندیش��ی علم��ای اندون��زی 
و ای��ران' در س��الن اجتماع��ات مجمع 

جهان��ی تقری��ب مذاهب اس��المی قم 
افزود: امروز امت اس��الم با چالش هایی 
مواجه اس��ت که فرهن��گ و وجود این 
ام��ت را هدف ق��رار داده اند ت��ا به این 
وس��یله اس��الم و مس��لمین را از مسیر 

تمدن بشری حذف کنند. 
وی ادام��ه داد: دین اس��الم نقش 
اول را به علما داده اس��ت و علما قائم 
مقام انبیاء می باش��ند، بای��د علما در 
عصر کنونی هم حافظ دین و ش��ریعت 

اسالم باشند.

علمای اسالم مدبرانه چالش های فراروی امت را حل کنند

 وزرای خارجه ایران و انگلیس
درباره موضوع هسته ای مذاکره کردند

محم��د ج��واد ظریف 
وزیر ام��ور خارجه ایران و ' 
فیلیپ هاموند ' وزیرخارجه 
انگلی��س در نیوی��ورک با 
یکدیگ��ر دی��دار و عالوه بر 
آخری��ن تح��والت مربوط 
ب��ه مذاک��رات هس��ته ای 
،موضوع بازگشایی سفارت 
خانه های دو کش��ور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزرای 
خارج��ه ایران و انگلی��س درباره موضوع هس��ته ای مذاکره 
کردن��د وزرای خارج��ه دو کش��ور در این مالق��ات پیرامون 
تحوالت مربوط به مذاکرات هس��ته ای ای��ران و گروه 1+5 و 

مواضع ایران در این رابطه به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار همچنین موضوع بازگشایی سفارت خانه های 
دو کش��ور در لن��دن و ته��ران و برقراری رواب��ط دیپلماتیک 

دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
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چهار چیز
رسول خدا )ص( : خداوند چهارچیز را 
در چهار چیز قرار داده است : 1. برکت 

علم را  احترام به استاد 2. بقای ایمان را 
در تعظیم خدا به وسیله انجام بی چون 

چرای دستوراتش 3. لذت و برکت 
زندگی را در نیکی به پدر و مادر 4. و 

آزادی از جهنم را در آزار ندادن مردم 
نصایح صفحه 230

آن را فراهم کرده اس��ت. باید این بهش��ت را شناخت و وارد آن 
شد؛ حج را این طور باید فهمید. ادب حج، مسالمت و مداراست. 
خش��ونت کردن با مؤمنی��ن، دعوا کردن با برادران و فس��وق و 
ج��دال در حج ممنوع اس��ت. ادب حج، فرو رفت��ن در حقیقت 
معن��ای حج و بهره برداری کردن و توش��ه گرفت��ن از آن برای 
همه ی دوران زندگی اس��ت. ادب حج، برادری و ایجاد محبت 
و وحدت اس��ت. فرصت ایجاد وحدت بین ملتهای اس��المی و 

ش��عوب اسالمی، فقط در حج فراهم می شود. این همه انسان از 
اقصا نقاط عالم، همه به عش��ق کعبه، به عشق مرقد پیغمبر، به 
عشق ذکر الهی، به عشق طواف و سعی، خود را به آن جا رسانده 
اند؛ این فرصِت برادری مغتنم است. امروز یکی از اهداف اساسی 
استکبار و امریکا در دنیای اسالم عبارت است از ایجاد اختالف؛ 

بهترین وسیله هم ایجاد اختالف بین شیعه و سنی است.
بیانات در دیدار کارگزاران حج   20 / 09/ 1383                                              

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

محرمات احرام
س. آیا برای کس��ی که خودش ُمحرم نیس��ت  بخش

جایز است چیزی روی سر مرد ُمحرمی بیندازد، اول
مث��اًل ُمحرمی که خوابی��ده پتو را روی س��ر او 

بیندازد و چنانچه خودش ُمحرم باشد، چه حکمی دارد؟
ج: بر ُمحرم پوشاندن سر خودش حرام است خواه خودش 
بپوش��اند یا به دیگری دستور دهد که س��ر او را بپوشاند، ولی 
پوشاندن سر دیگری ولو ُمحرم باشد از محّرمات احرام نیست.

     س. اگ��ر مرد ُمحرم ب��ه غیر ُمحرم بگوید وقتی که خواب 
رفتم، پتو را روی س��رم بینداز چه حکمی دارد؟ و بر فرض که 
او هم به این درخواست عمل کند کّفاره واجب می شود یا نه و 

بر فرض وجوب، کّفاره بر عهده چه کسی است؟
ج: ُمحرم مجاز به چنین درخواس��تی از دیگری نیست، و 
اگر آن ش��خص به درخواس��ت ُمحرم عمل کند، ثبوت کّفاره 
معلوم نیست، و در هر صورت بر آن شخصی که درخواست را 

انجام داده کّفاره ای نیست.
    س. آیا پناه گرفتن از باران در حال حرکت در ش��ب برای 

ُمحرم )به مثل چتر یا ماشین مسّقف( جایز است؟
ج: به احتیاط واجب باید ترک کند، مگر آنکه بر او حرجی 

باشد، که در این صورت برایش جایز است، ولی باید به احتیاط 
واجب کفاره تظلیل )زیر سایه رفتن( را بپردازد.

     س. گاه��ی باران به صورت قط��رات ریز و ضعیف )نم نم( 
می بارد؛ به گونه ای که بس��یار کم است و بیشتر از چند دقیقه 
طول نمی کشد. آیا این از جمله مواردی است که زیر سایه بان 

رفتن برای باران جایز نیست؟
ج: در صورت��ی که به اندازه ای نباش��د که بر زمین س��فت 
جاری شود، حکمی ندارد. گرچه احتیاط آن است که به خاطر 
آنچه عرفاً به آن باران می گویند � گرچه به مقداری نباشد که 

بر زمین جاری شود � زیر سایه بان نروند.
     س. آیا در صورت تکّرر پوشاندن سر کفاره نیز تکرار می شود؟
ج: احتیاط تکّرر کّفاره در صورت تکّرر ستر است مطلقاً.

     س. اگر ُمحرم با زن خود مالعبه کند و منی خارج ش��ود، 
کفاره آن چیست؟

ج: کفاره مالعبه منتهی به اِمناء یک شتر است.
     س. آیا در وجوب کفاره بوس��یدن فرقی بین با ش��هوت و 

بدون شهوت می باشد و آیا خروج منی نیز شرط است؟
ج: کفاره بوس��یدن همسر اگر با شهوت باشد، شتر است و 
اگر بدون ش��هوت باشد گوسفند و ظاهراً بوسیدن غیر همسر 

مانند مادر و فرزند حرام نیست و کفاره هم ندارد.
     س. چنانچ��ه بعد از وقوفین و قبل از اتمام طواف نس��اء 

حاجی جماع کند، حکمش چیست؟
ج: اگر ما بین مش��عر و اتمام طواف نس��اء آمیزش جنسی 
ش��ود حّج صحیح است و فقط باید کفاره بدهد، ولی اگر پس از 
طواف نساء باشد کفاره هم ندارد. در باب حکم اثنای طواف نساء 
و این ک��ه آیا عبور از نصف در حکم تمام طواف اس��ت یا عبور از 

َشوط پنجم، میان فقها بحث است که محل ابتالء نیست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

فرصت حج، استثنایی است. همه ی عبادات، فرصت بازیابی 
خویشتِن انس��ان هستند. انسانها بر اثر غفلت از خدای متعال - 
که روح هس��تی و حقیقت هستی است - از خودشان، از دلشان 
و از حقیقتشان غافل می شوند؛ »نس��وااهللهَّ فانساهم انفسهم«. 
امروز درد بزرگ بش��ریت این است. انس��انها با غفلت از خدای 
متعال، از خودش��ان هم غافل شده اند. نیازهای انسان، حقیقت 
انس��ان و اهداف خلقت انس��ان در میان چرخ و پر دستگاه های 
مادی بکلی از یاد رفته اس��ت. آنچه انس��ان را به خدا، و در سایه 
ی توج��ه به خدا، به خود و حقیقت خ��ود و نیاز خود و دل خود 
متوجه می کند، دعا و عبادت و تضرع اس��ت. و حج از این جهت 
برترین عبادتهاس��ت؛ چ��ون از لحاظ زمان، از لح��اظ مکان، از 
لحاظ توال��ی حرکاتی که در ح��ج در اختیار حاجی و ناس��ک 
گذاشته شده است، یک عبادت اس��تثنایی است. لذا شهر مکه 
و مراس��م حج، وس��یله یی برای امنیت انسان اس��ت. انسان، با 
خض��وع، با توجه، با تضرع و با غرق ش��دن در ی��اد الهی، در آن 
مراس��ِم عجیب و عظیم، در دل خود احس��اس امنیت می کند؛ 

این بزرگترین نیاز انسان است. 
جهنمی که قدرتهای م��ادی و انگیزه های مادی در حول و 
حوش انس��ان به وجود آورده اند. انس��ان می تواند با پناه بردن 
به حج، بَرد و س��الم بهش��ت را در آن مکان و آن زمان برای خود 
به وجود بیاورد. چه غافلند کس��انی که مراس��م حج و ایام حج و 
مناسک حج را به وسیله ی پرداختن به امور دنیایی کمرنگ می 
کنن��د. حج را باید با توجه، ب��ا حضور و با آداب به جا آورد. غیر از 
مناس��ک حج و اعمالی که تشکیل دهنده ی صورت حج است، 
ادبی هم وجود دارد که روح حج اس��ت. بعضی این صورت را به 
ج��ا می آورند، اما از روح و حقیقت آن غافل می مانند. ادب حج، 

خضوع و ذکر و توجه است. 
ادب حج، احساس حضور در مقابل پروردگار در همه ی آنات 
اس��ت. ادب حج، پناه بردن به ساحه ی امن الهی است که برای 
مؤمنین و متمسکین به ذیل توس��ل به ذات مقدس پروردگار، 

حج،عبادت استثنایی
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   استاد حسین انصاریان
نرمی در کالم، استخدام لغات زیبا و بامعنا، نگاه محبت آمیز، 
مهرورزی، زدودن غ��م از چهره همراه،  لبخند بر لب داش��تن،  
هم��کاری در کارها، دیگ��ری را بر خود مقدم داش��تن، الفت و 
انس و جوش��ش با همسفران، از مصادیق خوشرفتاری است که 
بویژه در س��فر حج بسیار پسندیده و دارای پاداش است. چنین 
رفتارهایی، س��بب جذب دیگران ش��ده، یاران و دوستان را به 
انس��ان عالقه مند می سازد؛ دوستان و یارانی که ممکن است در 
طول سفر و هنگام بازگش��ت به وطن هر یک کلیدی برای حل 

مشکل یا مشکالت انسان شوند.

  سخن قرآن
قرآن درباره خوش��رفتاری با دیگ��ران، فرامینی را به پیامبر 
عزیز اسالم داده و آن حضرت آن دستورها را تا آخر عمر نسبت 
ب��ه دیگران به کار بس��تند و همان رفتار موجب رونق اس��الم و 
اضافه شدن نفر و نیرو به مکتب حق و عامل عشق ورزی دیگران 

ا َغِليَظ  َن الّلِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفًظّ به پیامبر می شد. )َفِبَما َرْحَمٍة ِمّ
وْا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي  الَْقْلِب اَلنَفُضّ

ِليَن(؛ ْل َعَلى الّلِ ِإَنّ الّلَ ُيِحُبّ الُْمَتَوِكّ اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوَكّ

»پس به مهر و رحمتی از سوی خدا ]که در افق وجودت طلوع 
داد[ با مردم نرم خوی و خوش��رفتار شدی و اگر درشت خوی و 
س��خت دل ب��ودی، یقین��اً از اطرافت پراکنده می ش��دند. پس 
براس��اس همین مه��ر و رحمتی که خدا در وج��ودت نهاده، از 
آنان نس��بت به کارها و برخوردهای ناخوشایندش��ان درگذرد 
و برای آن��ان طلب آمرزش نم��ا و در کارها با آنان به مش��ورت 
بنش��ین و چون عزم کاری کردی، بر خدا ت��وکل کن، زیرا خدا 
توکل کنندگان را دوس��ت دارد.« زائر ب��ا بهره گیری از این آیه 
ش��ریفه، باید توجه داشته باشد که خوش��رفتاری با همراهان و 
همسفران، نس��یمی الهی و بهره ای ملکوتی است و بدرفتاری و 
ترشرویی و سخت گرفتن با همراهان، نشانه ای از سموم دوزخ و 

حرارت آتش جهنم است.

  حقوق همسفر
زائر باید توجه داش��ته باشد که هر یک از مؤمنان بر یکدیگر 
حقوقی دارند و الزم اس��ت آن حقوق تا جایی که امکان داشته 
باشد، رعایت شود. از امام صادق)ع( روایت شده است: »خداوند 

به چیزی برتر از ادای حق مؤمن عبادت نشده است.«
آن حضرت به شیعیان س��فارش می کنند: »برای خدا خود 
را از هر گناهی حفظ کنید، برادر نیکوکار یکدیگر باش��ید، برای 
خدا نسبت به همدیگر عش��ق بورزید، با یکدیگر ارتباط داشته 
باش��ید، به یکدیگر مهر و محب��ت نمایید، به مالق��ات و دیدار 
یکدیگر بروید و درباره مکتب ما با یکدیگر سخن بگویید و آن را 

]در میان جامعه زنده و پابرجا کنید[.
انس��ان هنگامی که حقوق ب��رادر دین��ی اش را ادا می کند، 
مس��لماً او را مسرور و خوشحال می کند و طبق روایتی از رسول 
خدا)ص(: »هر که مؤمنی را خوشحال کند، رسول خدا)ص( را 
خوشحال کرده و هر که رسول خدا)ص( را خوشحال کند، خدا 
را خوشحال نموده اس��ت.« بنابراین یقیناً محبوب ترین کارها 

نزد خداوند، خوشحال کردن مؤمنان است.

شراکت در پاداش 
پیامبر اکرم )ص( : شخصی در روز قیامت می آید 
در حالی که مانند کوههای سر به فلک کشیده یا 
ابرهای متراکم برای او حسنات در نظر گرفته شده 
است عرض می کند خدایا  من که این همه عمل 
خوب نداشتم خطاب به او شود این همان علومی 
است که به دیگران آموختی و آنان هم عمل کردند و 
تو در پاداش تمامی آنها شریک بودی. 
 بحاراالنوار جلد 2 صفحه 19

حج و رسالت های ما
  محمداسماعیل امامزاده

از خود می پرس��م که چرا در آیات و روایات و س��یره مبارک 
طالیه داران توحید نس��بت به حج تأکیدهای کم مثال ش��ده و 
این فریضه جهانش��مول را ضامن بقا و تعیین کننده سرنوش��ت 
مسلمانان دانسته اند. مثاًل قرآن کریم، کعبه را عامل قیام ناس، 
نخستین خانه مبارک برای خلق و مشعل هدایت برای جهانیان 
خوانده و امیرالمؤمنین)ع( آن را رمز اقتدار دین و لوای اس��الم 
نامیده اس��ت. پرچم، نماد یک کشور و اس��تقرار و پایداری یک 

سپاه و فرو افتادنش نشانه سقوط است.
حض��رت زه��را)س( در خطاب��ه تاریخی خ��ود می فرماید: 
خداوند حج را پش��توانه اس��تواری برای تحکی��م دین قرار داد. 
در کالم و س��یره معصومین)ع(، حج م��ورد تصریح و تأکید قرار 
گرفت��ه و خود نیز مکرر ب��ه انجام آن مب��ادرت می ورزیده اند و 
تنها امام حس��ن عسکری)ع( با ش��رایط ویژه امنیتی و اختناق 
حاکم موفق به تش��رف ظاهری نگردید. در روایات آمده پیامبر 
خ��دا)ص( 20 بار حج گزارد که هفت ب��ار آن قبل از بعثت بوده 
اس��ت. در روایاتی چند آمده که هیچ عملی هر چند صالح و نافع 
باشد، جایگزین حج نمی شود. رسول خدا)ص( در پاسخ به مرد 
اعرابی ثروتمندی که موفق به حج نش��ده ب��ود و از آن حضرت 

می خواست عملی را به او معرفی کند تا بدان وسیله پاداش حج 
را ببرد، فرمود: اگر هم وزن کوه ابوقبیس طالی س��رخ داش��ته 
باشی و در راه خدا انفاق کنی، ثواب حج را نخواهی یافت. عظمت 
و نقش حج در حیات دینی فرد مس��لمان به آن حدی است که 
پیامبر خ��دا)ص( به پرهیزکنندگان انجام فریضه حج هش��دار 
می دهد که اگر حج را ترک کنند، مس��توجب هالکت و عقوبت 
الهی خواهند ش��د و حتی تارک ح��ج را در زمره یهود و نصاری 

برشمرده اند.
چ��را موالیمان حضرت عل��ی)ع( حج را عام��ل تقویت دین 
می دان��د و ام��ام ص��ادق)ع( می فرماید: تا کعبه برپاس��ت، دین 
برپاست. طبیعی است حضور در جغرافیای حج، فراخوانی درس 
پرنکته و بی ش��مار رمز و راز تاریخ برای بازاندیش��ی و شرکت در 
آزمون بزرگ زندگی است. تنفس در فضایی که رسول خدا)ص( 
و ائمه معصومین)ع( حیات طی��ب و پرفضیلت خود را مصروف 
هدایت و نجات بشریت و تعالی انسانیت برای دستیابی به جایگاه 
الهوتی نموده  اند، حال و حس��ی عجیب به انس��ان می دهد باور 
این توفیق که در کوچه ه��ای مکه و مدینه پا جای قدوم مبارک 
نبوت و امامت بگذاری، بیش��تر به خواب و خیال می ماند اما این 
یک واقعیت اس��ت که لطف ویژه خداوند ش��امل حال من و شما 

ش��د تا نایب الزیاره شهدا و مردم خوب و عاشق کشورمان باشیم 
و برای موفقیت کامل دولتمردان و خدمتگزاران به نظام مقدس 
اس��المی مان و در رأس همه آنان ولی امر مسلمین جهان در این 
س��رزمین نور و ایمان دعا کنیم. مشاهده شکوه و عظمت حج در 
میان میلیون ها زائر از کش��ورهای مختلف، اندیشیدن پیرامون 
ارتباط حج با دین و اقتدار مس��لمانان را آسان می سازد. می توان 
گف��ت که حج، تمرین عملی بندگی و اطاعت از خداس��ت. حج، 
عام��ل تقویت ارتباط دینداران و اقت��دار آنان در برابر دنیای کفر 
و ش��رک اس��ت. حج، نمایش عظمت، قدرت، جمعیت و حمیت 

مسلمانان در برابر دشمنان است.
حج، پاس��داری از هویت تاریخ��ی مس��لمانان و یادآورنده 
خاطرات تاریخ اس��الم و قهرمان��ان مکتب انبی��ا و حج گزاران 
بزرگ تاریخ، همچون حضرت ابراهیم، اسماعیل، هاجر، پیامبر 
بزرگ��وار، امام عل��ی)ع( و دیگر بزرگان تاریخ ادی��ان ابراهیمی 
است. حج، امکان همفکری، هم افزایی و مشاوره مسلمین برای 
حل مش��کالت سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی دنیای اس��الم را 
فراهم می س��ازد و باالخره حج، میثاق ساالنه امت اسالمی برای 
زیارت، معرفت، وحدت، بصیرت، مودت، برائت و مجد و عظمت 

است. به امید آن که حج مان، حج ابراهیمی باشد. ان شاءاهلل.

 خوشـرفتاری
با همــراهان
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باید معترف شد که با تمامی این ارجمندی و شکوه،  هنگامی 
که به این ابعاد حج دس��ت می یابیم و توفیق انجام این زیارت ها 
و حتی به جای آوردن مناس��ک، با تم��ام جزئیاتش نصیب مان 
می ش��ود، تازه به ظاهر حج رس��یده ایم. حاجی در طول س��فر 
خاطره انگیز حج، لحظه به لحظ��ه بر مرزی حرکت می کند که 
آن س��ویش باطن است و این س��ویش ظاهر، آن سویش شطح 

ماجراست و این سویش سطح.
حاجی بامعرفت، در تمامی ط��ول راه که روی این مرز حرکت 
می کند، بیشتر نگاهش به شطح ماجراست و ذهنش معطوف باطن 
این سفر الی اهلل و مدام به این سوی مرز در می غلتد. ظاهر حج، سیر 
آفاق اس��ت اما باطن آن سیر انفس. حج، سفری است که در درون 

انس��ان اتفاق می افتد، سفری از مغرب به مش��رق جان و گذاری از 
تنگنای عقل به بیکران عشق، عشقی که ویران می کند تا بنایی تازه 

بر ویرانه ها برافرازد، عشقی که می سوزاند تا دوباره بسازد.
تحمل سرزنش های خار مغیالن، هنگامی که زائر در بیابان ها 
به ش��وق کعبه قدم می زند، سنگینی بار غربت و دوری از شهر و 
دیار و زن و فرزند و دوس��تان و آشنایان، رها کردن کار و زندگی 
برای مدتی طوالنی و نهایتاً کندن از بسیاری تعلقات که با زندگی 
او عجین ش��ده اند، در واقع، زمینه هایی هس��تند که این س��فر 
روحانی ایجاد می کند تا زائر از ارتباط های بیرونی خویش بکاهد 
و فرصت بیابد بیش��تر به درون خویش نقب بزند و به تبع آن نگاه 
او به هستی و این سفر که فعاًل تمام هستی او را قبضه کرده است، 

نگاه��ی درونی باش��د و باطنی و آن گاه که حاج��ی، این مبادی 
اولیه سلوک را در این سیر الی اهلل پشت سر گذاشت و این دید را 
نس��بت به حج پیدا کرد، خواهد توانست حجی به جای آورد که 
از دیرب��از آن را با صفت »مقبول« تعریف کرده اند. حجی که اگر 
توفیق انجام آن را بیابی، دیگر آن آدمی که آمده ای، باز نخواهی 
گش��ت و ارمغان واقعی ات نیز برای دوستان، بازتاب و جلوه های 
تحول و انقالبی است که در درونت رخ داده است، نه کاالهای پر 
زرق و برق بازارهای مکه و مدینه. حج ظاهری، ارمغانش ظاهری 
است و حج باطنی، ارمغانی باطنی به همراه دارد، اگرچه می تواند 

تلفیقی از این دو نیز در محدوده حج مقبول قرار گیرد.
بادا که چنین حجی به جای آورده باشیم.

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 مسلمانان مي فرماید: لكم في رسول اهلل اسوه 
حس�نه. از این رو بر همه پیروان آن حضرت فرض اس�ت که س�یره نظري و عملي آن 

حضرت را مطالعه کنند و آن را معیار و مالك عمل خویش قرار دهند.
آکندن  عایشه،  منظور  نشد.  سیر  هرگز  پیامبر  شکم  مي گوید:  عایشه  خوردن:    

شکم از غذاست.
مي فرمود:  و  مي گرفت  وضو  یا  مي شست  را  دستش  خوردن،  از  پیش  آداب:    

خجستگي و برکت غذا، در وضوي پیش و پس از خوردن غذاست.
ب��راي دوري از گردن فرازي، روي زمین مي نشس��ت و غذا مي خ��ورد. هنگام خوردن بر 

چیزي تکیه نمي زد و مي فرمود: تکیه داده غذا نمي خورم.
اگر به هر دلیلي نمي خواست غذایي را بخورد، از آن عیب جویي نمي کرد.

حتي االمکان تنها غذا نمي خورد و مي فرمود: براي خوردن دور هم جمع شوید. خجستگي 
و برکت در این کار است.

خوردن را با نام آفریدگار آغاز مي کرد و با ستایش او به پایان مي برد.
هنگام خوردن غذا، از آن قس��مت غ��ذا که جلوي خودش بود مي خ��ورد، اما وقتي خرما 

مي خورد، آن را از جاهاي مختلف ظرف برمي داشت.
خوردني ها و نوش��یدني ها را فوت نمي کرد. مي فرمود: ما گروهي هس��تیم که تا گرس��نه 
نشویم نمي خوریم، و چون مي خوریم کاماًل سیر نمي شویم بلکه چند لقمه پیش از سیر شدن 

کامل، از خوردن دست مي کشیم که براي تندرستي مفید است.
اگ��ر با دیگران غذا مي خورد، اول از همه ش��روع مي کرد )و ب��راي این که دیگران خجالت 

نکشند( آخرین کسي بود که از خوردن دست مي کشید.
مي فرمود: دلهایتان را با زیاد خوردن و زیاد نوشیدن نمیرانید، دل ها همانند کشتزاران اند 

که هر گاه آب بسیار شود، مي میرند.
دیگران را از نگاه کردن به لقمه دیگران در سر سفره باز مي داشت.

شب ها پس از نماز عشا شام میل مي کرد و مي فرمود: شام خوردن را ترک نکنید، زیرا ترک 
آن باعث خرابي )بیماري( بدن مي شود.

محبوب ترین غذا برایش غذایي بود که افراد بسیاري بر سر سفره بنشینند.
غذاي داغ نمي خورد و مي فرمود: بي برکت اس��ت، و آفریدگار آتش به ما نمي خوراند، پس 

بگذارید سرد شود. از آنچه برابرش بود مي خورد.
اگ��ر جایي مهمان بود، براي صاحب غذا دعا مي کرد و دیگران را نیز تش��ویق مي فرمود تا 

سکه سپاسگزاري از دیگران در اجتماع رونق گیرد.

َحـــــج

 

َشطح،  َسطـح

قطره های ره�ا فراز آیید /  س�وی دریا دوب�اره باز آیید
هس�تی و تمام�ی اجزایش س�طحی دارند و ش�طحی و 
ظاهری دارند و باطنی. تلقی بس�یاری از ما از س�فر حج 
با تمامی ش�كوه و ارج وقدری که برای�ش قائلیم و آن را 
بزرگ تری�ن و ارزش�مندترین اتفاق�ی می دانی�م که در 
زندگی رخ می نماید و در آرزوی رخ نمودن آنگاه، عمری 
را به راز و نیاز و دعا می گذرانیم، به راس�تی چیست؟ آیا 
تلقی ما از این سفر با تمام توضیحاتی که گذشت، چیزی 
فراتر از نائ�ل آمدن به زیارت خانه کعب�ه و مرقد پیامبر 
اکرم رس�ول اهلل االعظم محمد مصطفی)ص( و ائمه بقیع 
که عمری در آرزوی آن سپری شود و جانمان در حسرت 

آن بسوزد و خاکستر شود؟

طمع مال 
رسول خدا )ص( : اگر فرزند آدم 

به اندازه ظرفیت دو رودخانه 
بزرگ سیل طال در اختیار داشته 

باشد باز هم طمع مال بیشتر را 
دارد و دست بردار نمی شود و 
دنبال رودخانه سوم می گردد.
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سبوی عشق
عهد و پیمان با خدا

  جواد محدثی
با »اح��رام«، آنچه از ی��اد خدا غافلت 
کن��د و از طاعت ب��ازت دارد، بر خویش 

حرام کن.
ب��ا »تلبیه« دعوت خداوند را خالصانه 

اجابت کن.
با »طواف«، همراه فرشتگان، بر گرد عرش 
خدا طواف کن، آن گونه که با جسم خویش 

همراه زائران،  خانه خدا را طواف می کنی.
با »هرول��ه« از خطاه��ا و هوای نفس 

بگریز و تبری بجوی.
ب��ا کوچ به »من��ا« از غفلت و لغزش به 
درآی و آنچه را بر تو نارواست، تمنا مکن.

در »عرف��ات« اعتراف ب��ه خطاهای 
خویش کن.

در »مزدلفه« به خداوند تقرب بجوی 
و با توحید اله��ی تجدید عهد کن. در باال 
رفتن از کوه برای سنگ جمع کردن، روح 

خویش را به ملکوت الهی صاعد کن.
هنگام »قربانی« و ذبح، حنجره هوای 

نفس و حلقوم طمع را ذبح کن.
در »رم��ی جم��رات« ش��هوت ها و 

پستی ها و زشتی ها را از خویش بران.

در هنگام »حلق« و تراشیدن موی سر، 
عیب های نهان و آشکار خویش را بزدای.

هنگام ورود به »حرم« در امان و حمایت 
و پوش��ش الهی داخل شو و از روی معرفت و 

تکریم صاحب خانه »بیت« را زیارت کن.
وقت »استالم حجر« راضی به قضای 
الهی باش و در پیشگاه عزتش خاضع شو.

با »ط��واف وداع« جز خداوند، با همه 
چیز وداع کن.

با ایس��تادن بر فراز »صفا« روح و جان 
و ضمیر درونت را ب��رای دیدار با خداوند 

تصفیه کن.
در »م��روه« با »مروت« ب��اش و اوصاف 

خود را از بدی بیاالی.
در عه��د و پیمانی که با خدای خویش 
بستی، ثابت و استوار بمان و بدان که خدای 
متعال، اعمال حج را برای آمادگی و برای 
اشاره به »مرگ« و »قبر« و »رستاخیز« و 

»قیامت« واجب کرده است.

هر کس در خانه غذای دو نفر را داشته باشد، سومی را ببرد و هر کس 
به اندازه چهار نفر غذا دارد، پنجمی و شش��می را ببرد. رسول خدا)ص(، 
خ��ود 10 نفر را و به نقل دیگری آن حضرت فرموده اس��ت: »اهل صفه 
مهمانان اسالمند، بی خامان و تنگدست اند.« هرگاه صدقه ای به دست 
آن حض��رت می رس��ید، خود از آن برنمی داش��ت و هم��ه را برای آنان 
می فرس��تاد، ولی هرگاه هدیه ای برای پیامبر)ص( می آوردند، هم خود 
برمی داش��ت و هم برای آنان می فرس��تاد. »طلحه بن عمرو« می گوید: 
»هرگاه کسی به حضور پیامبر می رسید، اگر در مدینه آشنایی داشت، به 
خانه او می رفت وگرنه، به جمع اهل صفه می پیوست.« طلحه بن عمرو 
همچنین گفته است:  »من در میان اهل صفه بودم، همراه با مردی دیگر، 

هر روز از سوی پیامبر)ص( به اندازه یک مد خرما برای ما می رسید.«
»ابورافع« نقل کرده اس��ت: »چون حضرت فاطمه)س(، حسین)ع( 
را به دنیا آورد، روزی عرضه داش��ت: یا رس��ول اهلل)ص(! آیا برای فرزندم 
عقیقه ای بدهم؟ حضرت فرمود: نه، ولی موی سرش را بتراش و هم وزن 
آن را به بینوایان و مساکین اهل صفه، صدقه بده.« »فضاله بن عبید« گفته 
اس��ت: »آن گاه که پیامبر اسالم)ص( با مردم به جماعت نماز می خواند، 
گروهی از مس��لمانان اهل صفه از ضعف و ناتوانی خم می شدند تا حدی 
که برخی بادیه نشینان آنان را دیوانه می پنداشتند.« برخی گفته اند: 70 
نفر از اهل صفه بودند که هیچ یک ردا نداش��تند. روایت است که حضرت 

رسول)ص( نزد اصحاب صفه آمد و پرسید: حالتان چطور است؟
- خوبیم یا رسول اهلل

- ام��روز خوبید، روزی ه��م خواهد آمد که برای هر یک از ش��ما 
ظرفی از غذا بیاورند و ظرفی ببرند و آن گونه که کعبه پوش��ش دارد، 

خانه های شما هم پرده خواهد داشت.
- ای پیامبر! آیا ما در حال دینداری به اینها خواهیم رسید؟

- آری.
- پس آن روز، ما خوبیم. صدقه می دهیم و بنده آزاد می کنیم.

- نه، امروز ش��ما بهترید. هرگاه به دنیا برسید، بر یکدیگر حسادت 

خواهید داشت و رابطه ها قطع و آمیخته به دشمنی خواهد شد.
تعداد اصحاب صفه، به اقتضای شرایط و زمان ها متفاوت بوده است. 
گاهی غریبه ه��ای بی خانمان که به آنجا می آمدند، ک��م بودند و گاهی 
تعدادشان فزونی می گرفت. ولی اغلب آنان در حال تنگدستی و فقر بودند. 
آنان فقر را برگزیده بودند. هرگز دو لباس و دو نوع غذا نداش��تند. گاهی 
جمعی از آنان برای نماز، یک لباس داشتند، لباس بعضی تا زانو می رسید 
و برخی بلندتر. »وائله بن اس��قع« گفته است: »من خود از اصحاب صفه 
بودم و هیچ یک از ما لباس کاملی نداشتیم.« شب که می شد، پیامبر)ص( 
عده ای از اهل صفه را میان اصحاب تقسیم می کرد. بعضی یک نفر، برخی 
دو نفر و برخی سه نفر و گاه تا 10 نفر را به خانه می بردند. »سعد بن عباده« 

گاهی شب ها 80 نفر از آنان را برای صرف شام به خانه اش می برد.
»عقبه بن عامر« می گوید: »پیامبر)ص( نزد ما آمد، ما در صفه بودیم، 
فرمود: کدام یک از شما دوست دارد هر روز به بطحا و عقیق برود و دو ناقه 
کوهان دار بیاورد بی آن که گناه یا قطع رحم کرده باشد؟ گفتیم: همه ما 
این کار را دوس��ت داریم ای رسول خدا. فرمود: چرا به مسجد نمی روید 
تا دو آیه قرآن بخوانید یا قرآن بیاموزید که این از دو ش��تر برای شما بهتر 
اس��ت.« پیامبر اسالم)ص( با این سخن می خواست آنان را از دنیاگرایی 
باز دارد و به آنچه برایشان مفیدتر و به حال شان مناسب تر است، وا دارد. 
ابوس��عید خدری آورده اس��ت:  »ما جمعی از مسلمانان ناتوان اهل صفه 
بودیم. مردی بر ما قرآن می خواند. پیامبر اکرم)ص( نزد ما آمد. افراد اهل 
صفه پشت هم پنهان می شدند. چون بدون لباس کافی بودند و خجالت 
می  کشیدند. پیامبر)ص( با دستش اشاره کرد و همه دایره وار جمع شدند 
و ب��ه دور او حلقه زدند. فرمود: چه می کردید؟ گفتند: مردی از ما قرآن و 
دعا برای ما می خواند. فرمود: به کار خویش ادامه دهید. سپس فرمود: خدا 
را شکر که در میان امتم کس��انی را قرار داده که مرا دستور فرمود همراه 
آنان صبر و شکیبایی و مقاومت کنیم. بشارت باد فقیران باایمان را که در 
روز قیامت 500 س��ال پیش از توانگران نجات یافته و در بهشت، متنعم 

می شوند و هنوز ثروتمندان گرفتار حسابند.«

اصحاب صفه؛ اصحاب سکوی ایمان

گناه عمر 
حضور رسول خدا )ص( عرض شد : شخصی در دوران جاهلیت مرتکب 
اعمال زشتی شده که به آن ها آگاهی نداشته اکنون که فهمیده و به 
شرف هدایت اسالم نائل گشته آیا خداوند گناهان گذشته او را مواخذه 
می کند؟ حضرت فرمودند : اگر در باقیمانده عمرش که دانا شده دارای 
حسن رفتار باشد و به پاکی و نیکی اقدام نماید خداوند او را به گناهان 
گذشته اش مواخذه نمی کند ولی اگر در باقیمانده عمرش نادرست و 
بدکار باشد و به رویه گذشته اش ادامه دهد به تمام اعمال دوران عمرش 
مواخذه خواهد شد.   سفینة البحار جلد 3 صفحه 258
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دریچه

آداب غذا خوردن در اسالم
اس��الم خوردن طعام های لذی��ذ و همچنین اطعام به مردم را 
خوب می داند، به ش��رط این ک��ه حالل باش��د و در خوردن نیز 
زیاده روی نش��ود. زیاده روی در خوردن، نوعی اسراف است و این 
اس��راف در خوردن، مؤمن را از عبادات باز می دارد. باید منظور و 
مقصود فرد از خوردن و آشامیدن، کسب نیرو برای عبادت خدا و 

خدمت به بندگان او باشد.
در احادیث آمده اس��ت که در مورد آنچه از مال حالل در دنیا 
خورده باشید، در آخرت س��ؤال نخواهد شد و خداوند کریم تر از 
آن اس��ت که از مؤمن در مورد آنچه از حالل خورده و آش��امیده 

است، سؤال کند.
حضرت عیس��ی فرمودند: »طعام زیاد و ش��کم سیر، طراوت 

صورت را می برد.« رسول اکرم)ص( نیز فرموده اند: سیر خوردن 
طعام، موجب بیماری برص و پیسی می شود و حضرت امام جعفر 
صادق)ع( فرموده اند: »اگر کس��ی گوید ف��الن طعام را خوردم و 
م��را آزار داد، کفران نعمت الهی اس��ت.« امام موس��ی کاظم)ع( 
فرموده اند: »اگر مردم در طعام خوردن میانه رو باش��ند، همیشه 

بدن شان سالم می ماند.«
اس��الم اهمیت زی��ادی به آنچه می خوری��م، می دهد و طعام 
حاللی را که وارد بدن ما می ش��ود، مایه پاک��ی و قوت برای قدم 
برداش��تن در راه خدا می داند و طعام حرام و ناشایست و ناپاک را 
ویرانگر می ش��مارد. پس بر ماست که عالوه بر اهمیت به کیفیت 
آنچه می خوریم، به تأثیر آن در بدن، روح و روان مان بیندیشیم.

گذرگاه اسالم
  سعید طاهریان

آهسته بلند می شوم و نگاه از دیوارهای 
گلی خانه محمد)ص( برمی دارم و به سوی 
باب جبرئی��ل می روم. از همس��ایگی خانه 
فاطم��ه)س(، دختر نیک رس��ول و عصاره 
وج��ودی اش، دردانه پ��در، همدم دردهای 

پنهانی پیامبر.
دس��تاس هنوز در گوش��ه حیاط افتاده 
اس��ت و خاک روزگار رویش نشسته، لیک 
فرسایش زمان حضور اندیشه فراسوی او را 
در باور تاریخ نتوانس��ته به غبار بدل سازد و 

یاد او را به فراموشی سپارد.
خانه ای س��اده با دیوارهای گل��ی و پرده 
آویخته به دیوار س��رای پدر، خانه ای سراسر 
نور و پیوس��ته ظهور، مهبط وحی و ادامه اراده 
خداوند بر زمین، نیم نگاه رس��ول همیشه به 
این منزل است و برخی بر این مهرورزی پیامبر 

حسد می ورزند و بر او تندی می کنند.
پدر امید خویش را بر تداوم اسالم در این 
س��رای نهاده است و هر صبحدم بر اهالی اش 
سالم می کند تا مردم را فراموش نشود ارزش 
س��اکنان خان��ه را. خش��ت هایش آمیخته 
ب��ه معرفت و ش��ناخت پروردگار و تس��لیم 
س��خن اهالی خویش، نیمه ش��ب آنگاه که 
فاطمه)س( به قامت ایس��تاده و در برابر یکتا 

پروردگار گیتی به نماز می  ایستد، 
دیوارهای خانه نیز ب��ر او اقتدا می کنند، 
ت��ا درزهای ترک خورده با مرهم نام زیبای او 
التیام یابند و خانه فاطمه)س( گذرگاه اسالم 
و پل میان کتاب خدا و عترت پیامبر، تفسیر 
قرآن و هنگام��ه ایمان دریای م��واج فتنه و 

آشوب های روزگار شود.
هنوز خانه فاطمه سرپا است و با رهگذران 
خویش درد دل دارد و ب��ر رنج های این وادی 
گواهی می دهد، دستاس بر حرکت و جنبش 
خود اصرار می ورزد و چ��اه آب بر گوارایی اش 
همت می کن��د. مرغان بر دامن س��رور زنان 
جه��ان می نش��ینند و دانه عش��ق و محبت 
برمی چینند. آن گاه ک��ه مدینه آنان را همراه 
نمی شود و کوچه های تنگ و تاریکش راه را بر 

این چهار عصاره هستی، روشن نمی سازد.
گوش ها نمی شنوند و کوبه ها بر تن ضخیم 

درهای این شهر به صدا درنمی آیند.
گویی ش��هر خفته اس��ت و غربت دختر 
پیامبرش را نمی بین��د و ناله های او را بر خاک 
تفتیده و دی��ار غمزده از ع��روج محمد)ص( 
نمی شنود. دیده ها فراموش کرده اند مهربانی 
حض��رت رس��ول با اه��ل آل عب��ا و گوش ها 
نمی ش��نوند صدای رس��ای نبی خ��ود را که 
»من از ش��ما م��زدی نمی خواهم جز محبت 
خاندانم...!« و ذهن ها به یاد نمی آورند که شرط 

قبولی رنج های رسالت پیامبر چه بود...!؟

درهای بهشت 

هنگامی که »اتحاد اس��المی« ب��ه ذهن می آید، ناخ��ودآگاه نام 
اندیشمندان بزرگی چون امام خمینی)ره(، سید جعفر کاشف الغطا، 
آیت اهلل س��ید محمدحس��ین بروجردی، عالمه سیدعبدالحس��ین 
ش��رف الدین عاملی، عالمه اقبال الهوری، ش��یخ محمود ش��لتوت و 
سید جمال الدین اسدآبادی به ذهن خطور می کند. این اندیشمندان 
ب��زرگ اس��المی در عصر ما کوش��یدند دل  های مس��لمانان را به هم 
نزدیک س��ازند و ضرورت همدلی و همراهی برای رسیدن به قله های 

معنوی و مادی و ترقی علمی و ایمانی را فرا یاد همگان آورند.
پرسش��ی که ممکن اس��ت به ذه��ن خطور کند، این اس��ت که 
منظور این اندیش��مندان دلس��وز دنیای اس��الم از وحدت اسالمی 
چیس��ت. آیا آنان معتقد بودند که شیعه،  سنی بشود یا سنی، شیعه 
ش��ود؟ یا آن که معتق��د بودند هر یک از مس��لمانان از بخش��ی از 

اعتقادات خود دست بردارند؟
 پر روشن است که منظور این بزرگواران هیچ گاه این نبوده است. 
هیچ یک از مس��لمانان حاضر نیس��ت به سادگی دس��ت از اعتقادات 

قلبی خود بردارد و مشرب دیگری اختیار کند. دیگر آن که اگر چنین 
امری شدنی بود، از همان آغاز اتفاق می افتاد و امت اسالم، فرقه فرقه 
نمی ش��د! پس مس��لم اس��ت که منظور از وحدت حقیقتی غیر از آن 

چیزی است که گفته شد.
منظور از وحدت اس��المی،  ضرورت همدلی مسلمانان در مسائل 
کالن دنیای اسالم، پرهیز از دودستگی در برابر دشمنان قسم خورده 
اسالم، پرهیز از برانگیختن عصبیت ها و احساسات طرف مقابل است. 
چنین وحدتی، ش��دنی و معقول اس��ت و برکات فراوان در پی خواهد 
داشت. آن هنگام، دش��من نمی تواند در میان صفوف آنها نفوذ کند و 
آنها را بر ضد هم بش��وراند. مسلمانان باید به یاد داشته باشند که یک 
خدا را عبادت می کنند، به یک قبله نماز می خوانند، یک پیامبر دارند 
و یک کتاب آس��مانی را پذیرفته اند. از این رو باید در مقابل دشمنان 
خ��دا، پیامبر و ق��رآن کریم و اهل قبله بایس��تند و از اختالف ویرانگر 
بپرهیزن��د. حج ابراهیمی آغاز خوبی برای این حرکت عظیم اس��ت؛ 

به امید آن روز.

منظوراز وحدت چیست؟ 

  رسول خدا )ص(: یا علی هفت چیز اگر در کسی باشد حقیقت ایمان 
 را درک کرده و تمام درهای بهشت برویش باز می شود

1- کسی که وضویش را به صورت کامل بگیرد 2- نمازش را با رعایت 
تمام آداب و احکام نیکو به جا آورد 3- کسی که وجوهات و زکات 

 مالش را بپردازد 4- خشم و غضب خود را نگه دارد
5- زبانش را از حرام حفظ نماید 6- برای گناهانی که انجام داده شبانه 

روز طلب استغفار و بخشش کند 7- خیر خواه اهل بیت من باشد . 
روضه بحار جلد 1 صفحه 57
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نشست و برخاست با عالم 
رسول خدا )ص(: با هیچ عالمی نشست و برخاست مکنید ، مگر 
کسی که شما را از پنچ چیز به پنچ چیزدعوت نماید : 1- از شک و 
تردید نسبت به خدا و دستوراتش و دستورات رسول خدا )ص( و 
ائمه )ع( به یقین به این احکام 2- از ریاء و خود نمائی در عبادات 
به اخالص 3- از رغبت و تمایل به لذات دنیا به دوستی خدا و 
رغبت به آخرت 4- از تکبر و خود بینی به تواضع و فروتنی 5- از 
مکر و حیله در کارها با مردم به خیر خواهی نمودن امور مردم. 
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سرمستي جاودانه
وابس��ته شده اي. عاش��ق تر از آنکه فکرش را مي کردي. این جا میان این چشم ها فکر مي کني 
گنبدالخضرا به چش��م هاي تو خیره ش��ده اس��ت و تو را نگاه مي کند. گاهي از شرم چشم هایت را 
مي بندي، اما احس��اس مي کني کسي دوباره تو را به س��مت خودش مي کشد. کمي که مي گذرد 
حنجره ات به عاش��قانه باز مي ش��ود س��الم مي کني و درس��ت در همان ابتداي راه با تمام وجود 
مي فهمي که این جا حرف هاي تنهایي ات خریدار دارد. این احس��اس غریب را پیش تر از این شاید 
تجربه نکرده باشي. احساسي که بیش��تر شبیه عاشق شدن است، شاید هم کمي فراتر از عاشقي. 
به دنب��ال واژه مي گردي ت��ا این خنکاي دلپذی��ر را در قالب کلمه اي در جان��ت حفظ کني. دایره 

واژگانت ته کشیده است و هیچ کلمه اي را نمي یابي که این لحظات تو را به تصویر بکشد.
دوس��تش داري... عاش��قانه... با تمام وجود... با تمام مهرباني هایي که در جانت رسوخ کرده اند. 
چش��م هایت از ش��وق باریدن مي گرید، وقتي نام او با صلوات بر لبانت جاري مي ش��ود. در این همه 

لطافت و مهرباني تنها یک نگراني جانت را مي آزارد و آن این سوال بزرگ است که:
اگر از جانب معشوق نباشد کششي / کوشش عاشق بیچاره به جایي نرسد

حاال تو عاش��قي و نمي داني کش��ش معش��وق تا کي تو را ب��ه همراه مي برد... تا ی��ک روز بعد از 
س��فر... تا یک سال بعد از آن.... تا س��ال ها بعد... تا کي؟ نمي داني. همیشه انسان دلگیر تمام شدن 
سرخوشي هاست و این سرخوشي با تمام آنهاي دیگري که تا به حال تجربه کرده اي متفاوت است. 

مي خواهي در این سرخوشي جاودانه شوي . تا ابد... تا مرگ... تا برزخ.... تا قیامت.
امیرمؤمنان علي )ع( مي فرماید: مردي از انصار به رس��ول خدا )ص( گفت: توان فراق شما را ندارم. 
هر گاه هوایي ش��ما مي ش��وم کار و زندگي ام را رها مي کنم و براي دیدار شما به محضرتان مي شتابم. 
خلق شما مرا س��ودایي کرده است. حاال از فرط شیدایي به این مي اندیشم که در قیامت آنگاه شما به 
اعلي علیین عروج کردید من چه کنم؟ در این هنگام آیه 69 سوره نساء نازل شد، پیروان خدا و پیامبر، 
با انبیاء و صدیقان و شاهدان و صالحان مشحور مي شوند. آنها همراهان خوبي هستند. چرا که خستگان 
قافله بهشت را پشت سر نمي گذارند بلکه تا مرز امکان آنها را همراه خود مي برند. آنگاه پیامبر آن مرد را 

به حضور طلبید چشم در چشم او به مهرباني آیات را بر جانش بارانید و او سرخوشانه این نوید شد.1
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اسماعیل)ع( در میان عرب های نواحی اطراف مکه بزرگ شد 
و از میان آنان همسری برگزید. نسلی را که از وی به وجود آمد، با 
نام »عرب های عدنانی« می شناسند. اینان در واقع عرب نیستند، 
بدان جهت که نژاد اس��ماعیل)ع( از مردمان بین النهرین بود. از 
این روست که به آنها »مستعربه« )عرب شده( می گویند. در برابر 
عدنانی ه��ا، قحطانی ها یا عرب های جنوبی هس��تند که به عرب 

اصیل یا عرب »عاریه« معروفند.
قبیل��ه ای که اس��ماعیل)ع( در میان آنها ب��ود، »جرهم« نام 
داشت که بعدها از میان رفتند و در تاریخ فراموش شدند به طوری 
که نشانی از آنان نماند. در دوره تسلط جرهم بر مکه بود که مردم 
موحد این ناحیه، پس از س��ال ها یگانه پرستی، بت پرست شدند. 
آنان به تقلید از یکی از بزرگان خود به نام عمرو بن لحی، بتی را که 
وی از ش��ام به مکه آورده بود )هبل(، مورد پرستش قرار دادند. در 
عین حال که اعتقاد به خانه کعبه و خدای کعبه )رب البیت( نیز 
داش��تند، روز به روز بر تعداد بت ها افزوده شد تا آنجا که به هنگام 
ظهور اسالم، بنا به اظهار برخی از منابع، قریب 360 بت در اطراف 

خانه کعبه قرار داشته است.
بعد از جرهم، قبیله خزاعه بر مکه تسلط یافت و سپس بتدریج 
قریش توانست مکه را از دس��ت آنها خارج سازد و خود بر اوضاع 
مسلط شود. تاریخ احتمالی تسلط قریش بر مکه، حدود دو قرن 

پیش از هجرت بوده است.

  قریش در مکه
قص��ی بن کالب، دام��اد رئیس قبیله خزاعه بود. او توانس��ت 
پس از مرگ پدر همس��رش، با گرد هم  آوردن و متحد س��اختن 
خانواده های متفرق قریش که در اطراف مکه زندگی می کردند، 
بر مکه تس��لط یابد. قصی در آبادانی مکه کوش��ید و دار الندوه را 
برای مش��اوره رؤسای خاندان  قریش س��اخت و سر و سامانی به 
مکه داد. وی اداره امور مک��ه را تحت عنوان های »پرچمداری«، 
»پرده داری کعبه«، »سقایت حجاج« و... تقسیم کرد و هر قسمت 
را به یکی از خانواده ها س��پرد. نوش��ته اند که او در بازسازی کعبه 
نیز تالش هایی داشته است. پیش از قصی، اطراف کعبه تا فاصله 
زیادی از سکنه خالی بوده است، اما قصی آنها را در نزدیکی کعبه 

گرد آورد و تنها به اندازه طواف، محدوده ای را باقی گذاشت.
پ��س از قصی، فرزندان وی عبد من��اف و عبد الدار و بعد از آن 
نیز هاش��م، فرزند عبد مناف و عبدالمطلب فرزند هاشم در مکه 
نفوذ فراوانی داشتند. در زمان هاشم بود که مکه به یک مرکزیت 
تجاری مهم تبدیل ش��د و قریش به کار تجارت در بالد دوردست 

پرداختند. قرآن در سوره قریش به این مسأله اشاره کرده است.
زمان��ی که قصی ب��ن کالب، قریش را در مکه جم��ع کرد، هر 
طایفه ای از آنان را در بخش��ی از مکه سکونت داد. او قسمت »وجه 
کعبه« یعنی معاله یا باالی مکه را که شامل شعب ابی طالب به سمت 
باال می شد، برای خود و فرزندانش برگزید. به همین دلیل فرزندان 

وی همه در این بخش سکونت داشتند. بخش اجیاد )شامل اجیاد 
کبیر و صغیر در پشت کوه ابوقبیس( را به بنی مخزوم داد. منطقه 
مس��فله مکه در اختیار بنی جمح قرار گرفت و بنی س��هم در ثنیه 
سفلی که امروزه به نام »شبکیه« معروف است، سکونت داده شدند. 
طایفه بنی عدی را )که عمر از آن تیره اس��ت( در پایین ثنیه مزبور، 

جایی که امروزه به جیل عمر معروف است، سکونت داد.
  ابرهه و مکه

قبایل عرب در گوشه و کنار جزیره العرب برای زیارت و تجارت 
به مکه می آمدند. برخی از آنها که تمایل به چنین کاری نداشتند، 
کعبه هایی در دیار خود ساخته بودند. گفته اند که تعداد این کعبه ها 
بیش از 10 بوده است که البته مورد توجه چندانی قرار نمی گرفتند. 
زمانی که ابرهه حبش��ی بر یمن تسلط یافت، همین حسادت در او 
پدید آمد. وی که مس��یحی بود، خواست تا عرب ها به جای زیارت 
کعبه، به زیارت کلیس��ای ساخته او بروند. به نظر می رسد او در پی 
توسعه مسیحیت بوده است اما وقتی با مقاومت عرب ها روبه رو شد، 
تصمیم گرفت به مکه حمله کند و کعبه را ویران س��ازد. این واقعه 
در س��الی که رسول خدا)ص( متولد شد )عام الفیل( رخ داده است. 
ابره��ه به مکه حمله کرد، اما به قدرت الهی گرفتار عذاب گش��ت و 
خود و سپاهیانش کشته شدند. سوره فیل در قرآن به این واقعه مهم 
تاریخی اشاره کرده است. پس از این قضیه، بر اهمیت کعبه افزوده 

شد و عرب ها احترام بیشتری به آن و ساکنان مکه می گذاشتند.

 مکه و کعبه
بعد از اسماعیل

  حامد حجتي

)ع(
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تقصیر
ُثَمّ لَْيْقُضوا َتَفَثُهْم )حج/ 92(

- یعن��ی چیدن مقداری از موی س��ر یا 
صورت یا ش��ارب یا چیدن مقداری از ناخن 
دس��ت یا پا که یکی از واجبات )غیر رکنی( 
در مراسم حج و عمره است. با انجام تقصیر 
محرم از حال حرام بیرون می آید و محرمات 
احرام )جز برخی(  بر او حالل می ش��ود )به 
ای��ن ترتیب تقصیر یکی از اس��باب تحلیل 

محرم است(.
زمان و مکان تقصیر

1- در عمره، تقصیر در عمره تمتع )و عمره 
مفرده( پنجمین واجب اس��ت ک��ه در پایان 
س��عی در مکه و معموالً در کنار مروه صورت 
می گیرد و با تقصیر تمام محرمات احرام )غیر 
از محرم��ات ذاتی و محرم��ات خاص حرم( 
حالل می شود )در عمره مفرده زن همچنان 
جزو محرمات است. در عمره مفرده همچنین 
می توان به جای تقصیر به حلق یعنی تراشیدن 

موی سر اقدام کرد(.
2- در حج، تقصیر ششمین واجب است 
که در دهم ذی الحجه بع��د از قربانی کردن 
و در منی ص��ورت می گیرد و با تقصیر، تمام 
محرم��ات اح��رام )غیر از محرم��ات ذاتی و 
محرمات خ��اص ح��رم و زن و بوی خوش( 

ح��الل می ش��ود. البته به ج��ای »تقصیر« 
می توان به »حلق« )تراش��یدن موی س��ر( 
اقدام کرد و به فرم��وده فقها، »حلق« افضل 
اس��ت خصوصاً برای کسی که بار اول به حج 
می آید و به حکم برخی از مراجع تقلید آنان 
که س��ال اول حج شان می باش��د، لزوماً باید 
اقدام به »حلق« کنند )حلق برای زنان مطلقاً 

حرام است(.
مستحبات حلق و تقصیر

- نیت به زبان آوردن
- و به قبله قرار گرفتن

- با بسم اهلل شروع کردن
- بین مو و ناخن جمع نمودن

- صلوات فرستادن و دعا کردن
- موقع و بعد تراشیدن سه بار تکبیر گفتن

- از م��وی روی پیش��انی و س��پس از تمام 
جوانب چیدن

- از طرف راس��ت جلو سر و بعد طرف چپ 
را تراشیدن

- موی س��ر را در خیمه مورد س��کونت )در 
سرزمین منی( دفن نمودن

اذیت کردن مؤمن 

بیشتر بدانیم

رسول خدا )ص( : کسی که 
مومنی را بی جهت اذیت نماید 
پس مانند آن است که ده مرتبه 

مکه معظمه و بیت المعور را 
خراب کرده و هزار فرشته مقرب 

درگاه الهی را کشته است.
مستدرک الوسائل 
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 هنگامی که
سپاه دشمن گریخته بود

مسلمانان شاد و 
سرمست برای به دست 
آوردن غنیمت به میانه 
میدان تاخته بودند. 

کسی گمان نمی کرد که 
این پیروزی بی چون و 
چرا از میان رفتنی باشد

نسیبه؛ شیرزن احد
هنگامی که س��پاه دشمن گریخته بود، مسلمانان شاد و سرمست 
برای به دس��ت آوردن غنیم��ت به میانه میدان تاخته بودند. کس��ی 
گم��ان نمی کرد که این پیروزی بی چون و چرا از میان رفتنی باش��د. 
حت��ی نگهبانانی که بر دامنه کوه احد ایس��تاده بودند و می بایس��ت 
از تنگ��ه ای که جلوی چشم ش��ان بود، پاس��داری می کردند نیز تاب 
نیاوردند و برای جمع آوری غنیمت به دیگران پیوستند. ناگهان یکی 
از تلخ ترین حوادث تاریخ صدر اسالم رخ داد؛ سپاه دشمن همان تنگه 
را برای غافلگیر کردن مس��لمانان برگزید و بی آن که کسی جلوی آن 
را بگیرد، از پشت سر به مس��لمانان تاخت و آنان را ناباورانه تا آستانه 
شکس��تی بزرگ، پس زد. دیگر کسی به فکر غنیمت نبود. مهم ترین 
غنیمت، جان بود که هر کس��ی می خواست از دستش ندهد. در یک 
آن محشری به پا ش��د و کسی را یارای ایستادن نبود. علی)ع( و چند 
نفر دیگر دور پیامبر حلقه زدند و جان شان را سپر حضرتش ساختند 
ولی دیگران می گریختند. شایعه شهادت رسول خدا)ص( نیز هیزمی 
بر آتش بود. به س��ختی می ش��د کسی را بر آن داش��ت که بایستد و 

ن��رود. مردان جنگج��و و آنان که بای��د رجزخوان 
میدان می ش��دند، به سختی پش��ت سر خود را نیز 

می نگریستند...
ام��ا در آن میانه ش��یرزنی بود ک��ه مردانگی را 
معنایی تازه می کرد؛ شیرزنی که نه تنها جان خود 
را که تم��ام فرزندان خود را نیز برای پاس��داری از 
دین خدا، در پیشگاه حضرتش نهاده بود. »نسیبه« 
هرچند سقای سپاه اسالم بود، اما چاره ای جز نبرد 
نمی دید. او نمی توانست بسان مردان رزم آور ستیز 
کند، ولی ایس��تادگی اش، درس��ی ب��رای دیگران 
بود؛ فریادهای خس��ته اش، پندی ب��رای آنان که 
می گریختن��د و ضربه های شمش��یرش، دلگرمی 
آنان که ایستاده بودند. در آن گیر و دار، فرزند خود 
»عماره« را دید که چون بسیاری دیگر می گریزد. 
تاب نیاورد چنین صحن��ه ای را ببیند. دیگران اگر 
می گریختند و پشت به دشمن می کردند، صحیفه 
شهامت خویش را می  آلودند، ولی گریختن عماره 

معنایی دیگر برای نس��یبه داش��ت. عماره، شیر از س��ینه او نوشیده 
بود و ش��یره جان نس��یبه در اندام او نهفته بود. حال چگونه بود که او 
می گریخت و مادرش ایستاده بود؟ مگر نه این که در این گونه خطرها 
مردان می ایس��تند تا زنان را سپر بال باشند؟! ولی عماره چنین نکرده 
بود. پس نسیبه را شرم آمد که فرزندش را در حال گریز از میدان جهاد 
ببیند. او را بزرگ نکرده بود تا اینک گریختنش را تماشا کند. پس با این 
که می دانست ماندن یعنی جان بر کف نهادن، فریاد زد: »عماره بمان؛ 
کجا می گریزی؟! آیا به خدا و پیامبر خدا پشت می کنی و میدان نبرد 
را خال��ی می گذاری؟!« صدای مادر چون پتکی آهنین بر س��ر عماره 
فرود آمد و او را درجا میخکوب کرد. عرق سردی بر پیشانی اش جاری 
ش��د و از این که مادر گریختنش را دریافته بود، ش��رمگین شد. پیش 
خود خجالت کش��ید و تصمیم گرفت تا پای جان بایس��تد و از رسول 
خدا)ص( پش��تیبانی کند. برگشت و شمشیر خود را باال آورد و نبردی 
دلیرانه کرد. مادرش نس��یبه نیز در کنار او بود. مادر خشنود بود از این 
که فرزندش برای یاری رسول خدا)ص( چون و چرا نمی کند و چنین 
بی درنگ رو به دشمن کرده است. ولی شگفت زده 
نشد، چرا که جز این، از او انتظار نداشت. عماره نیز 
از این که از آزمایش خداوندی سربلند بیرون آمده 
بود، خشنود بود، ولی فرصت آن را نیافت که با زبان 
از مادرش تشکر کند؛ چرا که دیری نپایید که یکی 
از مردان سپاه قریش او را ضربه ای نواخت و زمین را 
با خونش رنگین کرد. نسیبه صحنه شهادت فرزند 
دلبندش را می دید اما بدون این که خویشتنداری 
او شکس��ته شود، به سرعت شمشیر جوان در خون 
غلتیده اش را برداش��ت و قات��ل او را مهلت نداد؛ با 
ضربه شمشیر او را از پای درآورد و بر خاک انداخت. 
رس��ول اکرم)ص( که از آغاز ماجرا صحنه را تماشا 
می کرد، از ش��هامت نسیبه و بردباری او در راه خدا 
خرسند ش��د. لبخندی بر لبان مبارکش شکفت و 

زبان به تحسین نسیبه گشود... 
)بحاراالنوار، ج 20، ص 53،
الصحیح من سیره النبی، ج 4، ص 126(.
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وجود سالخوردگان 
رسول اکرم )ص( : وجود 
پیران سالخورده 
بین شما باعث
افزایش رحمت و لطف 
پروردگار و گسترش 
نعمتهای الهی
بر شماست.
نهج الفصاحه صفحه 222

نگاهی 
به بیماری های 

شایع و راه های 
پیشگیری آنها

یکی از ش��ایع ترین اختالالت عود بیماری های روانی است. 
برخی بیماران به تصور اینکه در سفر معنوی شفا خواهند گرفت، 
به غلط داروهای خود را قطع می کنند و بیماری آنها مجدداً بروز 
می کند و با بروز بیماری، پرخاش��گری ها و رفتار غیراجتماعی 
به اوج خود میرسد و مشکالت فراوانی برای زائرین، دیگر ایجاد 

می شود. لذا تاکید می شود که داروها به هیچ وجه کم نشوند.
- مش��اهده هرگونه تغییر رفتار نظی��ر: پُرحرفی و ادعاهای 
بزرگ معنوی از عالئم مهمی است که باید توسط پزشک مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
- اس��ترس می توان��د ه��م بیم��اری کنترل ش��ده قبلی را 
بازگردان��د، هم بیماری جدیدی را ش��روع کن��د و هم موجب 
تش��دید بیماری موجود گردد. درپی اس��ترس ممکن اس��ت 
اختالالت جسمی نظیر درد سر و دل، اختالالت ماهانه بانوان و 

تشدید بیماری های قلبی و فشارخون نیز پدید آید.
- اخت��الل دیگ��ری که ممکن اس��ت در افراد ُمِس��ن ایجاد 
ش��ود، عدم ش��ناخت زمان و مکان و اختالالت شناختی است 
که اصطالحاً به آن دمانس)زوال عقل( می گویند. لذا از آنجاکه 
یکی از ش��رایط وجوب حج، دارا بودن اس��تطاعت ذهنی است، 
پیشنهاد می شود کسانیکه کهولت سن دارند و پزشک آنها را از 

تشرف منع می کند، به این سفر، مشرف نشوند.
- اخت��الالت ش��ایع دیگ��ر، اختالل در س��ازگاری اس��ت. 
وس��واس ها و اختالالت ارتباطی و رفتارهای��ی که متعاقب آن 
بروز می کنند از جمله اختالالت روانی اس��ت که با استرس نیز 
تشدید می شود. این بیماران حتی با شدت یافتن بیماری اصرار 

به بازگشت به ایران می کنند که این امر مقدور نمی باشد.
- مناسک را سخت نگیرید، در شک باقی نمانید، به خدا توکل 
و با ذکر نام خدا دل های خود را آرام کنید، زیرا حداقل توشه ای که 

از این سفر سراسر عشق می توان برداشت، آرامش قلب است.
- از مش��کالت رایج دیگر، اعتیاد به موادمخدر است. اعتیاد 
در کشور عربستان جرم اس��ت. لذا در معاینات قبل از عزیمت، 
تأکید می ش��ود که در صورت ابتال حتماً به پزشک اطالع دهید. 
متاس��فانه افرادی با نیت های گوناگون و با ش��یوه های مختلف 
بدون درمان اعتیاد به این سفر مشرف می شوند. در این صورت 
دچ��ار بیماری های ناش��ی از قطع دارو می ش��وند و برای خود، 
همراه��ان، هم کاروانی ه��ا، مدی��ر و عوام��ل کاروان معضالت 
عدیده ای را به وجود می آورند. این افراد باید توجه داشته باشند 
که مرکز پزش��کی به هی��چ  عنوان دارویی ب��رای این منظور در 
اختیار ندارد و اصوالً مجاز به تدارک آن نیست. لذا تشرف افراد 
معتاد اکیداً منع می ش��ود، مگر اینک��ه از چند ماه قبل، اقدام به 

درمان و ترک اعتیاد نمایند.
  بیماری های چشمی

- دس��ت های آلوده ی خود را به چشم نکشید. بعضی عادت 
دارند در پایان نمازهای یومیه دست خود را به صورت و چشم ها 
بکش��ند. این عمل مواقعی که دست ها آلوده اند، موجب عفونت 

چشمی می شود. لذا از این کار پرهیز نمائید.
- مرتباً دست و صورت خود را بشویید.

- مبتالیان ب��ه بیماری های خاص چش��می داروی خود را 
برای مدت 35 روز به همراه داشته باشند.

- برای جلوگیری از ضربه های چشمی، پیشنهاد می شود در 
رمی جمرات از عینک های طلقی استفاده نمائید.

  عرق سوز
- بسیاری از زائران در اثر تعریق فراوان و پوشیدن لباس های 
نامناسب مثاًل لباس های دارای الیاف پالستیکی گرفتار عرق سوز، 

به خصوص در ناحیه زیربغل، کشاله ران و نشیمن گاه می شوند.
- برای پیش��گیری از این عارضه، خودداری از رفت و آمد در 
گرما، پوش��یدن لباس های زیر نخی، استحمام مکرر و باالخره 
اس��تفاده از پ��ودر تالک یا س��ولفات روی در نقاط��ی که اولین 

نشانه های عرق سوز را در آنجا مشاهده می کنید، مفید است.
  یبوست

- خیلی از زائرین در ایام حج دچار یبوس��ت می شوند و از آن 
رنج می برند. مهمترین علل یبوست در این ایام عبارتند از:

- تعریق زیاد و کاهش آب ب��دن، که راه چاره آن جبران آب 
ازدست رفته با نوشیدن مکرر آب، حتی درصورت عدم احساس 

تشنگی است.
- مصرف غذاهای بدون س��لولز، که این مشکل نیز با مصرف 
میوه جاتی مثل پرتقال و افزایش س��بزیجات در غذا و استفاده 
از نان هایی که آرد آنها کمی س��بوس دارد، به طور نس��بی قابل 

اصالح است.
- مصرف زیاد نوشابه که معموالً مورد عالقه زائرین است.

- نوشیدن چای پُررنگ.
- مصرف زیاد گوشت.

- عدم استفاده به موقع از توالت یا عجله در دفع )مناسب ترین 
زمان آن پس از مصرف غذاست(

  مسمومیت های غذایی
از بیماری های��ی که ممک��ن اس��ت در کاروان پیش بیاید و 
معموالً جمعی از زائرین را گرفتار نماید مسمومیت های غذایی 

و  بیماری های روده ای است.
برای پیشگیری از این بیماری ها به نکات زیر توجه فرمائید:

- توجه داشته باشید که مسئولین کاروان درجه دستگاه گرمکن 
غذا )هیتر( را در 60 الی 80 درجه سانتیگراد نگهداری کنند.

- قبل و بعد از صرف غذا یا هرگونه مواد خوراکی، دست های 
خود را با صابون مایع بشویید.

- از تهیه و مصرف موادغذایی از بیرون کاروان خودداری کنید.
- غذا را در درجه حرارت اتاق نگه ندارید.

- از منبع ه��اي آب بین راهی اس��تفاده نکنی��د و آب بطری 
به همراه داشته باشید.

- اگر دچار اس��هال خونی هس��تید، ناخن های خود را کاماًل 
کوتاه کنید، از صابون مایع استفاده کنید و از مسئولین کاروان 
بخواهی��د ک��ه توالت را ضدعفون��ی نمایند و حتم��اً موضوع را 

به اطالع پزشک کاروان برسانید.
مس��مومیت های غذای��ی با مص��رف غذاهای��ی نظیر مرغ  
بخصوص به صورت شنس��یل یا کنتاکی، ساالد الویه، همبرگر، 
کباب کوبیده و کاًل غذاهای دارای س��س و تخم مرغ و غذاهایی 
که آماده کردن آنها نیازمند دس��ت کاری زیاد اس��ت، بیش��تر 

مشاهده می شود.



خانه  اي را که رسول خدا)ص( در آن متولد 
ش��ده، با نام  »مولد النبي « مي  شناس��ند. این 
مکان در نزدیکي مس��جد الح��رام و در انتهاي 
باب صفا قرار دارد.مح��ل تولد پیامبر )ص( در 
ابتداي ش��عب ابي طالب قرار داشته و همینک 
در فاصله محل میالد تا مس��عي س��نگ فرش 
اس��ت. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني حج، 
خانه  اي را که رس��ول خ��دا)ص( در آن متولد 
ش��ده، با نام  »مولد النبي « مي  شناس��ند. این 
مکان در نزدیکي مسجد الحرام و در انتهاي باب 
صفا قرار دارد.محل تولد پیامبر )ص( در ابتداي 
شعب ابي طالب قرار داشته و همینک در فاصله 
محل میالد تا مس��عي س��نگ فرش است. در 
تاریخ آمده اس��ت که وقتي رسول خدا)ص( به 
مدینه هجرت کرد، این خانه در اختیار عقیل، 

فرزند ابو طالب بود و پس از آن در اختیار اوالد و 
نوادگان وي قرار داشت. بعدها خیزران، همسر 
ه��ارون، آن را خریداري کرد. مس��لمانان این 
خانه را گرامي مي داشتند و به ویژه در شب تولد 
پیامبر)ص( مراسمي در آنجا برگزار مي کردند. 

سرمناسک

صراطمیزان

اماکن متبرکه

پیامبر خدا)ص( اینجا تولد یافت

دو عکس کمیاب 
از کاروان هاي 
حج ایراني از سال 
۱۸۸۴ میالدي
این دو عکس را یک مسافر هلندي در سال 
1884 از محل اس��تقرار کاروان حج ایراني، به 
احتمال در نزدیکي شهر حائل در وسط جزیره 
العرب گرفته است. نقاشي ضمیمه نیز حرکت 
کاروان ایران��ي را نش��ان مي ده��د. بیاباني که 
قرن ها از آن عبور مي ش��ده نی��ز در ادامه آمده 

که تصویر روز آن نواحي است.
آنچه مالحظ��ه مي کنید س��ه عکس، یک 
نقاشي و یک طراحي از محل عبور کاروان هاي 
حج ایراني در جزیره العرب اس��ت که در طول 
ق��رن نوزدهم و تا دو دهه در آغاز قرن بیس��تم 
با ش ت��ر از میان جزی��ره العرب از ش��هري به 
ن��ام حائل که آن روزگار ب��ه آن راه جبل گفته 
مي شد عبور مي کردند. عکس برکه اي قدیمي 

هم که روزگاري حجاج از آن آب بر مي داشتند 
در پایان آمده است.

ای��ن عکس ها از یک هلندي اس��ت که در 
س��ال 1884 از مح��ل اس��تقرار کاروان حج 
ایران��ي انداخته و ب��راي ما به ی��ادگار مانده 
اس��ت. این کاروان ها بیش از 1300 س��ال از 
مس��یر میان ع��راق تا مک��ه و مدینه در طول 
چه��ل روز عبور مي کردند ت��ا بتوانند فریضه 

حج خویش را انجام دهند.
ای��ن بیابان ب��راي ایراني ها   هم��ان بادیه با 
خار مغیالنش بود که شاعرانش��ان صد ها بلکه 

هزاران بیت شعر در باره آن سرودند،
در بیابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم
سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور

روحانی عازم نیویورک شد
رئیس جمه��ور روز گذش��ته ب��رای 
ش��رکت در مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد عازم نیویورک ش��د. ای��ن دومین 
س��فر حس��ن روحانی به آمریکا و شرکت 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل در دوران 
ریاست جمهوری اش است. سورنا ستاری 
و محم��د نهاوندیان روحان��ی را همراهی 
محم��دی  حجت االس��الم  می کردن��د. 
گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، 
حجت االس��الم عل��وی وزی��ر اطالعات، 
حس��ام الدی��ن آش��نا، مرتض��ی بان��ک، 
اس��حاق جهانگیری، قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداش��ت رئیس جمهور برای بدرقه 

رئیس جمهور در فرودگاه حضور یافتند.

نخستین مدال طالی کاروان 
ایران بدست آمد

نخس��تین مدال طالی کاروان ایران را 
بانوی تیراندازی کش��ورمان کسب کرد. 
نجمه خدمت��ی در م��اده 10 متر تپانچه 
تفنگ بادی توانس��ت باالتر از تمام رقبای 
آسیایی خود بایس��تد و مدال طالی این 
ماده را به خود اختصاص دهد. در این ماده 

نرگس امام قلی نژاد نیز نقره گرفت.

زنگ شکوفه ها در سراسر کشور 
نواخته شد

زنگ ش��کوفه  ها روز گذش��ته توسط وزیر 
آموزش و پرورش نواخته ش��د و بر این اس��اس 
س��ال تحصیلی جدی��د برای ی��ک میلیون و 
350هزار کالس اولی آغاز ش��د. مراس��م زنگ 
شکوفه ها روز گذش��ته با حضور وزیر آموزش 
و پرورش در دبس��تان دخترانه برکت در شهر 
قدس نواخته شد، با نواخته شدن زنگ شکوفه ها 
مراس��م آغاز س��ال تحصیلی جدید برای یک 

میلیون و 350 هزار کالس اولی آغاز می شود. 

ایران اسالمي در اوج اقتدار 
وقدرت نظامي است

گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
و  اقتدار  اوج  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
قدرت نظامی خود قرار دارد.  سردار سرلشکر 
نیروهای  رژه  مراسم  از  پس  فیروزآبادی 
مسلح در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه 
و  سپاه  از  مسلح  نیروهای  دفاعی  آمادگی 
بسیج و ارتش و نیروی انتظامی صددرصد 
است، افزود:دشمن بداند که نمی تواند در 

مقابل این خیل عظیم حرکتی کند.

برای مراقبت از سالمت زائران 
رانندگان معتاد اخراج شدند

شرکت حمل ونقل نظارت بر نقل وانتقال 
حجاج در عربستان اعالم کرد: در پي معاینه 
بعمل آمده از برخي رانندگان اتوبوس��هاي 
حم��ل حج��اج پنج رانن��ده از کش��ورهاي 
مختلف پ��س از تایید اعتیاد آنان از س��وي 
این شرکت اخراج شدند. محمد صالح عبید 
رییس سندیکاي رانندگان در مدینه منوره 
تاکید کرد: موضوع انتقال و راهنمایي حجاج 
از اهمیت خاصي برخورداراست وبه همین 
دلیل رانندگان اتوبوس��ها باید از هوشیاري 
قابل مالحظه اي برخوردار باشند.این مقام 
عربس��تاني در ادامه افزود: با توجه به اینکه 
حدود 20 هزار اتوبوس براي عملیات انتقال 
حجاج در نظر گرفته ش��ده بنابر این وزارت 
بهداشت باید س��المت رانندگان اتوبوس را 
مورد تایید قرار دهد تا خداي ناکرده ش��اهد 

حوادث ناگوار نباشیم.

  بازدید زائران اهل سنت
از موزه کعکي مدینه منوره

موزه »متحف دار المدینه« مشهور به 
کعکي که در خیابان عبدالعزیز واقع شده 
است، موزه اي زیبا درباره مدینه است که 
بخش مهمي از آن اختصاص به سیره نبوي 
)ص( دارد.جمعي از زائ��ران کاروان هاي 
اهل س��نت، امروز به ابتکار مدیریت اهل 
س��نت بعثه مقام معظم رهبري به بازدید 
این موزه رفتند.این موزه که به کوش��ش 
کعکي، یکي از مهندس��ان برجسته شهر 
مدینه و آش��ناي با تاریخ و جغرافیاي این 
ش��هر بنا ش��ده، موزه اي اس��ت که براي 
ش��ناخت بهتر این ش��هر از زاویه دیني و 

اجتماعي تدارک دیده شده است.

 همه زائران خوزستاني
عازم سرزمین وحي شدند

 مدیر حج و زیارت خوزس��تان با اش��اره 
به آغاز عملیات رفت حجاج خوزس��تاني به 
س��فر حج از پنجشنبه 27 ش��هریور، گفت: 
ب��ا هماهنگي میان ش��رکت هواپیمایي ایر 
الین عربس��تان ت��ا 30 ش��هریور، 10 پرواز 
به مقص��د مدینه من��وره انجام ش��د. ناصر 
هویزاوي اظهار کرد: کاروان هاي راهي شده 
در اولین روز عملیات رفت حجاج خوزستان 
از شهرس��تان هاي آبادان، ش��ادگان و یک 
کارون از اه��واز بودند که رفت آنها در اولین 
پرواز ساعت 10 به وقت تهران انجام گرفت.

سرچش��مه  ی  ح��ج، 
و  تق��وی  جوش��ان 
و  خی��ر  و  معنوی��ت 
برکت، همه ساله تا ابد، 
فیضان خود را بر جهان اس��الم و بر یکایک مسلماناِن 
موفق جاری می  س��ازد تا هر کس و ه��ر مجموعه، به 

اندازه  ی ظرفیت و قابلیت خود از آن بهره بگیرد.
بخشی از پیام به کنگره ی عظیم حج 
1375/04/02

از آنج��ا ک��ه جامعه 
امت اس��المی از هر 
ن��ژاد و ملیت��ی باید 
ابراهیمی ش��ود تا به 

خیل امت محمد � صلی اهلل علیه و آله و سلم � پیوند 
بخورد و یکی گردد و ید واحده ش��ود حج تنظیم و 

تمرین و تشکل این زندگی توحیدی است .
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