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رهنمود

سلب شریک
از آنجا که در این مناس��ک 
عجی��ب، از اول »اح��رام« و 
»تلبی��ه« ت��ا آخر مناس��ک، 
اش��اراتی عرفان��ی و روحانی 
اس��ت که تفصیل آنها در این 
مقال میسر نیس��ت، اکتفا به 
بعض اشارات تلبیه ها می کنم.

لبیکهای مکرر از کسانی حقیقت دارد که ندای حق را به گوش جان 
شنیده و به دعوت اللهّ  تعالی به اسم جامع]1[جواب می دهند. مسئله، 
مسئلۀ حضور در محضر است و مشاهدۀ جمال محبوب. گویی گوینده از 
خود در این محضر بیخود شده و جواب دعوت را تکرار می کند. و دنبالۀ 
آن سلب شریک به معنای مطلق]2[آن می نماید، که اهل اللهّ  می دانند، 
نه ش��ریک در الوهیت فقط. گرچه سلب شریک در آن نیز شامل همۀ 
مراتب، تا فنای عالم در نظر اهل معرفت اس��ت؛ و حاوی جمیع فقرات 
»احتیاطی« و »استحبابی«اس��ت، مثل »الَحم��ُد لََک و الَنعَمۀ لک« و 
»حم��د« را اختصاص می دهد به ذات مق��دس، همچنین نعمت را؛ و 
نفی ش��ریک می کند. و این نزد اهل معرفت غایت توحید است و به این 
معناس��ت که هر حمدی و هر نعمتی که در جهان هس��تی تحقق یابد 
حمد خدا و نعمت خداس��ت بدون ش��ریک و در هر موقف و مشعری و 
وقوف و حرکتی و سکون و عملی، این مطلب و مقصد اعلی جاری است و 
خالف آن، »شرک« به معنای اعم است، که همۀ ما کوردالن به آن مبتال 

هستیم. بگذارم و بگذرم.
1 � اس��م جامع الهی، »اللهّ « اس��ت ک��ه در تلبیه لبیک گفتن 

حاجیان مکرر بر زبان جاری می شود.
2 � همان گونه که توحید بر س��ه قس��م اس��ت: توحید ذاتی، 
توحید صفاتی و توحید افعالی. در قبال هر یک از آنها ش��رک قرار 
دارد یعنی: شرک ذاتی، شرک صفاتی و شرک افعالی. و منظور از 

شرک به معنای مطلق آن، هر سه قسم شرک است.
بخشی از بیات امام خمینی )ره(
خطاب به کنگره عظیم حج  1363/06/04

مراس��م دعاي روحبخش کمیل با حضور باشکوه زائران ایراني خانه 
خ��دا، در بین الحرمی��ن در جوار بارگاه نبي مکرم اس��الم )ص( با نظم و 
یکپارچگي خاصي برگزار شد. این مراسم معنوي با حضور حجت االسالم 
و المسلمین قاضي عسکر، مهندس سعید اوحدي رئیس سازمان حج و 
زیارت، صادقی سفیر جمهوري اسالمي ایران در عرببستان، نمایندگان 
بیوت��ات مراج��ع عظام تقلید و بی��ش از پانزده هزار زائ��ر ایراني با نظم و 
یکپارچگي خاصي برگزار ش��د.  این مراسم راس ساعت 21 و ۳۰ دقیقه 
ب��ه وقت محلي با ت��الوت آیاتي از کالم الل مجید آغاز ش��د، قاري دعاي 
کمیل آقاي غالمرضا زاده بود. در ادامه، مداح اهل بیت )ع( آقاي رمضانپور 
و حی��درزاده به مدح و منقبت رس��ول الل و ائمه مظلوم بقیع پرداختند.  
پس از برگزاري دعاي کمیل حجت االس��الم و المسلمین قاضي عسکر 
نماینده ولي فقیه و سرپرس��ت حجاج جمهوري اس��المي ب��ا دعا براي 

عزت اس��الم و مس��لمین و حل مشکالت جهان اس��الم، ظهور حضرت 
حجت)عج(، آرزوي س��المتي براي رهبر معظم انقالب و مراجع تقلید و 
جوانان برومند ایران زمین این مراسم را پایان داد.  در این مراسم باشکوه 
زائران به س��الخوردگان، کمک مي کردند، جانبازان دفاع مقدس هم در 
کن��ار حرم پیامبر )ص( و ائمه بقیع، دعاي کمیل را زمزمه کردند و به یاد 
همرزمان شهیدشان اشک ریختند. زائران داوطلب کاروان ها با پوشیدن 
لباس هاس متحدالش��کل، در برگزاري هرچه بهتر مراس��م، مسئوالن 
برگزار کننده، را یاري کردند.  زائران ایراني در پایان مراسم در اقدامي زیبا، 
فضاي بین الحرمین را جارو و نظافت کردند.  زائران ایراني در حج امسال، 
۴ نوبت در مدینه من��وره دعاي روحبخش کمیل مي خوانند که دومین 
مراسم هفته آینده در بین الحرمین برگزار مي شود و 2 نوبت دیگر بعد از 

موسم حج و بازگشت حجاج مدینه بعد از مکه برپا خواهد شد.

رئیس جمهور در دیدار دبیرکل س��ازمان همکاری شانگهای، تروریسم 
و افراطی گ��ری را تهدید و مش��کلی بزرگ برای منطقه و جهان دانس��ت و 
گفت: همه کش��ورها باید برای مبارزه ای جمعی با تروریسم و افراطی گری، 
متحد ش��وند و دست در دست هم دهند.  حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی در این دیدار که در کاخ س��امان در پایتخت تاجیکستان انجام شد، 
افزود: مبارزه با تروریس��م کار س��اده و کوتاه مدت نیس��ت و نیازمند اراده ای 
جمعی اس��ت؛ بنابراین مبارزه با تروریس��م و افراطی گری نیازمند تصمیم 
قاطع سیاس��ی اس��ت و همکاری  منطقه ای و جهانی مشترک در این زمینه 
باید س��امان داده ش��ود. وی با تأکید بر اینکه »همه باید باور کنند که وجود 
یک گروه تروریستی به نفع هیچ کس نیست«، گفت: ما وظیفه مهمی داریم 
و انتظار می رود اعضای اصلی و ناظر شانگهای به مسئولیت های خود در زمینه 
رسیدن به ثبات منطقه ای، توجه ویژه کنند. رئیس جمهور همچنین حضور 
ایران را در اجالس سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری  شانگهای، 
نش��انه عالقه مندی ایران به ثبات منطقه دانست و خاطرنشان کرد: آنچه در 
توان داش��ته باش��یم در راه ثبات منطقه انجام خواهیم داد. دبیرکل سازمان 
همکاری  شانگهای نیز در این دیدار، حضور رئیس  جمهوری اسالمی ایران را 
در این اجالس، نشانه ای مهم برای تمام اعضا دانست و گفت: امسال سازمان، 

تالش های زیادی در راس��تای افزایش کیفیت همکاری با اعضای ناظر انجام 
داده اس��ت. »مزن س��ف« با تأکید بر ضرورت حف��ظ امنیت و ثبات منطقه، 
اظهار داشت: برای من و س��ازمان شانگهای، سخنان جنابعالی در خصوص 
مبارزه با تروریس��م بسیار مهم است و ما هم معتقد به کار جمعی و دائم برای 
مبارزه با تروریس��م و افراطی گری هس��تیم. وی گفت: هم��کاری در زمینه 
امنیت و ثبات منطقه ای، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اس��المی ایران به 
عنوان عضو ناظر س��ازمان همکاری  شانگهای، برای مجموعه اعضای اصلی 
این س��ازمان بسیار مهم و در راس��تای منافع جمعی است. دبیرکل سازمان 
همکاری  شانگهای با تأکید بر اینکه »هر چه در توان داریم در دبیرخانه برای 
تحکیم همکاری با ایران انجام خواهیم داد«، گفت: امیدواریم اجالس سران 
در »دوشنبه«، بتواند صفحه مهمی در تاریخ این سازمان بگشاید. قرار است 
آقای روحانی روز جمعه در چهاردهمین اجالس س��ران کش��ورهای عضو و 
 ناظر سازمان همکاری  شانگهای ش��رکت کند. سازمان همکاری  شانگهای

)Shanghai Cooperation Organization(، بیس��ت و پنج��م 
خرداد 1۳8۰ هجری خورش��یدی 15 ژوئن 2۰۰1( با عضویت چین، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. جمهوری اسالمی 

ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان در این سازمان مقام ناظر را دارند.

زمزمه عارفانه زائران ایرانی در بین الحرمین

مبارزه با تروریسم و افراطی گری نیازمند اراده جمعی است
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رئیس جمهور در دیدار دبیرکل سازمان همکاری شانگهای:

نماینده ولي فقیه در امور 
حج و زیارت مطرح کرد:

 حجت االسالم و المسلمین
حاجی ابراهیمی بیان کرد:

 معاونین مجموعه ها
مسئول فرهنگي هتل ها

گفت وگوي مذهبي میان 
ایران و عربستان برقرار شود

آخرین اخبار
و تصاویر از عمل 
جراحی موفقیت آمیز 
رهبر معظم انقالب

 کاروان قاریان ایران
در حال تکمیل  شدن است

 14 توصیه براي پیشگیري
و کنترل سرماخوردگي 

 زمزمه عارفانه زائران ایرانی
در بین الحرمین
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مجله خبـــری

بازگشایي خروجي دوم قبرستان شریف بقيع 
ب��ا افزایش تعداد زیارت کنندگان قبرس��تان ش��ریف بقیع، پله هاي 
خروجي دوم این مکان مقدس بازگشایي شده است. معموال در ایامي غیر 
از حج تمتع، فقط یک گذرگاه ورودي-خروجي به قبرس��تان بقیع که در 
ضلع جنوب غربي آن قرار دارد، مورد استفاده قرار مي گیرد.اکنون با توجه 
به افزایش زائران، خروجي دوم که به صورت پله اي اس��ت بازگشایي شده 
و البته از آن فقط براي خارج کردن حجاج اس��تفاده مي گردد. هزاران زائر 
محب اهل بیت )علیهاالسالم( از کشورهاي مختلف جهان روزانه به زیارت 
این مکان مقدس، مشرف مي شوند. معموال درب  اصلي قبرستان شریف 
بقیع تا حدود دو س��اعت و سي دقیقه بعد از نماز صبح و بعدازظهرها براي 

زمان کوتاهي بعد از نماز عصر به روي مشتاقان گشوده مي شود.

گفت وگوي مذهبي ميان ايران و عربستان برقرار شود
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت مطرح كرد:

  دعاي رهبر معظم انقالب
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت در بخش دوم از صحبت هاي 
خود از مستقبلین حاضر در مراسم از جمله سفیر ایران در عربستان 
و حمیدرضا دهقاني نماینده ایران در نمایندگي سازمان همکاري 
اس��المي در جده قدرداني کرد و به بیان این نکته پرداخت که این 
محبت ها به شخص وي نیست و این ها به خاطر رهبر معظم انقالب و 

توفیق نمایندگي ایشان است.
وي با بیان این س��خن که بنده کوچک تری��ن خدمت گزار این 
مجموعه هستم، افرود: خداوند ان شاالل شفاي کامل به رهبر معظم 
انقالب عنایت نماید و وقتی که در بیمارستان خدمت ایشان رسیدم، 

مقام معظم رهبري جهت برگزاري مناسب حج امسال دعا کردند.
  نقشه راه حج

سرپرست حجاج ایراني شرایط امروز جهان اسالم را شرایطي 
بسیار خطیر دانس��ت که خطر افراطي گري لطمات شدیدي به 
یک پارچگي امت اس��المي وارد کرده اس��ت. ایش��ان در همین 
زمینه اظهار داش��ت: ما باید امسال بیش از گذشته متوجه نقشه 
راهي که رهبر معظم انقالب اس��المي در س��خنراني خود براي 

کارگزاران حج تبیین فرمودند، باشیم.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر ضمن برشمردن پاره اي 
از آن توصیه ها گفت: تاکید بر اتحاد امت اسالمي، حضور در نمازهاي 
جماع��ت، بهره گیري از فضاي روحاني حج و پرهیز از فرقه گرایي را 
باید سرلوحه اقدامات قرار داد. وي با تاکید بر حضور زائران ایراني در 
حرمین شریفین گفت: در سال هاي گذشته هم گفتیم که حجاج 
ایران در این سرزمین به دنبال تبلیغ مسائل فرقه اي نیستند و براي 
همگي آن ها تحقق اندیشه هاي امام و رهبر انقالب در زمینه اتحاد 
امت اسالمي در اولویت است و به همین دلیل مي بایست از هر اقدامي 

که بدین امر لطمه مي زند، اجتناب کرد.

  پیشنهاد گفت وگوي مذهبي میان ایران و عربستان
چهارمین نکته اي که سرپرست حجاج ایراني بدان پرداخت، 
تحوالتي است که در ماه هاي اخیر با توجه به حضور سفیر جدید 
جمهوري اس��المي در روابط دو کشور ایران و عربستان به وجود 
آمده؛ تحوالتي که مي تواند سبب تحکیم روابط دو کشور شده و 

آن ها را به هم نزدیک کند.
ایش��ان پیش از بیان پیشنهاد خود در زمینه برقراري گفت وگو 
با علماي س��عودي، از همه فعاالن سیاسي و رسانه اي خواست که 
به موضوع ضرورت همگرایي بیشتر میان کشورهاي اسالمي توجه 

داشته باشند و از آلوده کردن فضا به تفکرات افراطي بپرهیزند.
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عس��کر در تش��ریح یکي از 
ابزارهاي اجرایي سازي این دیدگاه به ضرورت گفت وگو میان علماي 
دو کشور اشاره و خاطرنش��ان کرد: عالمان دیني ایران و عربستان 
مي توانند با مباحثات علمي به تفاهم نزدیک شوند و اکنون بهترین 

زمان رسیدن به این تفاهم است.

وي با اشاره به پیام هاي مفتي اعظم عربستان و االزهر مصر گفت: 
رهبر معظم انقالب از همه شخصیت هاي جهان اسالم خواسته اند که 
در برابر فتنه گري تکفیري ها موضع گیري کنند و این بیانیه ها مي تواند 
فضا را براي همکاري هاي متقابل بگشاید. سرپرست حجاج ایراني به 
همگرایي میان شیعیان و اهل سنت اشاره و تاکید کرد: همه ما تالش 

خواهیم کرد در مسیر نقشه راه رهبري در حج حرک کنیم.
  شنیدن حرف زوار

فراز دیگر س��خنراني حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر 
به بیان روابط صمیمي و مطلوب ایجادش��ده میان بعثه و سازمان 
ح��ج اختصاص یاف��ت و بیان این نکت��ه ک��ه راه خدمت گزاري به 
ضیوف الرحمن اکنون بیش از پیش فراهم ش��ده است. وي بعثه و 
س��ازمان را دو بال یک پرنده دانست که مي بایست امکان پرواز ۶۴ 

میلیون ایراني را در آسمان حج فراهم کنند.
نماین��ده ولي فقیه در امور حج و زی��ارت با تاکید بر این موضوع 
و از زبان خود و رئیس س��ازمان حج گف��ت: از همه کارگزاران حج 
درخواست مي کنم دربرابر هر مشکلي که به وجود مي آید و امکان 
حل آن هست، مقاومت نکنند بلکه براي حل آن اقدام نمایند و اگر 
راه حل کوتاه مدتي ندارد، آن را تذکر دهند تا در آینده اصالح ش��ود. 
وي ادامه داد: باید حرف زائران را بشنویم و مشکالت را برطرف کنیم 

و ان شاالل در این راه، خدا نیز تفضل خواهد کرد.
  برنامه هاي امسال

سرپرست حجاج ایراني برنامه هاي فرهنگي و معنوي امسال را 
همانند سال گذش��ته عنوان و اظهار داشت که دو دعاي کمیل در 
مدینه قبل و دو دعاي کمیل در مدینه بعد برگزار شده و برنامه هاي 
ایام تشریق در مکه مکرمه نیز مطابق سنوات پیشین خواهد بود. وي 
ابراز امیدواري کرد که با همکاري مقامات عربستان سعودي حج ۹۳ 
به بهترین شکل ممکن برگزار شده و جلوي تندروي ها گرفته شود.

حجت االسالم  والمس�لمین قاضي عسكر گفت: 
عالمان ديني ايران و عربستان مي توانند با مباحثات 
علمي به تفاهم نزديك شوند و اکنون بهترين زمان 
رسیدن به اين تفاهم است.  حجت االسالم والمسلمین 
س�یدعلي قاضي عس�كر در بدو ورود به هتل محل 
استقرار بعثه در مدينه منوره، مورد استقبال زائران 
و خدمت گ�زاران حج ق�رار گرفت. وي که از س�وي 
مهندس سعید اوحدي معاون وزير و رئیس سازمان 
حج و زيارت و دکتر حسین صادقي سفیر جمهوري 
اسالمي ايران در عربستان سعودي همراهي مي شد، 
در تاالر اجتماعات قصرالدخیل و در جمع کارگزران 
حج تمتع ۹3 حضور يافت. سرپرست حجاج ايراني 
با بیان اين نكته که خدا را ش�اکريم که يك بار ديگر 
اين توفیق و شايس�تگي را به همگي ما داده اس�ت 
ک�ه بتوانیم خدمت گ�زار بهترين خلق خ�دا، يعني 

ضیوف الرحمن باشیم، سخنان خود را آغاز کرد.

 در سال هاي گذشته هم گفتيم
 كه حجاج ايران در اين سرزمين به دنبال تبليغ 

مسائل فرقه اي نيستند و براي همگي آن ها 
تحقق انديشه هاي امام و رهبر انقالب در زمينه 

اتحاد امت اسالمي در اولويت است
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كاروان قاریان ایران در حال تكميل  شدن است

مجله خبـــری

پنج كاروان حجاج ایراني،امروز به مكه مي روند
اولین زائران ایراني مکه مکرمه روز جمعه عازم این ش��هر خواهند 
شد.رئیس ستاد مدینه که در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطالع رساني 
حج س��خن مي گفت، با اعالم ای��ن خبر افزود: ای��ن زوار در قالب پنج 
کاروان و با 22 اتوبوس به زیارت مکه مکرمه مش��رف مي شوند. نصرالل 
فرهمند تعداد این زائران را ۷82 نفر عنوان داش��ت که عصر جمعه در 
مسجد ش��جره محرم خواهند شد. وي درباره نحوه ارائه شام به زائران 
بیت الل الحرام نیز توضیح داد که با غذاي گرم و در ایس��تگاه بین راهي 
اسماک الحمرا از آن ها پذیرایي مي شود. برنامه خروج زوار مدینه قبل 

از فردا آغاز شده و تا ۳1 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کوتاه از حج
طرح شهرداري مدینه 
منوره براي موسم حج

ش��هرداري مدین��ه من��وره از آغ��از 
اج��راي طرح ویژه موس��م حج امس��ال 
ب��راي خدمت به زائراني خب��ر داد که به 
زیارت ح��رم مطهر نب��وي )ص( و دیگر 
اماکن مقدس این ش��هر نوراني مش��رف 
مي ش��وند.این طرح زمینه هاي بهداشت 
زیست محیطي، بازارها، نظافت و نظارت 
بهداشتي و تنظیم بازارها و نظارت شبانه 
روزي بر آنها در خالل موسم حج را شامل 
مي ش��ود و هدف از آن تضمین س��المت 
حجاج و زائران و محیط زیستي است که 

آنها در آن به سر مي برند.

 مهار
ویروس كرونا

خب��ر دیگ��ر اینک��ه توفی��ق خوجه 
مدی��رکل دفتر اجرایي ش��وراي وزیران 
بهداشت ش��وراي همکاري خلیج فارس 
گفت��ه اس��ت عربس��تان موفق ب��ه مهار 

ویروس کرونا شده است.

آمادگي تمام كارگزاران 
حج در مكه مكرمه

مش��عل بن عبدالل امیر مکه و رئیس 
کمیته مرکزي حج عربستان گفته است 
تمام بخش هاي دس��ت اندرکار موس��م 
ح��ج امس��ال براي اس��تقبال از موس��م 
امس��ال کامال آماده اند.اظهارات وي در 
جریان آغ��از طرح ملي رس��انه اي براي 
اطالع رساني به ضیوف الرحمن با عنوان 
»راه درس��ت، حج با مجوز است« مطرح 
شد.وي به دستورات شاه عربستان براي 
به کارگرفته شدن تمام تالشها در خدمت 

رساني به حجاج اشاره کرد.

آغاز عمليات انتقال حجاج 
مغربي به سرزمين وحي

اولین گ��روه از حج��اج مغربي، رباط 
پایتخت مغرب را به مقصد سرزمین وحي 
ترک کردند. همچنین اولین گروه زائران 
یمن��ي به تعداد ۴8۰ نفر وارد عربس��تان 
ش��دند.تعداد حج��اج مغربی در موس��م 
حج امس��ال، 25 هزار و 5۰۰ نفر است که 
این تعداد با در نظر گرفتن کاهش بیست 

درصدي اجباري اعالم شده است.

معاونين مجموعه ها، مسئول فرهنگي هتل ها

سعید طوسي و جعفر فردي در مدینه منوره

فرودگاه، اولین میعادگاه زوار مدینه قبل

 در ح��ج تمت��ع ۹۳ و در ابتکاري ت��ازه معاونان 
مجموعه ه��اي محل اس��کان زوار ایران��ي ماموریت 
یافته ان��د تا اوض��اع و احوال فرهنگ��ي هتل ها را نیز 

سازماندهي کنند. 
البته س��اماندهي مجموعه ها همواره در دس��تور 
کار عوام��ل اجرای��ي هتل ها ق��رار داش��ته، اما این 
براي نخس��تین بار اس��ت که این وظیفه به ش��کلي 
برنامه ریزي ش��ده به معاونان مدی��ران مجموعه ها، 

تفویض شده است. 
کار ش��ناس مراجعات و فرهنگي بعثه مق��ام معظم رهبري که در 
تش��ریح این اقدام با خبرنگار پایگاه اطالع رساني حج در مدینه منوره 
س��خن مي گف��ت، هدف از ای��ن اق��دام را ارتقاي خدمت رس��اني به 
ضیوف الرحمن اعالم کرد و افزود: این برنامه ریزي در جهت سیاست 

کلي بعثه و س��تاد مبني بر کاه��ش تعداد کارگزاران 
حج و افزایش سطح کیفي فعالیت هاست.

حجت االسالم مسعود حاجي ابراهیمي برگزاري 
جلس��ات مش��ترک قرآني، محافل انس و معرفت، 
برنامه هاي مناس��بتي، تبلیغ��ات محیطي و... را از 
دیگر اقدامات مس��ووالن فرهنگي هتل ها برشمرد 
و اف��زود: دریافت مس��ابقات فرهنگ��ي در ایران و 
توزیع آن ها میان زائ��ران از دیگر اقدامات معاونان 

مجموعه ها بوده است.
 این افراد پیش از س��فر تمتع در یک برنامه آموزشي-توجیهي دو 
روزه در مشهدمقدس شرکت کرده اند و این برنامه ریزي در سال هاي 
آتي ب��ا هدف تقویت مهارت هاي مربوط ب��ه فعالیت هاي فرهنگي در 

رشته هاي مختلف تقویت و تکرار خواهد شد.

کاروان قاریان ایران در تمتع ۹۳ با پیوستن اعضاي تازه در 
حال تکمیل شدن است.

این مطلب را سرپرس��ت ای��ن کاروان به خبرن��گار پایگاه 
اطالع رس��اني حج گف��ت؛ کارواني که س��عید طوس��ي بدان 
پیوس��ته و جعفر فردي نیز در آین��ده اي نزدیک به آن ملحق 
خواه��د ش��د.این کاروان 2۰ نفره، فقط از قاری��ان برتر ایراني 
تش��کیل نش��ده و عالوه بر 1۴ نفر قاري، یک حافظ کل قرآن 
و گروه پنج نفره تواش��یح »طه« تبریز نیز در آن حضور دارند. 
البته ترکیب کاروان در مدینه قبل 1۴ نفره اس��ت که شش نفر 

به طور مستقیم به مکه مکرمه خواهند رفت.
2۰ عضو این کاروان ش��امل تهراني ها، خراسان رضوي ها، 
آذربایجان ش��رقي و غربي ها، ایالمي ه��ا، اردبیلي ها، قمي ها، 
اصفهاني ها، یزدي ها، سیس��تان و بلوچس��تاني ها، اردبیلي ها 
و بوش��هري هایي هس��تند ک��ه از می��ان آن ها 1۳ نف��ر براي 

نخستین بار است که به سفر حج مشرف مي شوند.
علي رضا سبحاني سرپرس��ت کاروان نور، در توضیح نحوه 
انتخ��اب ها گفت: همه ای��ن فعالیت ها زیر نظ��ر کمیته اعزام 
و دعوت از قاریان انجام مي ش��ود، برخي از دعوت ش��دگان از 
میان چهره هاي پیشکس��وت و بین المللي برگزیده مي شوند و 
س��ایرین از طریق مس��ابقات ویژه اعزام حجاج که براي نفرات 

ممتاز کشوري برگزار مي شود، دعوت مي گردند.

در تمام��ي برنامه هاي انس و معرفت، حس��ینه ش��یعیان، 
همایش ها و جلس��ات رس��مي بعثه، محافل انس با قرآن و… 
از توانمندي هاي قاریان عضو این کاروان ویژه استفاده خواهد 
شد و بناست تا قاریان کاروان در حلقات قرآني مسجدالنبي نیز 

حاضر شده و به قرائت بپردازند.
سبحاني ۳۶ ساله که خود نیز قاري ممتاز قرآن کریم است 
و در برخي موارد طي این سفر هم به قرائت قرآن در برنامه هاي 
کاروان قاریان پرداخته، از برنامه ریزي براي پخش زنده اذان از 

رادیو قرآن طي روزهاي آینده

براي زوار ایراني که وارد عربس��تان مي شوند، فرودگاه شهر مدینه 
اولین نقطه اي اس��ت که آن را مي بینند؛هم��ه زوار مدینه قبل ایران 
بدین فرودگاه وارد شده و پس از کنترل گذرنامه ها و بارهاي خود وارد 

سالن خروجي آن مي شوند.
در این س��الن مجددا پاس��پورت ها از زائران اخذ و آن ها به سمت 
اتوبوس هاي حمل مس��افر هدایت مي ش��وند. حم��ل بارها به تمامي 

توسط عوامل فرودگاه انجام ش��ده و ساک ها و چمدان هاي مسافران 
در باربند ی��ا صندوق اتوبوس آن ها قرار داده مي ش��ود. البته نصرالل 
فرهمن��د رئیس س��تاد مدینه به خبرن��گار ما گفت ک��ه هزینه این 

جابه جایي به سعودي ها پرداخت شده است.
در این ایام به طور متوس��ط در هر روز دو ت��ا دو هزار و پانصد زائر 

ایراني از این پایانه وارد کشور عربستان مي شوند.
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دریچه

 فضيلت مدینه
از نگاه پيامبر خدا)ص(

پیامبر خ��دا)ص(: براي هر پیامبري، 
حرمي است و حرم من مدینه است.

ابراهی��م  خ��دا)ص(:  پیامب��ر 
)علیه الس��الم(، مکه را گرامي داش��ت و 

براي آن، دعا کرد. 
من نی��ز مدین��ه را گرامي داش��تم و 
حرمت نهادم، آن گون��ه که ابراهیم مکه 

را حرمت نهاد. 
من ب��راي مد و ص��اع مدین��ه دعا 
ک��ردم، آن گونه ک��ه ابراهیم)ع( براي 

مکه دعا کرد.
پیامبر خدا)ص(: خدایا! ابراهیم، مکه 
را حرمت نه��اد و آن را حرم قرار داد. من 

نیز مدینه را. 
محدوده دو تنگه آن را حرمت مي نهم 
و ح��رام مي کنم، تا خون��ي در آن ریخته 
نشود، سالح براي جنگ، همراه برداشته 

نش��ود و گی��اه آن، جز ب��راي علوفه دام، 
چیده نشود.

خدایا! مدینه را بر ما مبارک گردان.
خدایا! پیمانه )مد و صاع( ما را پربرکت 

گردان.
خدای��ا! مدینه ما را پ��ر برکت گردان. 
خدایا! با یک برک��ت، دو برکت قرار بده. 
س��وگند به آن که جانم در دست اوست، 
هیچ دره و شکافي در مدینه نیست، مگر 
آن که دو فرشته، مأمور نگهباني از آنند، 

تا وارد آن شوید!
پیامبر خدا)ص(: مدینه، حرم اس��ت 
از »عیر« تا »ث��ور«. هر کس در آن قتلي 
مرتکب شود، یا قاتلي را پناه دهد، نفرین 
خدا و فرش��تگان و همه مردم ب��ر او باد! 
از او در روز قیام��ت هی��چ توبه و فدیه اي 

پذیرفته نمي شود.
پیامبر خ��دا)ص(: مدینه، هجرتگاه 
و آرام��گاه من در زمین اس��ت. بر امت 
من اس��ت ک��ه همس��ایگانم را تا وقتي 
ک��ه از گناهان کبی��ره پرهیز مي کنند، 

احترام کنند.

اكنون ايستاده ام
او و ديگر هيچ

  سعید طاهريان
مناره هاي مسجد النبي از دور جلوه نمایي مي کند و چون ستون هایي 
از نور، آس��مان را با زمین آش��تي مي دهد، هر چه نزدیکتر مي ش��وي، 

التهاب غرقه در اشتیاق داالن هاي وجودي ات را فرا مي گیرد.
زبانت در کام نمي چرخد و گام هایت اس��تواري خویش را از دست 
داده و هر آن اس��ت که در برابر بزرگي این بناي مقدس زانوانت زمین 

را لمس کند...
و من ایستاده  در برابر تاریخ، تاریخ یک دهکده در دل کویر، دهکده اي 
رها که سالیاني مردمانش با هم درگیر بوده اند و مردماني بادیه نشین 

آمیخته از چند فرهنگ و در التهاب از ناهمگني قومیت ها.
یک زخم کهنه، دیگر مردم به تنگ آمده اند و بر کش��تار از ناداني 

برخاسته خویش فریاد دارند.
مردي س��خن از پیامب��ري جدید ب��ه می��ان آورده، گفتارهایي 
چندپاره ش��نیده، همفکران و با دگراندیشان قوم را اشاره مي دهد به 
سوي شهري در دور دست و مي گوید: تنها او مي تواند این زخم چرک 

کرده را التیام بخشد.
بیایید او را از نزدیک ببینیم و بر راستي یا ناراستي وي آگاهي یابیم...!

و این همان کالم الهي است.
تغییر سرنوش��ت به دس��ت خویش��تن وجود یک ملت، بهترین 

انتخاب و جاودان شدن در ذهن تاریخ.
دهکده اي کوچک، هم پیمان بر س��ر یک هدف، میزبان رس��ول 
برانگیخت��ه، از فراموش��ي و مدفون ش��دن در زیر ش��نزارهاي روان 
نجات یافته و ریش��ه هاي یک تم��دن را در دل خود پرورانده تا آینده 
قوم انگش��ت ش��مار خویش را در ظرفیت نهفته دین خاتم، پرتوان و 

فداکارانه ترسیم سازد.
و من ایستاده در برابر یک حضور، وجود پاک یک بنده، او که علت 
خلق هستي شد و جهان براي دم او جان گرفت و من سر به زیر، جان 
ز تن بیرون ش��ده و از قید خاک رس��ته، در محضر بنده ترین مخلوق 

پروردگار، امین دادار هستي بخش.
نمي دانم چه باید بگویم، س��نگیني درک تجلي نور وجودي اش، 
سینه ام را فشار مي دهد و بلنداي روح تراشیده اش سیاهي را به پستو 
رانده و نور را به پرتو افشاني فرماني داده، فریادهاي او هنوز از البه الي 

درز ثانیه ها شنیده مي شود.
هان! اي م��ردم، بر یگانگي خ��داي یکتا ایمان آورید و از ش��رک 
و بت پرس��تي دوري بجویید که ش��ریک گرفتن چیزي پس��ت تر از 
خویش، ساخته دست خود، کاري بیهوده است! باور دارید که خدایي 
جز پروردگار متعال، قادر بي همتا نیس��ت و روز جزا بر راس��تي بنیان 

شده است...!

نام های مدینه 
مورخان و سیره نویسان ، نام های 

فراوانی برای مدینه برشمرده اند از جمله 
سمهودی در وفاء الوفا نود و چهار اسم ذکر 

می کند که به بعضی از آن ها در قرآن هم 
اشاره شده است، مانند یثرب والمدینه. 
واژه »مدینه« چهارده بار در قرآن به کار 

رفته است، ولی فقط چهار مورد آن به 
مدینه  النبی صلهّی الل علیه و آله اشاره دارد.

تبسم کن، سفر آغاز کن، اینجا مدینه است
شهري که به روي رسول رحمت آغوش گشود و در امتداد هجرت 
پرش��کوه و فیضان نور آخرین فرستاده آس��مان رنگ ابدین به خود 
گرفت و چون گام هاي استوار پیام آور اعظم برسیمایش نهاده شد، پي 
در پي آیه نازل و جبرئیل فرود آمد تا رش��حه هاي هدایت را بر اهالي 

خاک بپاشد و بباراند.

اینجا مدینه است.
شهري که رسول خدا در آن سکني گزید، نکاحیه علي و فاطمه در 

آن امضا شد تا بي نقص ترین خانه آفرینش بنیانگذاري شود و با پیوند 
کوثر بي حدود رحماني و نخس��تین و آخرین مولود کعبه، بهانه نزول 
آیات تطهیر و مودت و حماس��ه و س��خاوت فراه��م آید و قلب نوراني 

حضرت نبوي به صفاي حسنین و زینب شادمان و مسرور گردد.
به سرزمین حماسه هاي جاوید خوش آمدي.

گام ها را آهسته و شمرده بردار و با وضوي ناب در نمازها و حرمین 
و کوچ��ه هاي پ��ر حکایت آن حاضر باش و س��یرنما، ش��اید قدمگاه 

مقدسي جاي فرود آمدن قدمهایت باشد.

اینجا مدینه است
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پذی��رش مس��ئولیت های ب��زرگ ظرفی��ت روح��ی واال 
می خواهد. از آنجا که رس��ول الل)ص( رهبری جامعه دینی را 
بر عهده داش��ت باید از ظرفیت و بلندنظری واالیی برخوردار 
می ب��ود تا بتواند از عهده این مس��ئولیت س��نگین برآید. در 
این راه برخورداری از س��عه صدر بس��یار ضروری اس��ت. به 
همین دلیل خدای سبحان که مس��ئولیت تدبیر جامعه را به 
رس��واللل)ص( واگذاشته بود، از ظرفیت باال و شرح صدر وی 
سخن می گوید؛ ش��رح صدر و ظرفیت باالیی که توان تحمل 
معارف وحی را داشته باش��د؛ »َألَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك؛ آیا به 

تو ش��رح صدر عطا نکردیم«.1 
رسول الل )ص(چون از شرح صدر و ظرفیت کامل بهره مند 
بود، توانس��ت در مدیریت جامعه موضعگیری های متناس��ب 

داشته باشد. سیره ایشان در همه ابعاد آموزنده است. 
وی بر اساس رهنمودهای خداوند سبحان، عفو و گذشت 
را در رأس کار خ��ود ق��رار داد؛ چون خداون��د فرموده بود: 
»َفاْع��ُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِإَنّ الّلَ یُِحُبّ الُْمْحِس��ِنيَن؛ از لغزش های 
آنان درگذر و گش��اده رو و با ظرفیت باش که خدا انسان های 
باگذش��ت و نیک��وکار را دوس��ت دارد«.2 ایش��ان در مقابل 
حق��وق فردی خود کس��انی را که حق��ش را تضییع کرده یا 

ایش��ان را آزار داده بودن��د عتاب و تنبیه نک��رد. گفته اند که 
هیچ گاه از کس��ی به خاطر حق ش��خصی انتق��ام نگرفت. او 

خطاکاران را همواره عفو می کرد.۳ 
در فضای��ل پیامب��ر اعظ��م)ص( آمده اس��ت: »رس��ول 
خدا)ص( ب��رای خود از کس��ی انتقام نگرف��ت بلکه از آنان 
ک��ه آزارش می دادند، گذش��ت می ک��رد«.۴ پیامبر گرامی 
اس��الم)ص( افزون بر ای��ن که خود اهل عفو و گذش��ت بود 
دیگ��ران را نی��ز متوج��ه ای��ن ارزش واالی الهی و انس��انی 
می ک��رد و می فرم��ود: »عفو و گذش��ت را پیش��ه کنید زیرا 
گذش��ت جز بر عزت انس��ان نمی افزاید. پس گذشت داشته 

باشید تا خدا شما را عزیز سازد.«5
رس��ول خدا)ص(، وحشی، قاتل حمزه سیدالشهدا را پس از 
گذش��ت مدتی از فتح مکه بخشید و به او فرمود: خویشتن را از 
من پنهان کن که تو را نبینم. همچنین ایش��ان شش هزار نفر از 

اسیران جنگ طائف را یک باره عفو کرد.۶
ای��ن گذش��ت های بهنگام هم��واره موج��ب تالیف قلوب 
و ج��ذب انس��ان های پ��اک ب��ه اس��الم و پیامبرمی ش��د. او 
می فرمود:»پروردگارم به من سفارش کرده است که از کسی 
که به من س��تم کند درگذرم«.۷ نوشته اند هنوز جنگ خیبر 

گرامی داشتن مدینه 
پیامبر خدا صلهّی الل علیه و آله: 
ه را گرامی داشت  حضرت ابراهیم، مکهّ
و برای آن دعا کرد. من نیز مدینه 
را گرامی داشته و حرمت نهادم، 
ه را حرمت  آن گونه که ابراهیم، مکهّ
نهاد. من برای ُمدهّ و صاِع مدینه دعا 
کردم، آن گونه که ابراهیم برای مکه 
دعا کرد.

رمز رسالتی سترگ
خلق نيکوی محمدی )ص(

به پایان نرس��یده بود و حمله های لش��کر اس��الم ب��ه قلعه ها 
همچنان ادامه داشت که روزی از روزهای جنگ زنی یهودی 
برای شکس��ت دادن مس��لمانان تصمیم به قتل پیامبر)ص( 
گرفت. او آبگوش��تی پخت و س��می در آن ریخت و آن را نزد 

پیامبر فرستاد.
پیامبر از آن غذای مس��موم خورد و مسموم شد. آن حضرت 
دس��تور داد زن را دس��تگیر کردند و به حضور ایش��ان آوردند. 
پیامبر از او پرس��ید: »چ��را چنین ک��ردی؟« زن از ترس جان 
خ��ود به دروغ گفت: »من با خویش گفتم کس��ی که این غذا را 
می خورد اگر پیامبر خدا باشد هرگز گزندی به او نخواهد رسید  
و اگر پادش��اهی ستمگر باش��د مردم از دست او آسوده خواهند 
ش��د«. پیامبر)ص( که در وضع وخیمی به س��ر می برد با دیدن 
ترس او از خطای او گذشت و دستور داد او را بدون هیچ گزندی 
آزاد س��ازند. مدت ها بعد آثار آن س��م در وجو د حضرت از بین 

نرفت تا آن که به رحلت ایشان انجامید.8
مهربانی هنگام قدرت

هر انس��انی حق دارد نسبت به آن مقدار حقی که از او ضایع 
ش��ده اس��ت دادخواهی کند و حق خود را باز پس گیرد. با این 
حال شایسته است انسان خود را به گونه ای تربیت کند که عفو 
و بخشش را اصل قرار دهد و فقط در مواردی که ضرورت دارد از 

حق انتقام استفاده کند.
این خصلت ویژه کسانی اس��ت که از کرامت نفس و روحیه 
واالی گذش��ت برخوردارند. چه بس��ا ممکن اس��ت با این روح 
بزرگوارش��ان انس��ان های گناهکار و متجاوز را دگرگون سازند 

و به پاسداری از حقوق دیگران رهنمون شوند. 
پیامبر رحمت)ص( در این باره می گوی��د: »إذا َقَدْرَت َعلي  
َك َفْاجَعِل الَْعْفَو ُش��ْکراً لِِلُقْدَرِة َعَلْيِه؛ وقتی بر دشمنت چیره  َعُدِوّ
ش��دی عفو را ش��کرانه این چیرگی قرار ب��ده«.۹ پیامبر)ص( 
خس��ته و زخمی از غزوه حنین باز می گش��ت و س��پاه اس��الم 
پیروزمندانه او را همراهی می کرد. پیامبر)ص( به مدینه نزدیک 
شد و مردم به استقبال ایشان دویدند. عده ای از عرب های بادیه 
نش��ین، جلو پیامبر اکرم )ص( را گرفتند و از چند و چون غنایم 
پرس��یدند. آنان با پافشاری بر درخواست س��هم خود از غنایم، 
پیامبر)ص( را زیر نخلی متوقف کردند و از خواسته خود دست 
برنمی داش��تند. پیامبر)ص( آن ها را به صب��ر دعوت کرد ولی 
آنان نمی پذیرفتند. گس��تاخانه با پیامبر)ص( سخن می گفتند 
و می خواس��تند هر چه زودتر سهم خود را بستانند. فردی عبا را 
از دوش پیامبر)ص( کشید و گفت تا سهمش داده نشود، عبا را 
پس نمی دهد. پیامب��ر)ص( به نخل تکیه کرد و فرمود: »عبایم 
را پس بدهید! س��وگند به خدایی که جانم در دست اوست اگر 
به تعداد این خارهای بیابان، شتر داشتم، همه آن ها را بین شما 
تقس��یم می کردم و هرگز بخل نمی ورزیدم و شما نیز هرگز مرا 

بخیل  نمی یافتید«.1۰
پی نوشت ها

1. انشراح ، آيه 1.
2. مائده، آيه 13

3. بحار االنوار ، ج 66 ، ص 2۹5
4. مستدرک الوسائل، ج 2 ، ص 87

5. همان.
6. اصول کافی، ج 4، ص20

7. تحف العقول، ص35
8. اصول کافی، ج 2، ص108، ح۹

۹. تحف العقول، ش 227
10. محجه البیضاء، ج)ص(، ص 105

1- بهترین عمل در مس��جد النبی)ص( و مسجد الحرام 
، اقام��ه نم��از )خصوصاً ب��ه جماعت(، قرائت ق��رآن و دعا و 
نیایش اس��ت، سعی کنید در طول سفر حداقل یک بار قرآن 

را ختم کنید.
2- آن دس��ته از زائران��ی که س��واد ندارن��د، از دیگر زائران 

بخواهند که ادعیه را برای آن ها با صدای آرام بخوانند.
ع��الوه بر این می توانند در زیارت های گروهی، از روحانیون 
محترم کاروان استفاده کنند. اگر این هم ممکن نشد، می توانند 

به نیابت از پدر، مادر و بس��تگان دیگر نمازهای قضا و مستحبی 
بخوانند یا به ذکرهای مس��تحب، مانند صلوات، استغفرالل ربی 
و ات��وب اليه، س��بحان الل، الحمدالل، الل اکبر، ل إل��ه إّل الّل و ... 

مشغول باشند. 
همچنین خواندن فاتحه در قبرستان بقیع برای هر کدام از 
بزرگان دین نیز امری پس��ندیده است. عالوه بر این یاد کردن 
از هم��ه حاجتمندان و دعا کردن برای برآورده ش��دن حاجات 

ملتمسین دعا، پاداش زیادی دارد.

دونكته درباره مدینه النبی
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سبوی عشق
غذایي نيم خورده

آفتاب ب��ه گرمي مي تابی��د و ابونیزر 
مش��غول بی��ل زدن مزرعه ب��ود. از دور 
موالي خ��ود امیرالمومنی��ن علي)ع( را 
دید که به س��وي او مي آم��د. بیلش را در 
زمین فرو کرد و به استقبال امام شتافت. 
امام ب��ه او فرمود: آیا غذایي براي خوردن 
داري؟ ابونیزر مقداري از کدوهایي را که 
محصول همان مزرعه بود، در روغن سرخ 
کرده و نصف آن را خ��ورده بود. مقداري 
از آن نیز در ت��ه ظرف باقي مانده بود ولي 
شرم داش��ت که بگوید غذا هست. گفت: 
چیزي هست، ولي شایستگي پذیرایي از 

شما را ندارد که بیاورم.
علي)ع( فرمود:  هر چه هس��ت بیاور. 
ابونیزر با ش��رمندگي، غذاي نیم خورده 
خ��ود را پی��ش روي امام گذاش��ت. امام 
برخاست و کنار نهر آب رفت و دست هاي 
خود را شس��ت و مش��غول خ��وردن غذا 
ش��د. اندکي از آن خورد. س��پس دوباره 
س��ر جوي آب رفت و چربي دس��ت هاي 
خ��ود را با گل و آب شس��ت. آم��د کنار 
ابونیزر نشست. س��پس با دست به شکم 
خود اش��اره کرد و فرمود: ش��کمي که با 
این غذاي اندک پر مي ش��ود و قانع است، 
هرگز شایسته نیس��ت صاحب خود را به 
خاطر قانع نبودن به غذاهاي س��اده وارد 
آتش دوزخ کند. س��پس بیل را برداشت 
و فرم��ود مي خواه��د در ازاي غذایي که 
ابونیزر به او داده است، مقداري در مزرعه 

او کار کند.1
1- مستدرک الوسائل ، ج 1۶ ، ص ۳۳۰

حرمت مدینه 
ه را حرمت نهاد و  پیامبر خدا صلهّی الل علیه و آله: پروردگارا، ابراهیم، مکهّ
آن را حرم قرار داد. من نیز مدینه را؛ محدوده دو تنگه آن را حرمت می نهم 

و حرام می کنم، تا خونی در آن ریخته نشود، سالح برای جنگ، همراه 
برداشته نشود و گیاه آن جز برای علوفه دام چیده نشود. خدایا، مدینه را 

بر ما مبارک گردان، خدایا، پیمانه ما را )ُمدهّ و صاع( پربرکت گردان. خدایا، 
مدینه ما را پر برکت گردان. خدایا با یک برکت، دو برکت قرار بده. سوگند 
به آن که جانم در دست اوست، هیچ درهّه و شکافی در مدینه نیست، مگر 

آن که دو فرشته مأمور نگهبانی از آنند، تا وارد آن شوید.

  اهمیت زیارت 
زیارت باع��ث ایجاد ارتباط بی��ن زیارت کننده و زیارت ش��ونده 
مي شود. زیارت در انسان حرکت و جوش و خروش به وجود مي آورد. 
کس��ي که به قصد زیارت حرکت مي کند چ��ه دور و چه نزدیک، باید 
مس��افتي را طي کند و این مس��افت موجب آماده ش��دن دل و روح 

انسان مي شود.
بقاع متبرکه اماکني هس��تند که تأثیر به س��زایي در تعالي و رشد 
معنوي انس��ان دارن��د و عنایات الهي نیز بر آن ها فروزان اس��ت. امام 
صادق)ع( فرمود: خداوند متعال از بقاع و اماکن روي زمین شش بقعه 
را اختی��ار فرمود؛ بیت الل الحرام، حرم، مراق��د انبیاء و اوصیاء، محل 

شهادت شهدا و مساجدي که نام خدا در آن ها برده مي شود.
بنابرای��ن با توجه به چنین جایگاه و اهمیت��ي که این گونه اماکن 
دارند نس��بت به زیارت حرم نبوي و مراقد ائمه اطهار)ع( س��فارش و 
تاکید بسیاري شده اس��ت. پیامبر)ص( فرمود: کسي که بعد از مرگ 
من، مرقد مرا زیارت کند مانند کس��ي است که در زمان حیات من به 

سوي من هجرت کرده و به دیدار من آمده است.
و ام��ام صادق)ع( فرمود: هر کس مرقد ما را پس از مرگمان زیارت 

نماید مثل آن است که ما را در دوران زندگیمان زیارت کرده باشد.
به وضوح از این دو روایات اس��تفاده مي شود که زیارت مرقد اهل 
بیت)ع( تفاوتي با زی��ارت دوران حیات آن ها ندارد، چرا که زندگي و 
مرگ آن ها یکسان اس��ت و مرگ آن ها خللي در ارتباط برقرار کردن 
ب��ا آن ها ایجاد نمي کند و هم��ان گونه ک��ه در دوران حیات آن ها به 
حضورشان مي رسیدند پس از مرگ شان نیز مي توان از همان آثاري 

که در زیارت حضوري وجود داشت بهره مند شد.

  تاریخچه زیارت
س��ابقه زیارت در اسالم به صدر اس��الم باز مي گردد. پیامبر)ص( 
مکرر به زیارت قبور شهداي احد مي رفتند و نیز پیوسته براي زیارت 

قبور مؤمنان رهسپار بقیع مي شدند.
ابوهریره مي گوید: رس��ول خدا)ص( قبر م��ادرش را زیارت کرد و 

سپس گریست به گونه اي که اطرافیان نیز گریستند.
در سیره عملي اهل بیت)ع( هم توجه به زیارت وجود داشت. پس 
از رحلت پیامبر)ص(، حضرت زهرا )س( زیارت قبر پدر بزرگوارشان 

را تا آخر ترک نکرد.
همچنی��ن به ط��ور مداوم به زی��ارت قبر حمزه مي رف��ت و آن را 
بازسازي مي نمود و سنگي بر آن نشان مي گذارد. سپس در آنجا نماز 

مي خواند و دعا مي کرد و مي گریست.
امام حس��ین)ع( وقتي مجبور ش��د بر اثر تهدید یزید مدینه را به 
قص��د مکه ترک نماید در روزهاي آخر به زیارت قبر پیامبر)ص( رفت 

و وداع نمود.
ام��ام باقر و امام صادق و امام کاظم)ع( نیز تا وقتي    در مدینه بودند 
به زیارت جد بزرگوارش��ان مي رفتند. ام��ام رضا)ع( هنگام حرکت به 
م��رو، ابتدا جهت وداع به زیارت قبر جدش��ان رفته و س��پس به مرو 
حرکت کرد. ش��یعیان نیز در طول تاریخ براي ائمه به ویژه زیارت امام 

حسین)ع( اهمیت زیادي قائل بودند و توجه خاصي به آن داشتند.

به سوي آفتاب
  محمدرضا احمدي ندوشن

ت�ا ب�ه ح�ال انديش�یده ايد ک�ه زي�ارت به چه 
معناس�ت و در آموزه ه�اي ديني ما چ�ه جايگاهي 
دارد؟ زي�ارت به معناي میل به چیزي اس�ت و زائر 
را از آن جه�ت زائ�ر مي گويند که وقت�ي به زيارت 
مي آي�د از غیر ع�دول مي کند و رو ب�ر مي گرداند. 
و در عرف  بدين گونه معنا ش�ده اس�ت که انسان با 
انگیزه بزرگداشت کسي و انس گرفتن با وي، به وي 
روي آورد. برخي گفته ان�د اين که بر مالقات اولیا و 
بزرگان اطالق زيارت شده از آن جهت است که اين 
کار، انحراف از جريان مادي و عدول از عالم طبیعت 
و توبه به عالم روحانیت است، در حالي که در محیط 
طبیعي حض�ور دارد و جس�مانیت خويش را حفظ 
مي کن�د. زي�ارت در اصطالح ديني تمايلي اس�ت 
که افزون بر میل و حرکت حس�ي، قلب هم گرايش 
ج�دي پیدا کرده و نس�بت به زيارت ش�ونده هم با 

اکرام و تعظیم قلبي و انس روحي همراه باشد.

امام صادق)ع( فرمود: 
خداوند متعال از بقاع و اماكن روي زمين شش 

بقعه را اختيار فرمود؛ بيت اهلل الحرام، حرم، 
مراقد انبياء و اوصياء، محل شهادت شهدا و 
مساجدي كه نام خدا در آن ها برده مي شود
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دعای برای مدینه 
پیامبر خدا صلهّی الل علیه و آله : خدایا! 
ابراهیم، دوست و بنده و پیامبر توست، برای 
د، بنده و پیامبر و  ه تو را خواند. من، محمهّ اهل مکهّ
فرستاده توام و برای اهل مدینه تو را می خوانم، 
ه خواست. تو را  مثل آنچه ابراهیم برای اهل مکهّ
می خوانیم که پیمانه و میوه آنان را برکت دهی. 
خدایا، مدینه را محبوب ما گردان، آن چنان که 
ه را محبوب ما ساختی. مکهّ

اس��الم و با شعار استقالل و عزت و آزادی، حماسه ای دایمی و همه 
روزه پدی��د آورده و ق��درت های مادی مس��تکبر را در برابر دلیری 

خود، زبون ساخته اند.
از س��وی دیگر، پیدایش و رشد اندیش��ه های نوین اسالمی در 
چارچوب مبانی و اصول اس��الم و نوآوری در عرصه سیاست و علم، 
بالندگی و پویایی مکتب اسالم را در عمل به اثبات رسانده و میدانی 

وسیع در برابر متفکران و روشن بینان جهان اسالم گشوده است.
در دنیای اس��الم، اندیشه و حرکت، ایمان و عمل صالح، در حال 

رشد و جوانه زدن و باروری است و این پدیده مبارک، مراکز قدرت 
استکباری را به وحشت افکنده است.

ش��ک نیس��ت که در مصاف حق و باطل، پی��روزی از آن حق و 
شکس��ت و زوال، سرنوشت باطل است، مشروط بر آنکه جبهه حق 
از نیروی مادی و معنوی خویش به گونه ای درس��ت بهره بگیرد و با 
خردمندی و تالش شایس��ته و با استقامت و امید و با توکل به خدا و 

اعتماد به نفس، راه درست را بجوید و بپیماید.
بخشی از پیام به کنگره ی عظیم حج / 1382/08/11

 نكته هایی در باره حج  در بيانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

ميقاتها
    س. کسی که در مکه می باشد و می خواهد عمره تمتهّع 
به جا آورد و از رفتن به میقات معذور است، آیا اَدنی الِحلهّ برای 

احرام او کافی است؟
ج: از اَدنی الِحلهّ ُمحرم شود.

    س. کس��ی که از میقات بدون اح��رام چه برای عمره 
تمتع یا مفرده عبور نموده است چه وظیفه ای دارد؟ و چنانچه 

میقات دیگری بعد از آن میقات باشد چه طور؟
ج: در صورتی که وقت تنگ نیس��ت، واجب است برگردد 
و از همان میقاتی که از آن عبور کرده اس��ت ُمحرم شود، چه 

میقات دیگری در جلو باشد یا نه. 
    س. آیا فرد مکلهّفی که در فاصله ی کمتر از 1۶ فرسخی 
مکه ساکن اس��ت، باید از منزل خود ُمحرم شود یا این که در 

هر نقطه از شهر خود می  تواند احرام ببندد؟
ج: می  تواند در هر نقطه از ش��هر خود ُمحرم شود، هرچند 

اَولی و احوط آن است که از منزل خود ُمحرم گردد.
    س. زنی به تصور این که مس��تحاضه اس��ت در میقات 
محرم ش��ده و با انجام وظایف مستحاضه اعمال عمره تمتع را 
به جا آورده پس از اعمال متوجه شده که حائض بوده، وظیفه 

او نسبت به اعمال عمره و حج چیست؟
ج: اگر نتواند با تدارک اعمال عمره، ُمحرم به احرام حج شود، 
چنانچه عادت او پیش از احرام از میقات حادث شده باشد، حجهّ او 
، عمره  بدل به حجهّ اِفراد می شود، که باید پس از انجام مناسک حجهّ
مف��رده به جا آورد، ولی اگر عادت ماهانه بع��د از احرام از میقات 
عارض شده باشد، عمره تمتهّع او صحیح است، فقط طواف و نماز 
آن باطل اس��ت، که باید بعد از برگشت از عرفات و مشعر و منی و 

مناسک آن، طواف عمره و نماز آن را تدارک کند.
    س. آی��ا می  توان به اختیار نذر اح��رام قبل از میقات 

نمود و برای ادای نذر، قبل از میقات ُمحرم ش��د، در حالی که 
می  داند در این حالت مجبور اس��ت در حال حرکت زیر سقف 
قرار گیرد، مانند زمانی که نذر کند از ش��هر خود احرام بندد و 

سپس سوار هواپیما شود؟
ج: نذر احرام قبل از میقات و احرام بس��تن پیش از میقات 
برای ادای نذر صحیح اس��ت، و زیر س��قف رفتن در روز حرام 

است؛ و حکم هر مسأله در مسائل دیگر جاری نمی  شود.
ه ی��ا حومه ی آن      س. آی��ا کس��ی ک��ه در مدینه منورهّ
س��کونت دارد و می  خواهد عمره به ج��ا آورد، می  تواند در راه 
ه برود و از آن ج��ا در نزدیک ترین محل خارج از  ��ه، به جدهّ مکهّ

حرم � مانند مسجد تنعیم � ُمحرم شود؟
ج: اگر در هنگام خ��روج از مدینه  قصد به جا آوردن عمره 
دارد، باید از مس��جد ش��جره ُمحرم ش��ود و نمی  تواند بدون 
احرام از میقات عبور کند، هرچن��د بخواهد در راه مکه، ابتدا 
ه از مدینه بدون احرام  ه برود؛ و اگر به قصد رفتن به جدهّ به جدهّ
ه قصد انجام عم��ره نمود، باید  از میق��ات خارج ش��د و در جدهّ
ه یا از  ب��رای احرام آن به یکی از میقات ها ب��رود و احرام از جدهّ

اَدنَی الِحلهّ برای او ُمجزی نیست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

ام��ت اس��المی اکنون ب��ار دیگر، میع��اد بزرگ س��الیانه خود 
رابرگزارکرده و به فراخوان »و اذن فی الناس بالحج« به شایستگی 
پاس��خ داده است. این فریضه بی نظیر نیز مانند دیگر فرایض الهی، 
خزان��ه رحمتی اس��ت که درموع��د خود به روی بندگان گش��وده 
می ش��ود و فرصتی برای بهره گیری از فی��ض بی منتهای خداوند 

دردسترس آنان می گذارد.
حج، از این جهت، استثنایی و بی همتاست که درآن، هم دل ها و 
جان ها صیقل می یابد و یکایک حاجیان به قدر همت و ظرفیت خود 
از این باران رحمت، برخوردار می ش��وند و هم شخصیت کالن امت 
اس��المی که از ملت ها و نژادها و اقلیم ها و فرهنگ ها تشکیل شده 
است، می تواند درآن به انس��جام و شجاعت و بیداری و خودآگاهی 

بیشتر نایل آید و این، نیاز بزرگ امروز دنیای اسالم است.
دنیای اسالم پس از رخوت و خواب آلودگی درازمدت و خسارت 
بار خود که س��رانجام به س��یطره سیاس��ی و فرهنگ��ی بیگانگان 
انجامید و منابع مادی و بشری اش در خدمت رشد و اقتدار و سلطه 
دش��منانش قرارگرفت، اکنون خود را بازیافته و ب��ه مرور، دربرابر 

غارتگران و حرامیان، جبهه گرفته است.
نس��یم بیداری اس��المی در همه ج��ای جهان اس��الم وزیده و 
پانهادن اسالم به عرصه عمل، به مطالبه ای جدی بدل شده است.

نظریه »اسالم سیاسی« جایگاهی واال در ذهن نخبگان یافته و 
در مد نگاه آنان، افقی روشن و امیدبخش گشوده است.

با افول اندیشه های وارداتی و پرجنجال، همچون سوسیالیسم 
و مارکسیس��م و به خصوص با دریده شدن پرده ریا و فریب از روی 
دمکراسی لیبرال غرب، سیمای عدالتخواه و آزادی بخش اسالم، از 
همیشه آشکارتر گشته و بی رقیب، درصدر آرزوهای عدالتخواهان 
و آزادی طلبان و نخبگان و اندیش��مندان نشس��ته است. جوانان و 
جوانمردان بسیاری در کشورهای مسلمان به نام اسالم و در آرزوی 
حکومت عدل اس��المی به جهاد سیاس��ی و فرهنگ��ی و اجتماعی 
روی آورده اند و عزم ایس��تادگی در برابر تحمیل و سلطه بیگانگان 

مستکبر را در جوامع خود گسترش می دهند.
در مناطق��ی از دنیای اس��الم ک��ه نقطه اوج آن کش��ور مظلوم 
فلس��طین است، مردان و زنان بیش��ماری با بذل جان در زیر پرچم 

نيازبزرگ دنيای اسالم
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درجه محبت به پيامبر، 
معيار سنجش ایمان

قال رسول الل)ص(:َل یُْؤِمُن َعْبٌد َحَتّی 
َأُکوَن َأَحَبّ ِإلَْيِه ِمْن نَْفِسِه , وتکون عترتي 
أح��ب إليه من عترته , وَیُکوَن َأْهِلی َأَحَب 
إليه من أهل��ه ,َو َتُکوَن َذاِتی َأَح��َبّ ِإلَْيِه 

ِمْن َذاِتِه
رس��ول اک��رم)ص( فرم��ود: ایم��ان 
بنده اي کامل نمي گ��ردد مگر اینکه من 
ن��زد او محبوبتر از خود او باش��م و عترت 
من ن��زد او محبوبتر از خویش��ان خود او 
باشد. و اهل بیت من در نظر او محبوبتر از 
خانواده خودش باش��د و ذات من پیش او 

محبوبتر از ذات خود او باشد. 
نقش عنص��ر محبت در دین به حدي 
اس��ت که گفته شده اس��ت که دین جز 
محبت نیس��ت.2 بنابراین، دی��ن فرد و 
ایمان او با محبت او قوام و کمال مي یابد. 
گرایش عمیق دروني و عش��ق به خداوند 
و محبوب ه��اي او ایم��ان عبد را ش��کل 
مي دهد. جاذبه روحاني رسول رحمت او 
را حبی��ب خداوند و خلق س��اخته و او را 
مظهر محبت کامل حق قرار داده اس��ت. 

به نحوي ک��ه محبت به او به ش��کل گیري 
ایم��ان و تکامل آن مي انجام��د و تبعیت از 
او، مالک محبوبیت انس��ان در نزد خداوند 

به شمار مي آید. 
ن ُکنُت��ْم ُتِحبُّ��وَن الّلَ َفاتَِّبُعوِن��ي یُْحِبْبُکُم 
الّلُ.۳ دوس��ت داش��تن حبیب خدا زمینه 
اطاع��ت از او را فراهم مي آورد و تبعیت از او 

مایه تعمیق و توسعه محبت مي شود.
 محب��ت اگر چه ام��ري دروني و باطني 
اس��ت ولي زیارت، زمینه تجلي آن را فراهم 
م��ي آورد. پس اي عزیز فرص��ت را غنیمت 
بش��مار و وجود خویش��تن را از محبت آن 
محبوب سیراب ساز و عواطف و عالیق دیگر 
را در عواط��ف به او و خاندان او ذوب نما تا به 

مراحل باالي ایمان دست یابي.

پاورقي ها:
1- بحار االنوار، ج 17 ، ص13

2- بحار االنوار، ج 27، ص ۹4-۹5
3- آل عمران، آيه 31

مدینه پاک است
زید بن ثابت نقل می کند: گروهی از اصحاب 

پیامبر صلهّی الل علیه و آله از اُحد بازگشتند

 

 و مردم درباره آنان دو دسته شدند
گروهی می گفتند: »آنها را بکشید« و گروهی 
می گفتند: »نکشید« . پس این آیه نازل شد : 

»شما را چیست که درباره منافقین دو گروهید« 
و فرمود: مدینه پاک است، پلیدی ها را می زداید، 

آنگونه که آتش، چرک های نقره را می زداید.

در کوچه رسالت 

آداب زيارت 
مراعات معرفت

زی��ارت بزرگان و اولی��اي الهي آدابي دارد ک��ه مراعات آن ها 
از معرفت اف��راد سرچش��مه مي گیرد. خود را در محضر رس��ول 
خدا دی��دن و در برابر قبور پاک اولیاي خدا ایس��تادن، هم آداب 
ظاه��ري دارد، ه��م آداب باطني. آنچه در منابع روایي و نوش��تار 
علما درباره آداب زیارت آمده بس��یار است. برخي از این آداب را 

با هم مرور مي کنیم:
1- قبل از تشرف به زیارتگاه، غسل کردن و با طهارت بودن.

2- لباس ه��اي پاکی��زه پوش��یدن و عط��ر و ب��وي خ��وش 
استعمال کردن.

۳- هنگام رفتن به زیارت، قدم کوتاه برداشتن، با آرامش و وقار راه 
رفتن، با خضوع و خش��وع آمدن، س��ر به زیرانداختن و به این طرف و 
آن طرف و باال نگاه نکردن، ترک کلمات بیهوده و مخاصمه و مجادله، 

تا رسیدن به حرم.
۴- هن��گام رفتن به حرم و زی��ارت، زبان به تس��بیح و حمد خدا 
گشودن و صلوات بر محمد)ص( و آل او فرستادن و دهان را با یاد خدا 

و نام اهل بیت)ع( معطر ساختن.
5- بر درگاه حرم ایس��تادن و دعا خواندن و اجازه ورود خواس��تن 
و س��عي در تحصیل رقت قلب و خش��وع دل نمودن و مقام و عظمت 
صاحب قبر را توجه داشتن و معرفت به این که او ما را مي بیند، سخن 
ما را مي شنود و سالم ما را پاسخ مي دهد. هر گاه رقت قلب حاصل شد 

و آمادگي روحي پدید آمد، در این حال وارد شوید و زیارت نمایید.
۶-در وقت داخل ش��دن، پاي راس��ت را مقدم داشتن و هنگام 
خ��روج از حرم پ��اي چپ را آنگون��ه که در ورود و خروج مس��جد 

مستحب است.
۷-پ��س از زیارت بي درنگ بیرون آمدن تا هم ش��دت ش��وق 
ب��راي رجوع به زیارت بیش��تر ش��ود و هم نوب��ت و فرصت براي 

دیگران باشد.
8- حضور قلب داشتن در تمام مراحل زیارت و نیز توبه و استغفار 

یک��ي از مهمترین آثار اس��المي به جاي مان��ده از زمان 
پیامبر)ص( مس��جدالنبي اس��ت که پس از هجرت تاریخي 
پیامبر)ص( به ش��هر مدینه به دست مبارک آن حضرت و با 

یاري مهاجران و انصار ساخته شد.
این مس��جد، تاریخي مجسم از اسالم است که حوادث تلخ 
و ش��یرین بس��یاري را در دل خود ثبت کرده و جاي جاي آن 
حکایت از خاطره هاي ب��ه یادماندني دارد و امروزه بعد از خانه 
کعبه و ش��هر مکه، مهم ترین کانون توجه مس��لمانان است که 
با مذاهب گوناگون در طول س��ال از سراسر جهان براي دیدن 
و خوان��دن نم��از در آن و زی��ارت مرقد مطه��ر پیامبر)ص( به 
ش��هر مدینه مي آین��د. در فضیلت این مس��جد همین بس که 
پیامب��ر)ص( ثواب خواندن یک رکعت نماز در آن را بیش��تر از 
ثواب یک هزار رکعت نماز دانس��ته اند ک��ه در غیر آن به جاي 
آورده ش��ود، مگر در مس��جدالحرام. از این رو مس��لماناني که 
از سراس��ر جهان براي زیارت مرقد مطهر پیامبر)ص( به شهر 
مدین��ه مي آیند، ت��الش مي کنند که هر پنج وع��ده نمازهاي 

واجب خود را در مسجدالنبي به جاي آورند.

اهميت مسجدالنبي

و صدقه به نیازمندان و انفاق به مستحقان.
۹- هنگام زیارت باید زمینه اي براي کمال روحي و رش��د معنوي 
و تصفیه قلب انس��ان فراهم ش��ود تا زائر را در اخالق و زندگي و عفاف 
و تقوا به اولیاءالل نزدیک س��ازد. این جز با توفیق الهي و جز با داشتن 
معرفت و محبت نس��بت به این بزرگواران، فراهم نمي ش��ود. اساس 

ارزش زیارت هم به معرفت است.
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سالم بر پيامبر خدا 
الم  حسن بن جهم نقل می کند: از حضرت ابوالحسن علیه السهّ
ه یا مدینه؟ فرمود: تو  پرسیدم: کدام یک برتر است، ماندن در مکهّ
چه می گویی؟ گفتم: سخن من در برابر کالم شما چه می تواند 
ا من،  باشد! فرمود: سخن تو، تو را به کالم من بر می گرداند. گفتم: امهّ
ه است. فرمود: تو که چنین  می پندارم اقامت در مدینه، بهتر از مکهّ
الم نیز روز عید فطر این را فرمود. و نزد  می گویی، امام صادق علیه السهّ
)مرقد( پیامبر آمد و در مسجد بر او سالم کرد سپس فرمود: امروز ما با 
سالم دادنمان بر پیامبر خدا صلهّی الل علیه و آله ، از مردم دیگر برتریم.

َق��اَل َربُُّکُم اْدُعوِني َأْس��َتِجْب لَُکْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْس��َتْکِبُروَن َعْن 
ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِریَن  )غافر: ۶۰(

و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا ش��ما را اجابت کنم. در 
حقیقت، کس��اني که از پرستش من سرکش��ي کنند به زودي 

خوار در دوزخ در مي آیند.
در این آیه شریفه، خداوند با صفت رب، که حاکي از مهرباني 
و عالقه و محبت اس��ت، هم دعوت به دع��ا مي کند و هم وعده 
اجابت مي ده��د و هم دعا را عب��ادت مي خواند: زی��را خداوند 
نفرموده کساني که از دعا به درگاه من سرکشي مي کنند، بلکه 
فرموده اس��ت کس��اني که از عبادت من سرکشي مي کنند در 
حقیقت خداي س��بحان با این بیان همه عبادات را دعا خوانده 
اس��ت؛ زیرا اگر منظور از عبادت فقط دعا ب��ود، کیفر ترک دعا 
آتش نبود. البته ش��رط اجابت و اس��تجابت خواندن خداست: 
ادعوني )مرا بخوانید( هم باید خواندن حقیقي باش��د و هم باید 
خدا خوانده شود، نه غیر او. در این صورت استجب لکم )اجابت 

کنم شما را( متحقق مي شود.
قرآن درباره آنچه انسان به جاي خدا مي خواند و به سراغ آن 

مي رود مي فرماید:
آنچ��ه به جاي خدا بخوانید نفعي براي ش��ما ندارد و جز به 
هالکتتان نیفزاید، و هر که چنین کند دعایش به هدر اس��ت، 
زی��را آنان مانند ش��ما مخلوق اند و بندگاني مانند ش��مایند و 
هیچ جواب ش��ما را نمي دهند و اصاًل نمي ش��نوند و از ش��ما 
دفع زی��ان نمي کنند. نه مي توانند ش��ما را ی��اري کنند و نه 
خویش را. از ناتواني هرگز نمي توانند حتي مگس��ي بیافرینند 
و مالک و صاحب اختیار حتي پوست هسته خرمایي نیستند، 
با چنین وضعي، آیا بهتری��ن آفرینندگان را وامي گذارید و به 
س��راغ غیرخدا مي روید؟ از اینان که غیر خدا را برمي گزینند 

کسي گمراه تر نیست.
شخصي خدمت امام صادق علیه السالم عرض کرد: هر چه 
در پي تحقق آیه ادعوني استجب لکم مي روم، آن را نمي یابم، 
زی��را من خ��دا را مي خوانم، اما دعایم مس��تجاب نمي ش��ود. 

حض��رت فرمودند: آیا فکر مي کني خداون��د عز و جل از وعده 
خود تخلف کرده؟

او گفت: نه. حضرت فرمودند: پس علت آن چیست؟ او گفت: 
نمي دان��م. حضرت فرمودن��د: من به تو مي گویم. َم��ْن اَطاَع اللّ َ 
عاِء اَجابَُه، هر کس خداوند  َوَجَلّ فيما اََمَرُه منَدعاُه ِمْن ِجَهِة الُدّ َعَزّ
متع��ال را در آنچه امر به دعا کرده اطاعت کند، یعني جهت دعا 

را بیاورد، خداوند اجابت خواهد کرد.
عرض کرد: جهت دعا چیس��ت؟ فرمودن��د: ابتدا حمد خدا 
مي کني و نعمت هاي او را یادآور مي شوي، سپس شکر مي کني 
بعد ب��ر پیامبر درود مي فرس��تي آن گاه گناهان��ت را به خاطر 
م��ي آوري و به آن اقرار مي کن��ي و از آن ها به خدا پناه مي بري و 

توبه مي کني. این است جهت دعا.

او اجابت كننده است
آيه ها و آرايه ها

مي خواهم بهترین زائر و حاجي نمونه باشم. نگو خودپسندي 
خوبیت ندارد، زیرا اصاًل خودخواهي، تکبر، تفاخر و خودپسندي 
نیست. خودپسند کسي است که بدون دستیابي به خصلت هاي 
ارزش��ي، متوقف اس��ت و درجا مي زند و بي دلیل خ��ود را برتر از 
دیگران مي پندارد. سایر مردم را ناچیز و حقیر ولي خود را بزرگ 
مي شمارد و با عینک عجب و خودخواهي از خلق و خالق طلبکار 
اس��ت. گویا از هم اکنون چند دانگ بهش��ت به نام او ثبت است، 
متکب��ر و فخور با خیال پردازي ذهني ب��ا خود بزرگ بیني، فخر 
ُ ل یُِح��ُبّ ُکَلّ ُمْختاٍل َفُخوٍر. حاجي نمونه  فروش��ي مي کند. ِإَنّ الَلّ
خود را در مقایس��ه با دیگران، ناچی��ز و در برابر خداي تعالي هیچ 
مي دان��د. به قول امام راحل )قدس س��ره( هیچ��م و هیچ، که در 
هیچ نظر بنمایي. و در عین حالي که خود را تهیدس��ت مي شمارد 
مي کوشد تا به اوج ستیغ فضیلت ها نائل آید. بي شک در هر جمعي 
و هرجایي افراد، یکدس��ت نیستند و در پله هاي مراتب، معمولي، 
خوب و خوب تر وجود دارد. در بوس��تان نیز هر گلي رنگ و بویي، 
طراوت و بهجت��ي دارد. بنابراین مي توان گفت: همت بلند دار که 

مردان روزگار از همت بلند به جایي رسیده اند.

ق��رآن کریم نیز بندگان خوب خ��دا را داراي خصال گوناگون 
و م��دارج و مع��ارج متفاوت معرفي کرده اس��ت مث��ل: متقین، 
مؤمنین، موقنین، خاش��عین، مخبتین، مخلصی��ن، صدیقین، 
ش��هدا و صالحی��ن، ابرار، عب��دالل. همچنین ق��رآن کریم، همه 
خوب��ان – از جمل��ه حاجیان خوب – را در آیات ذیل به س��رعت، 
سبقت و پیشتازي تشویق مي کند:َفاس��َتِبُقوا الَخيراِت.2 پس در 
بُِّکْم.۳ بشتابید به  ن َرّ خیرات مس��ابقه دهید. َس��ابُِقوا ِإلَی َمْغِفَرٍة ِمّ
سوي آمرزش پروردگارتان.ُأْولَِئَك یَُساِرُعوَن ِفي الَْخْيَراِت َوُهْم لََها 
َسابُِقوَن.4 کساني که داراي خصال نیکویي مثل خشیت و اشفاق 

هس��تند و... آنانند که در کارهاي نیک ش��تاب مي ورزند و آنانند 
که در انجام آن ها سبقت مي جویند. الّس��ابُِقوَن الّسابُِقوَن ُأولَِئَك 
بُوَن.5 و سبقت گیرندگان مقدمند، آنانند همان مقربان خدا.  الُمَقرَّ
و ده ها بار معصومان)ع( با تش��ویق راهکار افضل و احسن بودن را 

نشان داده اند که با نگاهي به احادیث، دیده و دریافت مي گردد.
  پیشواي پارسایان

قرآن در اواخر سوره فرقان چهارده صفت از عبادالل نقل و ما را 
به آن تش��ویق مي کند. مثاًل در دعا از خدا مي خواهند: َربََّنا َهْب لََنا 
َة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمَتِّقيَن ِإَماًما.۶ پروردگارا، به  َیّاِتَنا ُقَرّ ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذِرّ
ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشني چشمان ما باشد 
و ما را پیشواي پرهیزگاران گردان. حاجي نمونه تالش مي کند تا 
پیش��واي پارسایان و برتر زائران باش��د از این رو همه چیزش باید 
عالي باشد در تمامي لحظه ها، حالت ها، دیدگاه ها، سیر و سلوک، 
اعم��ال، آداب، احکام، اخ��الق و... پس با هم در بهتری��ن راه و راه 

برترین ها به سیاحت و زیارت چشم بدوزیم.
 پي نوش�ت ها: 2- بقره )2(: 148، 3- حديد 57 : 21، 4-مؤمنون 23: 61،

5- واقعه 56: 10و11، 6-فرقان 25: 74

حاجي نمونه
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سفارش به مسواک و خالل كردن
امام باقر علیه السالم فرمودند: کعبه از زجری که از 

بوی بد نفس های مشرکین می  کشید، به درگاه خداوند 
شکایت نمود، خداوند به آن وحی کرد، تو را مژده باد که 
بجای اینان کسانی را جایگزین می  کنم که با شاخه  های 

درخت خالل می  کنند. هنگامی که خداوند حضرت 
محمد صلی الل علیه و آله و سلم را مبعوث فرمود، توسط 

جبرئیل سفارش مسواک و خالل کردن را به او وحی کرد. 
محاسن ج 2، ص 558، ح ۹24

مشتاقان خانه خدا و حرم رسول )ص( با سفر به دو حرم شریف 
در جس��ت وجوي یادگارهایي هستند که رس��ول خدا، مومنان و 

صحابه  مخلص رسول الل )ص( از خود بر جاي نهاده اند.
آنان عالقه مندند تا آثار دیني و اس��المي موجود در حرمین را 
شناخته و با حضور در آنها تعلق خاطر خود را به آن بزرگواران نشان 
دهند و با خواندن نماز و دعا، توشه اي براي آخرت خویش برگیرند. 
در این بخش سعي شده است سلس��له وار ابنیه تاریخي مدینه و 
مکه که به قلم حجت االسالم والمسلمین آقاي رسول جعفریان به 

نگارش در آمده در اختیار زائران عزیز قرار گیرد:
آنگاه که رس��ول خدا )ص( وارد یثرب شد، همه طوایف و افراد 
سرش��ناس مایل بودند تا میزبان ایش��ان باش��ند، اما آن حضرت 
فرمود: در جایي توقف خواهد کرد که ش��ترش زانو بزند. ش��تر در 
زمیني که اکنون مسجد است، زانو زد. آن حضرت در خانه ابوایوب 
انصاري مسکن گزید. زمین مسجد را از صاحبان آن خرید و سنگ 
بناي مس��جد را نهاد. همه اصحاب از زن و مرد با اشتیاق شروع به 
ساختن مس��جد کردند. خود رسول خدا )ص( نیز با تمام توان در 

ساختن مسجد شرکت کرد.
مس��جدی که حضرت بنا کرد، از چند جهت، با آنچه امروز در 
جاي آن س��اخته ش��ده تفاوت دارد. زیرا در زمیني محدودتر و با 
بنایي س��اده تر و خلوص بیشتر بود. این مسجد در گذر زمان بارها 

توسعه یافته تا این که به شکل کنوني درآمده است.
ساختن مسجد سبب شد تا جمعیت زیادي از مهاجران و حتي 
س��اکنان محل هاي دیگر، در اطراف مسجد خانه هایي بنا کنند. 

به دنبال این امر بود که شهر در اطراف مسجد شکل گرفت.
مسجد رس��ول خدا)ص( در نخستین بناي خود در مساحتي 
ح��دود 2۰۷1 متر مربع بنا گردید با دیوارهاي خش��تي و گلي و 
پایه هایي از تنه درختان خرما. س��قف مسجد را هم با شاخه هاي 
درخت خرما پوش��انده بودند. به طوري که در هنگام بارش باران، 
آب بر س��ر و صورت نمازگزاران مي ریخت و زمین در زیر پیشاني 
رس��ول خدا)ص( و اصحاب، گل مي ش��د. قبله مسجد به سمت 

شمال و در جهت بیت المقدس بود.
مس��جد با همی��ن بنا براي هفت س��ال محل برگ��زاري نماز 

جماعت، نماز جمعه و خطبه هاي رس��ول خدا )ص( بود. در سال 
هفتم هجرت، با گس��ترش اس��الم و افزایش ش��مار مسلمانان، 
ضرورت توسعه مساحت مسجد دیده شد، تا آنکه مساحت مسجد 
به 2۴۷5 متر مربع رسید. در این توسعه، شکل مسجد به صورت 
یک مربع در آمد. قبله مس��جد نیز از سال دوم هجري از شمال به 
س��مت جنوب تغییر کرد و از آن پس نه به سوي بیت المقدس که 

قبله یهود بود، بلکه به سوي مکه نماز خوانده مي شد.
از بناهایي که همزمان با ساختن مسجد احداث شد، دو حجره، 
یا به تعبیر امروزین، خانه – در دیواره ش��رقي مسجد بود. این دو 
حجره براي سکونت رسول خدا )ص( و همسرانش سوده و عایشه 

ساخته شد.
بعده��ا بر تعداد این حجره ها افزوده ش��د. اصحاب دیگر نیز 
هر کدام که توانایي داشتند، حجره اي در کنار مسجد ساختند. 
آنها درهایي به مسجد داش��تند و در وقت نماز از همان در وارد 
مي ش��دند. اما در سال سوم دستور داده ش��د تا این درها بسته 

شود، مگر در خانه امام علي)ع(.

 آثار تاريخي

مدينه

مدین��ه منوره، که قبل از هجرت پیامبر)ص( یثرب نامیده می ش��د، با آمدن رس��ول خدا 
»مدین��ه النبی«  لق��ب گرفت و بعدها به اختصار به مدینه ش��هرت یافت. این ش��هر با در بر 
گرفتن بدن های مطهر پیامبر صلی الل علیه و آله و سلم، پاره تنش فاطمه زهرا علیها السالم و 
فرزندان دلبندش، امروز پس از شهر تاریخی مکه، یکی از مقدس ترین و پرآوازه ترین اماکنی 
اس��ت که توجه مسلمانان را از سراس��ر جهان به خود جلب کرده و همه در آرزوی دیدارش با 

اشک و آه لحظه شماری می کنند.
شهری که گویی هنوز طنین بال های فرشته وحی »جبرئیل امین« از فراز گنبد خضرایش 
به گوش می رسد، و وجب به وجب خاک پاکش، نشان از قدم های پاک پیامبر)ص(، فرزندان، 

یاران و اصحاب با وفای او را با خود به همراه دارد.
ب��ا همه تغییرات��ی که در طول ه��زار و چهار صد س��ال پس از پیامبر در این ش��هر 
تاریخ��ی پدی��دار ش��ده، اما مدین��ه هنوز تبل��وری مجس��م و عینی از اس��الم که هیچ 

مس��لمانی هراندازه غریب، با حضور در آن احس��اس غربت و دلتنگی نمی کند.
هنگامی که وارد مسجد پیامبر می شوی و از کنار مرقد مطهرش می گذری و به کنار منبر 

آن می رس��ی، گویی وجود نازنین پیامبر را بر فراز منب��ر می بینی که جمعی از اصحاب چون 
نگینی او را در بر گرفته به سخنانش گوش فرا می دهند.

و زمان��ی که در حرم بقیع از کنار قبرهای س��اده اما با عظم��ت فرزندان پیامبر می گذری، 
ب��ی اختیار، تجس��م عینی صبر و بردباری را در وجود امام حس��ن)ع( ، زه��د و تقوا را در امام 
زین العابدی��ن)ع( ، ش��کوه مناظ��ره و مباحثه با صاحب��ان مذاهب مختل��ف را در وجود امام 

محمد باقر)ع(  و امام جعفر صادق)ع( لمس و احساس می کنی. 
چند قدم جلوتر با مرور به تربت اصحاب، یاران، قاریان قرآن، همس��ران رس��ول خدا، 
دخت��ران و عمه های پیامب��ر، خاطره هایی به یاد  ماندنی از تاریخ صدر اس��الم در ذهنت 

نقش می بندد.
امروز مدینه تنها یک شهر زیارتی نیست، تا با توقفی کوتاه آن را وداع کنی، بلکه دانشگاهی 
اس��ت از: عبرت ها، آموزش ها، اخالق، اس��رار، معارف و آنچه که آموختنش نقطه های تاریک 
زندگی را فروغ می بخش��د و در تو حیاتی نوین پدید می آورد. به امید این که در این ضیافت، 

لیاقت الزم را برای جلب رضایت صاحب رسالت فراهم کنی.

مدینه شهر پيامبر)ص(                                                                       
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اقامت در مدینه 
مرازم نقل می کند: من و عمار و گروهی، در مدینه خدمت 
الم رسیدیم. حضرت پرسید: اقامت  امام صادق علیه السهّ
ار گفت: مرکِب سواری خود را رها  شما چه مقدار است؟ عمهّ
کردیم و دستور دادیم پانزده روز دیگر سراغ ما بیایند. فرمود: 
به اقامت در شهر پیامبر خدا و نماز در مسجد او نائل شده اید. 
برای آخرتتان کار کنید، برای خودتان بیشتر کار کنید. گاهی 
کسی در دنیا زرنگ است و گفته می شود: فالنی چه قدر 
زرنگ است! همانا زرنگ، زرنِگ آخرت است!

سالمت زائر
14 توصيه براي پيشگيري 

و كنترل سرماخوردگي 
بیش از 5۰ درصد مراجعات به مراکز 
درمان��ي در طول ایام ح��ج وزیارت بر اثر 
مشکالت تنفسي اس��ت. با رعایت نکات 
زیر س��المت خود را از ابتال و یا تش��دید 

بیماري هاي تنفسي حفظ کنید. 
با رعایت موارد س��اده زی��ر مي توانید 
به راحتي از مبتالشدن به سرما خوردگي 

جلوگیري نمایید:
1.دس��تانتان را بط��ور مرتب بش��وئید و 
از تم��اس آن، با چش��م ها، بینی و دهان 

خودداری کنید.
2.هنگام سرفه یا عطسه، با دستمال تمیز 
دهان خود را پوش��انده و آن را فوراً پس از 
استفاده در سطل زباله درب دار بیاندازید.

۳.از ف��رد بیمار حداقل ی��ک متر فاصله 
گرفته و در مس��یر س��رفه یا عطسه وي 

قرار نگیرید.
۴.با بدن گرم و عرق  کرده در برابر باد کولر 

و پنکه قرار نگیرید.
5.از دس��ت دادن، مصافح��ه و در آغوش 
گرفتن افراد بیمار یا مشکوک به بیماري، 

خودداري نمایید.
۶. از  حضور بي مورد در تجمعات و فضاهای 
بس��ته و بدون تهوی��ه و محیط هاي آلوده 
بپرهیزیدو از وسایل شخصي خود )قاشق، 

لیوان، سجاده؛ و...( استفاده نمایید.
۷.خ��ود را بی��ش از حد خس��ته نکنید، 
اگر اس��تراحت ش��ما کافی نباشد، بیمار 

خواهید  شد.
در ص��ورت ابت��ال ب��ه بیم��اري براي 

بهبودي سریعتر:
1.در ص��ورت بروز تب، س��رفه و گلودرد به 
پزش��ک کاروان)در ح��ج تمت��ع( و یا مدیر 
کاروان)در عتبات، حج عمره( مراجعه نمایید.  
2. اس��تراحت کافي داش��ته باشید، زیرا 

استراحت کلید درمان شماست.
۳. مایعات گرم، س��بزیجات و میوه جات 
ت��ازه، س��وپ، چ��ای  کم رنگ و ماس��ت 

به مقدار زیاد مصرف نمایید.
۴. در هن��گام حضور در جمع از ماس��ک 

استفاده کنید.
5. به ط��ور مرت��ب آب نم��ک، قرق��ره و 

استنشاق نمایید.
۶. از خ��وردن غذاه��اي ادویه دار و چرب 

بپرهیزید.
۷. ب��ه  توصیه های پزش��ک کاروان خود 
عمل نم��وده و از درخواس��ت یا مصرف 

خودسرانه دارو پرهیز نمایید.

صفت پاكان
اعتدال و ميانه روی؛

ق��رآن مجید درباره ویژگی ممتاز بن��دگان خالص خداوند بزرگ 
چنین می فرماید:

َوالَِّذیَن ِإَذا َأنَفُقوا لَْم یُْسِرُفوا َولَْم َیْقُتُروا َوَکاَن بَْيَن َذلَِك َقَواًما
آنان کس��انی هس��تند که هرگاه انفاق کنند نه اس��راف کنند و نه 

سختگیری، بلکه در میان این دو، اعتدال می ورزند.1
این آیه ، بیانگر یکی از مهم ترین مسائل زندگی است که رعایت آن 
سبب آس��ایش و آرامش فرد و جامعه می گردد. همچنین بسیاری از 

گره ها و مشکالت اجتماعی و اقتصادی را برطرف می کند.
این مس��ئله اعتدال اس��ت. اعتدال، یعنی میانه روی و حد فاصل 
می��ان اف��راط و تفریط که چنی��ن کاری از نظر اس��الم، در همه چیز 
مطلوب اس��ت. قرآن مسلمانان را به سبب پیروی از اسالمی به عنوان 
امت وسط یعنی امت معتدل معرفی می کند و می فرماید: »َو َکذلَِك 

ًة َوَسطًا؛ و این گونه شما را امت میانه قرار دادیم«.2 َجَعْلناُکْم ُأَمّ
امیرمؤمن��ان علی)ع( آن��ان را که از راه اعتدال به س��وی افراط 
و تفریط کش��انده می ش��وند جاهل می خواند و می فرماید: »التَری 
طا؛ همیش��ه، جاه��ل را نمی بینی جز این  الْجاِه��َل ااِلهّ ُمْفِرطا أَْو ُمَفِرهّ

که زیاده روی می کند و یا پس روی می کند«.۳ انس��ان مسلمان در 
انفاق چنانچه در آیه یادش��ده بدان اشاره شده است و همچنین در 
مصرف، نه اس��راف می کند و نه س��ختگیری، بلکه میانه این دو را بر 
می گزین��د. این اصل که در آموزه های دینی بر آن تأکید می ش��ود، 
از س��وی خرد و فطرت آدمی نیز تأیید ش��ده است،  زیرا ساماندهی 
و اس��تواری جس��م و جان آدمی و امور فردی و اجتماعی او، مرهون 

رعایت همین اصل است.
افزون بر آن اهمیت رعایت میانه روی در مصرف، از آنجاس��ت که 
از یک س��و نیازهای انسان گوناگون اس��ت و به دلیل محدودیت ها، 
نمی تواند تمام آن را به بیش��ترین مقدار برآورده سازد. از این رو، باید 
نیازهای گوناگون را در نظر بگیریم و در حد اعتدال به آن رس��یدگی 
کنیم. از س��وی دیگر بیش��تر امکانات و منابع مادی، محدود است و 
زی��اده روی گروهی در مصرف، محرومیت دیگران را به همراه خواهد 
داش��ت. سالمت و نشاط انسان و پرداختن به جنبه های دیگر زندگی 

به ویژه امور معنوی نیز نیازمند مصرف معتدالنه است.
پی نوشت ها: 1. فرقان، آيه 67 2. بقره، آيه 14 3. نهج البالغه، حكمت70

  ب��ه زائران خانه خدا توصیه می ش��ود از قبرس��تان بقیع به عنوان 
تبرک خاک برندارند و از فرس��تادن صل��وات با صدای بلند در هنگام 

طواف یا زیارت مزار پیامبر)ص( و قبور ائمه)ع( پرهیز کنند.
  هنگام آغاز نماز جماعت مس��جد را ترک نکنید و مواظب باش��ید 

زود به سجده نروید.
  از صدا کردن یکدیگر با صدای بلند در مسجد النبی یا مسجدالحرام بپرهیزید 

و مواظب باشید در مسجد النبی پشت ضریح نبی اکرم)ص( ننشینید.
  با توجه به سوءاس��تفاده وهابیون بعد از س��الم نماز دست ها را تا 

مقابل گوش بلند نکنید.
  موقع حضور در نماز مانند اهل تس��نن دس��ت بسته نماز نخوانید 
و مواظب باش��ید بعد از خواندن حمد امام جماعت آمین نگویید. در 
رکوع و سجود با صدای بلند ذکر نگویید و توجه داشته باشید که پس 
از رک��وع، امام جماعت با کمی توقف و قرائت دعای طوالنی با تأنی به 
سجده می رود. هنگام ورود به مسجد النبی و مسجدالحرام از کوبیدن 

درها خودداری کنید.
  هنگام برگزاری نماز جماعت زنان در میان صفوف مردها تردد نکنند. 
همچنین زائران مرد ایرانی با لباس نامناسب در بازار و خیابان تردد نکنند.

  زائ��ران زن حجاب کامل را رعایت کنند و به تنهایی به بازار نروند. از 
نوشتن نام هایی که اسامی متبرک دارند روی دمپایی خودداری کنید.

  هن��گام برپایی نمازجماعت از تجمع جل��وی مغازه ها برای خرید 
پرهیز کنید. بیش��ترین اس��تفاده معن��وی را از مدین��ه منوره و مکه 
معظم��ه ببرید و از گذراندن وقت به بطالت پرهیز کنید. به زائران پیر 
و س��الخورده کمک کنید و آن ها را در حل مش��کالت یاری کنید. به 
شبکه های بقیع به وسیله پارچه، نخ و قفل دخیل نبندید و روی قبور، 

پول و پارچه نیندازید و عریضه ننویسید.
  جلوی بقیع هنگام نماز جماعت تجمع نکنید.

  ضری��ح و درهای حرم را نبوس��ید و برای س��جده، مهر و س��نگ 
نگذارید. قرآن را با دست چپ نگیرید و آن را روی زمین نگذارید.

چند توصيه مهم به زائران خانه خدا
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دیده بان حقوق بشر:
رژیم صهیونیستی درغزه جنایات 

جنگی مرتکب شده است
 سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم کرد 
که رژیم صهیونیس��تی در منطقه نوارغزه 

جنایات جنگی مرتکب شده است.
به گزارش ش��بکه خب��ری آمریکایی 
' ای بی س��ی نی��وز'، س��ازمان دی��ده بان 
حقوق بش��ر اعالم کرد براساس تحقیقات 
این س��ازمان درب��اره حمله اخی��ر رژیم 
صهیونیس��تی به س��ه مدرس��ه وابسته 
به س��ازمان ملل ک��ه پناه��گاه آوارگان 
فلس��طینی ب��ود، هی��چ ه��دف نظامی 
مش��خصی در اطراف این م��دارس وجود 
نداش��ته وحمله ه��ای این رژی��م به این 
مناطق کورکورانه بوده اس��ت.این شبکه 
آمریکایی افزوده اس��ت ک��ه ارتش رژیم 
صهیونیس��تی باید فورا ب��ه گزارش های 
دیده بان حقوق بشر پاسخ دهد.درجریان 
حمالت رژیم اشغالگرقدس به منطقه نوار 
غزه که بیش از 5۰ روز ادامه داشت افزون 
بر دوهزار و1۰۰ فلسطینی که بیشتر آنان 
زنان و کودکان بودند به شهادت رسیدند.

ایتالیا خط تولید ماشین آالت فوالد سازی 
در چابهار راه اندازی می کند

 معاون س��رمایه گ��ذاری و اقتصادی 
منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت: 
خط تولید و طراحی ماشین آالت کارخانه 
های فوالد و ذوب آهن توس��ط ش��رکت 
ایتالیایی در چابهار راه اندازی می ش��ود.

ش��اهرخ انصاری آذربایجانی با اش��اره به 
بازدید مدیرعامل شرکت ایتالیایی دانیلی 
از منطق��ه آزاد چابهار اف��زود: این منطقه 
فرصت��ی طالیی ب��رای س��رمایه گذاری 
در بخ��ش طراحی و تولید ماش��ین آالت 

کارخانجات ذوب آهن و فوالد است.
هند موشک زمین به زمین با قابلیت 

هسته ای آزمایش کرد
هند روز پنجش��نبه موش��ک زمین به 
زمین هس��ته ای آگن��ی-1   را با موفقیت 
آزمایش ک��رد.  آگنی-1 که قادر به حمل 
کالهک هس��ته ای اس��ت براس��اس یک 
برنام��ه جامع و راهبردی مرکز توس��عه و 
تحقیقات صنایع دفاع��ی هند تولید می 
ش��ود.آزمایش امروز به عنوان بخش��ی از 
تمرین نیروهای مسلح هند در یک پایگاه 
موشکی در جزیره ویلر در1۷۰کیلومتری 
مرکز ایالت اوریس��ا در ش��رق این کشور 

صورت گرفت.

صندوق توسعه ملی برای پسماند 
اعتبار تخصیص می دهد
معصوم��ه ابتکاررییس س��ازمان محیط 
زیست کشورمان روز گذشته در جلسه شورای 
اداری مازن��دران گفت: 1۰ درص��د اعتبارات 
این صندوق توس��عه ملی ب��رای اجرای طرح 
های پس��ماند و حفظ مسائل زیست محیطی 
اختصاص خواهد یافت.وی به برنامه و چش��م 
انداز حفظ مس��ائل زیست محیطی در کشور 
اش��اره کرد و افزود: به همی��ن منظور دیدگاه 
اقتصاد س��بز مبتنی برتوجه به مسائل تولید و 

اقتصادی مورد نظر است .
 کنسولگری جمهوری آذربایجان 
در مشهد فعال می شود
آغ��از فعالی��ت کنس��ولگری جمه��وری 
آذربایجان در مشهد در چارچوب دیدار،نشست 
و گفت و گوی اس��تاندار خراسان رضوی با وزیر 
حوادث غیرمترقبه آن کش��ور همسایه مطرح 
شد. در این نشست که در چارچوب سفر استاندار 
این استان به جمهوری آذربایجان صورت گرفت 
همچنین موضوع برقراری پرواز مشهد - باکو و 
همکاری در ساخت هتل و سرمایه گذاری ها در 

مشهد نیز مورد تاکید قرار گرفت.
افزایش 5 هزار نیروی پلیس برای کاهش 
حوادث در روزهای پایانی تابستان

 رئیس پلی��س راهور نی��روی انتظامی از 
افزایش پنج هزار نی��روی پلیس برای کاهش 
حوادث در روزهای پایانی تابس��تان خبر داد. 
سردار س��رتیپ اس��کندر مومنی در حاشیه 
نشس��ت تخصصی معاون��ان حم��ل و نقل و 
ترافیک و پلیس های راهور کالن ش��هرهای 
کش��ور در خصوص تمهیدات صورت گرفته 
برای کاهش حوادث جاده ای در روزهای پایانی 

تابستان ، این مطلب را اعالم کرد.
هنرمند تبریزی چهره شهدا را 
بر تابلو فرش هایش نشاند
 هنرمند عرصه ف��رش در تبریز با متبرک 
کردن تارو پود فرش هایش ، چهره شهدا را در 
بیش از 15۰ اثر نفی��س در تابلو فرش هایش 
متجلی س��اخته اس��ت.یعقوب عبدی گفت: 
چه��ره 1۰۰ ش��هید دوران دف��اع مقدس در 
۷۰ تابلو فرش نقش بس��ته که از این تعداد ۴۰ 
شهید مربوط به شهدای لشگر عاشوراست.وی 
با بیان اینکه تابلو فرش های��ش در رج 5۰ و از 
جنس پشم خالص در ابعاد مختلف از 25 در ۳5 
سانتیمتر مربع تا ۷۰ در 1۰۰ سانتیمتر مربع 
بافته ش��ده اند، افزود: برای نشان دادن چهره 
عرفانی ش��هدا این آثار در قالب س��یاه و سفید 
بافته ش��ده اند تا در زمینه سیاه اطراف چهره، 

شخصیت واالی شهدا بیشتر جلوه کند.

حج، در آئینی پُر راز و رمز، 
و در آمی��زه ی ش��گفت آوری از 
ُش��کوه و خاکس��اری، و اقتدار 
و فروتن��ی، و حرکت َو تالش 
درونی و بُرونی، نمادی از مبارزه و جهاد نفس��انی و جهانی 

انساِن مسلمان، در راه تحقق حیات طیبه ی انسانی را در برابر 
چشم آدمی می گذارد و حجگزار را به تمرین عملِی وظائف بزرگ خود 

وادار می سازد. 
بخشی از پیام به کنگره عظیم حج 1377/12/28

الزم است برادران ایرانی، 
و ش��یعیان سایر کش��ورها از 
اعم��ال جاهالن��ه، که موجب 
تفرق صفوف مسلمین است 

احتراز کنند، در جماعات اهل سنت حاضر شوند، از انعقاد 
و تش��کیل نماز جماعات در منازل، و گذاشتن بلندگوهای 
مخال��ف رویه، اجتناب نمایند. و از افتادن روی قبور مطهره، و کارهایی 

که گاهی مخالف شرع است، جداً اجتناب نمایند. 
 صحیفه امام، ج10، ص62
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جدی��دی  تصاوی��ر 
از رهب��ر انق��الب در 
روز چهارم بس��تری در 
بیمارس��تان را ک��ه ثبت 

شده است، منتشر کرد.
همچنین روز گذش��ته 
حضرات آیات نوری همدانی 
و عل��وی گرگانی با حضور در 
بیمارس��تان از رهب��ر معظم 
انقالب عی��ادت کردن��د. در 
ادام��ه عی��ادت مس��ئوالن و 
شخصیت های کش��ور، جمع 
دیگری از علما و شخصیت های 
ح��وزوی از رهبر معظم انقالب 
نیز عیادت کردند. رهبر انقالب 
اس��المی صبح روز دوشنبه در 
یکی از بیمارس��تان های دولتی، 
تحت عمل جراحی پروس��تات قرار 
گرفتن��د که بحمدالل ای��ن عمل با 

موفقیت به پایان رسید.

 آخرين اخبار
و تصاوير از عمل 

جراحی موفقيت آميز 
رهبرمعظم انقالب


