
سرپرست حجاج ايراني خواستار شد:

 رئيس سازمان
حج و زيارت:

 رئيس ستاد مدينه منوره
تشريح كرد:

تازه ترين آمار از وضعيت 
 حجاج ايراني
در مدينه منوره

صدور ويزا در 
»مسار الكترونيك« دشوارترين 
مرحله عمليات حج

قرائت حديث كساء
و آيين شكرگزاری سالمتی 
 رهبر معظم انقالب
در سراسر كشور

 14 توصيه هاي
دارويي به زائرين 

خلق نيكوی محمدی)ص(؛
نخستين پند رسالت

 تالش دستگاه هاي مسئول
جهت خدمت گزاري بيشتر به زائران

12

11

8

2

2

3 1393

نشریه خبری اطالع رسانی 
بعثـه  مقـام معظـم رهبـری

 Sat 13 September 2014  zaer93@hajj.ir  Zaer Issue  

  دوره جدید سال چهاردهم
 شــماره  3 - شــنبـه
 22  شهریــور 1393
  17 ذی القعده 1435

رهنمود

تدبر در حج 
عام��ل  درح��ّج،  تدبّ��ر 
درگس��ترش  معجزه آس��ایی 
این اندیش��ه درمی��ان همه ی 
مسلمانان است، بعالوه چهارراه 
عظیمی برای تب��ادل اطالعات 
ملتها از ش��رق وغرب وش��مال 
وجنوب جهان اس��الم اس��ت. 

من به همه ی برادران وخواهران مس��لمان که درمحش��ر عظیم حج 
گردآمده ان��د متواضعانه توصیه می کنم که درح��ج تدبر کنند وآن 
دونکته ی اصلی رایعنی دل س��پردن به خدا و نزدیک کردن خود به 
ذات مقدس الهی دراندیشه وعمل با عبودیت خالص وحقیقی ازیکسو 
واجتناب وبرحذر بودن از شیطانها ودشمنان راه وجهت الهی ازسوی 
دیگر، برای خود تأمین کنند وباروحی مجّهز به تقوا و دلی سرش��اراز 
اعتماد به خداو روحی لبریز از امید به آینده ی امت اسالمی وتصمیمی 
راسخ درپیگیری هدف های اسالم و به قصد حاکمیت یافتن معارف 

وقوانین و فرهنگ اسالمی برجوامع مسلمان، به دیار خود بازگردند.
قدرت پوش��الی دشمن، نباید چش��م هارا خیره سازد. آنان از 
تفرق و ضعف روحیه ی مس��لمین اس��تفاده می کنن��د و قدرتی 
دروغی��ن برای خود در برابر چش��م ساده اندیش��ان می نمایانند. 
اس��تکبار در همه ی صحنه هایی که مسلمانان به راستی در برابر 
زورگویی آنان ایستاده اند شکست خورده یا در مقاصد خود ناکام 

گردیده است. 
هم��گان را به تدبّ��ر در یکایک اعمال و ش��عائر ح��ج و نیز به 
استمداد ا زقدرت الیزال الهی و تمسک به حبل اللهَّ دعوت می کنم 
و امیدوارم کسانی که دل در گرو استضائه از انوار الهی حج دارند، 
م��ورد تأئیدات و تفض��الت الهی قرار گرفته و مش��مول ادعیه ی 
زاکیه ی حض��رت بقّیةاللهَّ االعظ��م )ارواحنافداه وعّجل اللهَّ فرجه( 
گردند و با حج مقبول و دعای مس��تجاب و ذخیره ی ارزش��مند 

معنوی به دیار خود باز گردند.
بخشی از پیام به حجاج بیت اهلل الحرام 04/12  /1374

حجت االس��الم و المسلمین حسن روحانی با همتای روسی 
خود در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار و رایزنی کرد.

رییس جمهوری پس از حضور در چهاردهمین اجالس سران 
کشورهای عضو و ناظر س��ازمان همکاری شانگهای، با والدیمیر 
پوتین رییس جمهوری روسیه دیدار و رایزنی کرد. دو طرف در این 
دیدار درباره مباحث منطقه ای و بین المللی و موضوعات دوجانبه 

بحث و تبادل نظر کردند. 
روحانی روز گذشته در حاش��یه اجالس سران همکاری های 
ش��انگهای با رییس جمهوری افغانستان،چین،ترکمنس��تان و 
وزیر خارجه کشور هند دیدار و گفت و گو کرد. رییس جمهور روز 

گذشته در این اجالس به سخنرانی پرداخت.

س��ازمان همکاری شانگهای در س��ال 2001 میالدی با 
عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان 
و ازبکس��تان تاس��یس شد. جمهوری اس��المی ایران، هند، 
افغانس��تان، مغولس��تان و پاکس��تان در این س��ازمان مقام 

ناظر را دارند.
با توجه به آن که تاجیکس��تان از ماه س��پتامبر سال 2013 
ریاست س��ازمان همکاری ش��انگهای را بر عهده گرفته است، 
چهاردهمین اجالس سران با عنوان »همکاری، هم رشدی، هم 
شکوفایی« در شهر دوشنبه در حال برگزاری است. کشورهای 
ترکیه، س��ریالنکا، بالروس و ترکمنس��تان به عنوان میهمانان 

ویژه در اجالش سازمان همکاری شانگهای حضور دارند.

رییس مرکز اس��المی انگلیس با اشاره به فضای بین المللی 
و داخلی بریتانیا و فعالیت رس��انه های تفرقه انگیز در تش��دید 
اختالفات مذهبی میان مسلمانان، گفت: در این شرایط تقریب 

بین مذاهب اسالمی یک ضرورت شمرده می شود.
حجت االس��الم والمسلمین دکتر محمدعلی شمالی با اشاره 
به هشتمین کنفرانس بین المللی 'تقریب بین مذاهب' که از سوی 
مرکز اس��المی انگلیس و با همکاری گروه اهل تس��نن 'مجلس 
عمل بریتانیا' امروز در ش��هر بیرمنگهام انگلیس برگزار می شود، 
افزود: برگزاری این کنفرانس در این ش��رایط بسیار مهم ارزیابی 
می شود. وی ادامه داد: متاسفانه در مناطق مختلف جهان از جمله 
در خاورمیانه ش��اهد برخی درگیری ها هس��تیم که یا ریش��ه در 
اختالفات مذهبی و یا ریشه در مسایل قومی ، قبیله ای و یا سیاسی 
دارند که ظاهر مذهبی به آنها داده شده است. وی اضافه کرد: در این 
میانه جریانات و کس��انی نیز هستند که درصدد بهره گیری از این 
شرایط و سوء استفاده از اختالف نظرهای موجود میان اهل تشیع و 

تسنن برای رسیدن به منافع و اهداف خاص شان هستند.
رییس مرکز اس��المی انگلیس افزود: در کش��ور بریتانیا نیز 

در گذشته روابط مس��لمانان نسبتا خوب بوده اما در سال های 
اخیر آس��یب هایی به این روابط وارد ش��ده اس��ت و متاسفانه 
طرفداران جریانات افراطی برای رس��یدن به اهدافشان تالش 
دارند با اس��تفاده از تمامی ابزارها از جمله ابزارهای رسانه ای بر 

طبل تفرقه کوبیده و بر اختالفات مذهبی بیفزایند.
دکتر شمالی گفت : در این وضعیت الزم است بیش از هر زمان 
دیگری بر روی مس��اله وحدت و تقریب بین مذاهب اس��المی و 

مقابله با رسانه های تفرقه انگیز به عنوان یک ضرورت کار شود.
وی تصریح کرد: بر این اس��اس اس��ت که برای هش��تمین 
کنفرانس بین المللی تقریب بی��ن مذاهب عنوان 'تقریب بین 
مذاهب اس��المی، موثرتری��ن راه برای مواجهه با رس��انه های 
تفرقه برانگیز ' انتخاب شده است. رییس مرکز اسالمی انگلیس 
گف��ت: این رس��انه های تفرق��ه انگیز که در برگیرنده ش��بکه 
های تلویزیونی، روزنامه ها، مجالت و س��ایت ها و ش��بکه های 
اجتماعی اینترنتی هستند یا متعلق به این جریانات افراطی اند 
و یا به نوعی منتس��ب به این جریانات می باش��ند که اینها می 

توانند به وحدت اسالمی و چهره اسالم ضربه بزنند.

دكتر روحانی با رييس جمهوری روسيه ديدار و رايزنی كرد

رسانه های تفرقه انگيز بر طبل اختالفات مذهبی می كوبند
رئيس مركز اسالمی انگليس:



2

دوره جدید - شماره 3
1393 شــهریور   22
17 ذی القعــده 1435
13 September 2014

مجله خبـــری

توصيه هاي وزارت امور خارجه به زائران حج
بخش توصیه هاي مسافرتي وزارت امورخارجه با انتشار مطالبي از زائران 
سفر حج خواس��ت که نکات بهداشتي و قوانین را در این کشور رعایت کنند.

وزارت ام��ور خارج��ه همچنین به زائران س��فر معنوي ح��ج توصیه کرد که 
براي انجام مطلوب مناس��ک حج و حفظ سالمتي وپیش��گیري از ابتالي به 
بیماري هاي ش��ایع، نکات بهداشتي، بهداشت مواد غذایي و آب آشامیدني را 
رعایت کنند. بخش توصیه هاي مسافرتي این وزارتخانه همچنین یادآور شد 
که هرگونه قاچاق و حمل مواد مخدر مطابق مقررات کشور عربستان سعودي، 
اشد مجازات را در پي دارد و ضروري است کساني که عازم عربستان سعودي 

هستند نسبت به رعایت مقررات این کشور دقت کافي را داشته باشند.

تالش دستگاه هاي مسوول جهت خدمت گزاري بيشتر به زائران

صدور ويزا در»مسار الكترونيك«دشوارترين مرحله عمليات حج

سرپرست حجاج ايراني خواستار شد:

رئيس سازمان حج و زيارت در گفت وگوي تفصيلي با حج)۱(:

حجت االسالم والمس��لمین س��یدعلي قاضي عسکر به 
اولین تاخیر چندساعته اشاره کرد و افزود: از همه مسووالن 
هواپیمایي مي خواهم که تمام ق��درت و توان خود را به کار 

گیرند تا چنین موضوعاتي تکرار نشود.
صبح پنج شنبه نخستین جلسه شوراي هماهنگي بْعثه 
مقام معظم رهبري و س��ازمان حج و زیارت در مدینه منوره 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رساني حج، در ابتداي این 
جلسه نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت ضمن قدرداني 
از تالش ه��اي صورت گرفته توس��ط خدمت گ��زاران جهت 

برگزاري حجي با ش��کوه، حقوق زائران را حق الناس دانست 
و افزود: ما وظیفه داریم به امور حجاج رسیدگي کنیم و همه 

تالشمان را انجام دهیم که حج مطلوب تري برگزار شود.
سرپرس��ت حجاج ایران��ي با تاکید بر دق��ت در پیگیري 
امور حجاج گفت: الزم اس��ت کارهاي جدیدي که براي حج 
امس��ال انجام پذیرفته، ثبت و ضبط شوند تا این تجارب در 

آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
حجت االسالم والمس��لمین س��یدعلي قاضي عسکر به 
اولین تاخیر چندساعته اشاره کرد و افزود: از همه مسووالن 
هواپیمایي مي خواهم که تمام ق��درت و توان خود را به کار 

گیرن��د تا چنی��ن موضوعاتي تکرار نش��ود. ایش��ان افزود: 
البته بررس��ي مش��کالت به معناي نادیده گرفتن اقدامات 
مثبت صورت گرفته نیس��ت و ه��دف در این جا پیداکردن 

راه کارهایي براي تسهیل خدمت گزاري به زائران است.
در این نشس��ت که آقایان مهندس سعید اوحدي رئیس 
سازمان حج و زیارت، دکتر حسین صادقي سفیر جمهوري 
اسالمي در عربستان و دکتر حمیدرضا دهقاني سفیر ایران 
در نمایندگي س��ازمان همکاري هاي اس��المي نیز حضور 
داش��تند، مدیران واحدهاي عملیاتي و فرهنگي مستقر در 
مدینه منوره گزارشي از حوزه ماموریتي خویش ارائه دادند.

اگر از شما پرسیده شود كه مهم ترين 
ويژگي حج امس�ال چیست، چه پاسخي 

مي دهید؟
ح��ج امس��ال در حال��ي ش��روع ش��د که 
وزارت خانه هاي حج و امورخارجه عربس��تان 
سعودي تصمیم گرفتند تا با راه اندازي »مسار 
الکترونیک« هم��ه خدمات مرتبط با حجاج را 
در یک برنامه نرم افزاري متمرکز س��ازماندهي 
کنن��د. در مالقات های��ي که پی��ش از تمتع با 
وزیر حج تمتع داش��تیم، ای��ن موضوع مطرح 
شد و آن ها درخواست داشتند که کار شناسان 
انفورماتیک حج و زیارت به عربستان آمده و با 
برنامه آشنا شود. نهایتا مي بایست دستگاه هاي 
بارکدخوان��ي خاص��ي خری��داري مي ش��د و 
عربس��تان تاکید داشت تا از یک شرکت خاص 
این محصول تهیه ش��ود و ما در بررس��ي هاي 
کار شناسي، محصول شرکت دیگري را انتخاب 
کردیم ک��ه در مرحله اجرا، سرکنس��ول هاي 
عربس��تان در تهران و مشهد اذعان داشتند که 
دس��تگاه بارکدخوان تهیه ش��ده توسط ایران، 
کارآمد ت��ر از دس��تگاه هاي خود آن هاس��ت. 
البته در ش��روع عملیات ص��دور ویزا، وضعیت 
نگران کنن��ده بود، چرا که یک دس��تگاه از یک 
پرواز ۴00 نفر نیمي از گذرنامه ها را نمي خواند 
یا تایی��د نمي کرد، پیگیري ج��دي اي از همه 
طرف در این موارد صورت گرفت،  چه در سطح 

سازمان حج و چه وزارت امور خارجه.
س�فر آق�اي امیرعبداللهی�ان معاون 

وزير خارجه هم در همین زمینه بود؟
در س��فر آقاي امیرعبداللهیان این موضوع 
پیگیري ش��د؛ آق��اي صادقي س��فیر ایران در 

ری��اض اولی��ن مالقات خ��ود بع��د از تقدیم 
اس��توارنامه اش را با وزیر حج عربستان انجام 
داد و پیگی��ري موض��وع وی��زا ش��دند که در   
همان دیدار وزیر حج عربس��تان گفته بود که 

امسال س��ال اول صدور وزیر الکترونیک بود و 
متاسفانه در برخي کش��ور ها اساسا ویزا بدین 
طریق صادر نشده اس��ت و مجبور شده ایم به 
سیستم قدیمي برگردیم تا زائران آن کشور ها 

مش��رف ش��وند. همچنین وزیر از ایران تشکر 
کرده بود که روال صدور ویزا یک روال عادي و 

خوب بوده است.
االن دقیقا چند ويزا صادر شده است؟

هم اکنون بیش از ۶0 هزار ویزا صادر ش��ده 
و تا ش��نبه احتماال کار ص��دور ویزا ها به پایان 
خواهد رس��ید. این اتفاق خوبي در طلیعه حج 
اس��ت که کار صدور هم��ه ویزا ها در هفته اول 
آغاز عملیات حج، به پایان مي رس��د. البته جا 
دارد در این جا از پلیس گذرنامه تشکر کنم که 
در حدود 100 گذرنامه مشکل دارشده را راسا 

مجددا صادر کرد.
آيا در همه كش�ور ها اي�ن روال دنبال 

شده است؟
بله،   در همه کش��ور ها اجرا ش��د. در برخي 
کشور ها مجبور ش��دند که به دس��تورالعمل 
قبلي بازگردند که احتماال مشکالتي براي آن 

کشور ها بروز خواهد کرد.
اين ويزاه�اي الكترونیكي چه ويژگي 
دارند كه براي كشور میزبان تا اين اندازه 

با اهمیت هستند؟
در این برنامه هر زائري که وارد مي ش��ود، 
دقیقا مش��خص است که در کدام هتل مستقر 
مي ش��ود،   چه روزي وارد یا خارج مي شود، با 
ک��دام اتوبوس م��ي رود، در مکه کجا س��اکن 
مي شود، غذاهاي آن ها از کجا تهیه مي شود و...

پس به نظر ش�ما اين مهم ترين ويژگي 
اجرايي تمتع ۹3 بود؟

بله، چون به طور جدي مي توانس��ت براي 
زوار ایج��اد مش��کل کن��د که الحم��دالل کار 

به خوبي مدیریت شد.

چهارم ش�هريورماه ۹2 روزي بود كه حكم انتصاب مهندس سعید اوحدي به 
رياس�ت سازمان حج و زيارت منتشر شد؛ از آن روز تا اين زمان بیش از يك سال 
مي گذرد و دانش آموخته دانش�گاه هاي النبیچ كالیفرنیا و تهران، آزاده هش�ت 
ساله و مدير پیشین عمره كش�ور، امسال در حال برگزاري دومین حج تمتع در 
دوران جديد مسوولیت خود اس�ت. دفتر آقاي مهندس اوحدي در طبقه هفتم 
قصرالدخیل قرار دارد و با او كه در سخنانش مرتبا از تالش براي تبديل مشكل به 
مساله و راه حل يابي براي آن در زمان عملیات سخن مي گويد و حضورش موجبات 
ايجاد رواب�ط صمیمانه تري در حوزه حج و زي�ارت را فراهم آورده، گفت وگويي 
درب�اره رون�د برگزاري حج ۹3 انج�ام داده ايم. اين گفت وگ�وي تفصیلي كه در 
چند قسمت ارائه مي شود، در حالي انجام گرفت كه رئیس سازمان حج و زيارت 
س�خنانش را با تقدير از اهالي رس�انه آغاز كرد، رس�انه هايي كه جهت باالبردن 

جايگاه حج و متعاقب آن نمايش عزت جمهوري اسالمي تالش مي كنند.



3

دوره جدید - شماره 3
1393 شــهریور   22
17 ذی القعــده 1435
13 September 2014

مجله خبـــری

تاكيد بر پایبندي به دستورالعمل هاي حج 
امیر مکه مکرمه و رئیس کمیته مرکزي حج عربستان بر ضرورت 
پایبندي به دس��تورالعمهاي این کش��ور درباره حج و جلوگیري از 
هرگونه تخلف یا س��هل انگاري در اجراي آن تاکید کرد.مشعل بن 
عبدالل فرزند شاه عربستان، تکمیل آمادگي ها و فراهم شدن تمام 
امکانات در مکه مکرمه براي خدمت به ضیوف الرحمن به بهترین 
ش��کل را مورد تاکید قرار داد . مشعل بن عبدالل با تمجید از طرح 
ملي براي آگاه س��ازي و اطالع رس��اني به حجاج تحت ش��عار "راه 
صحیح، حج قانوني و با مجوز"بر ضرورت همکاري همه دستگاهها 

به منظور تحقق اهداف ترسیم شده تاکید کرد.

کوتاه از حج 
زمزمه اَْيَن الّطالُِب بَِدِم الَْمْقُتوِل 

بَِكْرباَلَء در مدينه منوره
نخس��تین دعاي ندبه حاجیان سال 
۹3 صب��ح امروز در مدینه من��وره برگزار 
شد.دعاي ندبه قصرالدخیل نیز با مداحي 
حاج حمید رمضان پور برگزار شد و از زوار 
حاضر در برخي هتل هاي منطقه 2 ستاد 
مدین��ه نیز دعوت ش��ده بود ک��ه در این 

مراسم معنوي حاضر شوند.
مراس��م پرش��ور اولین دعاي کمیل 
نیز ش��امگاه پنج ش��نبه در بین الحرمین 

مدینه منوره برگزار شده بود.

 آسمان مدينه 
ابري مي شود

بین الملل��ي  هوا شناس��ي  مراک��ز 
پیش بیني کرده اند که آسمان مدینه در 
روزهاي آتي غالبا ابري خواهد بود. این در 
حالي است که تغییر چنداني در وضعیت 
دماي هواي مدینه منوره مشاهده نشده 
و تقریبا در گرم ترین ساعات، دماي آن به 
بین ۴0 تا ۴2 درجه سانتي گراد در نوسان 
خواهد بود.همین وضعیت درباره کمینه 
دماي مدینه نیز پیش بیني ش��ده که در 
میانگین 2۵ ت��ا 2۸ درجه متغیر خواهد 
ماند. در روزهاي چهارش��نبه و پنج شنبه 
نیز آسمان مدینه در پاره اي ساعت ابري 
شد اما از میزان گرماي آن چندان کاسته 
نش��د و در گرم ترین س��اعت ها به حدود 
۴0 درج��ه رس��ید. در وضعی��ت و جهت 
وزش باد هم تغیی��ر خاصي براي ابتداي 

هفته  آینده، گزارش نشده است.

 چادرهاي عرفات
سال آينده تغيير مي كند

مدیرکل دفاع ش��هري سعودي اعالم 
ک��رد چادرهاي قدیم��ي عرفات برچیده 
ش��ده و چادرهاي پیش��رفته به جاي آن 
نصب خواهد ش��د که این اقدام در موسم 
حج س��ال آینده )موس��م حج ۹۴( انجام 
خواهد شد.س��لیمان بن عب��دالل العمرو 
در گفتگو با عکاظ گف��ت طرح برچیدن 
چادره��اي قدیم��ي مش��عر عرف��ات و 
جایگزین کردن آن با چادرهاي پیشرفته 
در موسم حج سال آینده )سال 1۴3۶ق( 
یا سال پس از آن اجرا خواهد شد، موفقیت 
و فوای��د آن این طرح اثبات ش��ده و طي 
سالیان گذشته بر اهمیت توسعه چادر ها 

در منطقه عرفات تاکید شده بود.

خواندي مرا مدينه...
حاشيه نويسي يك زائر ايراني از مراسم دعای کميل 

ایراني ها مي آیند، با گام هاي استوار و شتاب ناك و هیجان زده. صف طوالني 
ماموران ضدشورش، چراغ هاي زردرنگ ماشین هاي پلیس و زائران حیرت زده 

کشورهاي جهان که نمي دانند چه واقعه اي در حال رخ دادن است.
مرد پاکستاني جلوي یک ایراني را مي گیرد و دست هایش را به نشانه دعا 
باال مي برد و سرش را استفهامي تکان مي دهد؛ پاسخ »کمیل« است، لبخند 
مي زند و دور مي شود. و این اتفاق بار ها و بار ها میان ایراني ها که خالف جهت 

همه زائران رو به حرم مي روند، تکرار مي شود.
گاهي مقابل گیت هاي بازرس��ي ازدحام مي ش��ود؛ یک گیت در جنوب 
حرم و دومي شمال. البه الي جمعیت مردماني غیرایراني قصد عبور دارند، 
یک مامور س��عودي لهجه ها و لباس ها را کنترل مي کند. همیاران داوطلب 
صف کشیده اند تا حاجیان به ش��کلي مرتب به بین الحرمین هدایت شود؛ 
ضلع غربي قبرستان شریف بقیع که یک طرفش به صحن جنوب شرقي حرم  
مطهر نبوي متصل اس��ت. همه درهاي این سو حرم بسته شده و تا مسافتي 

دور تر، زائران دیگر کشور ها اجازه تردد از داخل صحن را ندارند.
دوربین هاي مداربس��ته، ماموران بیسیم به دست و دوربین هاي متعدد 
فیلم برداري و عکس برداري کش��ور میزبان همه چی��ز را ضبط مي کند. در 
فواصل کوتاه ماموران صوت ایراني ایس��تاده اند و مي له بلندگو ها را به دست 
گرفته اند؛ این رشته اتصال 1۵ هزار ایراني اي است که به اولین دعاي کمیل 
مدینه منوره در حج ۹3 دعوت ش��ده اند. عقربه س��اعت 21 و سي را نشان 
مي دهد؛ مهدي قربانعلي مجري فارسي است و محکم و کوبنده، هم چنان 
که پیش و پس خطبه هاي نماز جمعه تهران سخن مي گوید، آغاز برنامه را 
اعالم مي کند. بالفاصله صداي ناصر سوداني نماینده نام آشناي اهوازي ها در 
مجلس شوراي اسالمي مي آید که او نیز به عربي فصیح خوش آمد گفته و از 

شروع قرائت دعاي »کمیل بن زیاد« خبر مي دهد.

این ها در کناره جایگاه نشس��ته اند، البه الي دستگاه هاي ضبط و پخش و 
صوت و س��یم ها. جایگاهي که از چند پتوي انداخته ش��ده روي زمین و یک 
سکوي کوچک یک در دو متري به ارتفاع سي سانتي م تر تشکیل شده و جلوي 

درب شانزده حرم و پایین ورودي به قبرستان بي چراغ مدینه است.
روي سکو جاي نشستن سه مداح برنامه است و پیش از همه آن ها، قرائت 
زیباي استاد سعید طوسي؛ سپس حاج حمید رمضان پور به مناجات خواني 
مي پردازد و زمزمه اش را به »الهي العفو« ختم مي کند. راس 21 و ۴۶ دقیقه 
و بدون لحظه اي وقفه، حاج محمدرضا غالمرضازاده، کمیل خواني را شروع 
مي کن��د و به فراز بي تکرار »الهي و ربي من لي غیرك« که مي رس��د، بغض 
خودش و جمعیت مي ترکد. و بعد از او، حاج عباس حیدرزاده با »خواندي مرا 
مدینه...« آغاز مي کند و مراثي به حضرت زینب )سالم الل علیه( مي رساند و 
حضور جانسوز او در مدینه، بدون حضرت حسین )علیه السالم(. بدون نواي 

سینه زني، محزونانه، سنگین و آهنگین.
میکروفن کوچکي را مقابل سرپرست حجاج ایراني قرار داده اند؛ جایي که 
حجت االسالم والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر میان حسین صادقي سفیر 
ایران در عربس��تان و سعید اوحدي رئیس آزاده سازمان حج و زیارت و جمع 
زیادي از چهره هاي سر شناس مذهبي و فرهنگي نشسته است. اکنون نوبت 

دعاخواني انتهایي مراسم است.
س��ه دقیقه تا 22 و س��ي دقیقه باقي مانده و امیرالح��اج ایراني، دعا ها را 
مي خواند؛ پیش از همه درخواس��ت از مردم ب��راي قرائت »امن یجیب...« و 
ش��فاي کامل رهبر معظم انقالب، جانبازان و برآورده شدن حاجات. صداي 
الهي آمین برخي زوار تا ده ها متر آن طرف تر هم ش��نیده مي ش��ود. نماینده 
ولي فقیه در امور حج و زیارت برمي خیزد، مردم به س��مت جایگاه مي آیند و 

مجریان فارسي و عربي پایان برنامه را اعالم مي کنند.

تازه ترين آمار از وضعيت حجاج ايراني در مدينه منوره
رئيس ستاد مدينه منوره تشريح کرد:

تا پایان روز گذش��ته 1۶ هزار و ۴۵۶ زائر ایراني وارد مدینه منوره 
ش��دند.رئیس س��تاد مدینه منوره که در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
اطالع رس��اني حج س��خن مي گفت، ادامه داد که از این میان هفت 
ه��زار و ۹۵۹ نفر مرد و هش��ت هزار و ۴۹۷ تن، زن هس��تند. نصرالل 
فره مند کل پروازهاي واردشده را ۵1 مورد اعالم کرد و افزود: 2۶ پرواز 
سعودي، 1۴ پرواز ایران ایر و 11 پرواز ماهان کار انتقال این حاجیان به 
مدینه منوره را انجام داده اند. وي همچنین اعالم کرد که اولین گروه 
زائران ایراني که ۷۸2 نفر هستند، روز گذشته  مدینه منوره را به مقصد 
مکه مکرمه ترك کردند. این گروه بخشي از هزار و 1۹ زائري هستند 

که چهاردهم شهریورماه به مدینه منوره مشرف شده بودند.
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اصحاب صفه
رسول خدا)ص( به علت افزایش مهاجران به مدینه دستور 

دادند در کنار مسجدالنبي براي تهیدستان ایوان سقف 
داري بسازند تا آنان در آنجا سکونت کنند. در میان این گروه 

افرادي چون بالل، سلمان فارسي، عمار یاسر و مقداد به چشم 
مي خوردند. تعداد این افراد، ۷0 تا 100 نفر ذکر شده است. 

براي این افراد که آن ها را اصحاب صفه مي گویند، کالس هاي 
سواد آموزي برگزار مي گردید و آنان همیشه در صف اول نماز 

جماعت و میدان هاي جنگ حاضر بودند.

ميقات ها)2(
    س. برای رفتن به مّکه از مدینه، دو راه وجود دارد: یکی از آن ها 
از ُجحفه می  گذرد که تقابل با میقات )ُمحاذات( در آن ثابت شده 
است؛ و دیگری بزرگراهی است که آن هم از ُجحفه می  گذرد، اما 
بیش از صد کیلومتر دورتر است و مسیر آن غیر مستقیم است. آیا 

در این مسیر نیز تقابل )ُمحاذات( صورت می  گیرد؟
ج: منظور از تقابل یا ُمحاذات برای کس��ی که به س��وی مکه 
مکّرمه می  رود، رسیدن به نقطه ای است که در آن، میقات در 
س��مت چپ یا راست او قرار گیرد، بنا بر این در دو مسیر فوق، 

نقطه ی تقابل یا ُمحاذات، تفاوتی با هم ندارد.
    س. در س��ؤال قبل، با فرض این که در مس��یر دوم تقابل 
)ُمحاذات( وجود نداشته باشد، آیا برای کسی که از آن مسیر 
می  گذرد، جایز اس��ت به نزدیک تری��ن نقطه ی خارج از حرم 

برود و در آنجا برای عمره یا حّج ُمحرم گردد؟
ج: نمی  توان��د ب��دون اح��رام، از میق��ات و یا نقط��ه ی تقابل 

)ُمحاذات( با میقات عبور کند.

    س. آیا کس��ی که از ُمحرم شدن در میقات، بر خودش و یا 
بر عیال خود بیم و هراس دارد، می  تواند از میقات بگذرد و در 

نزدیک ترین نقطه ی خارج حرم ُمحرم گردد؟
ج: اگر در احرام بس��تن از میقات ع��ذر دارد و آن عذر پس از 
عبور از میقات برطرف شود، در صورت امکان واجب است که 
ب��رای احرام به میقات بازگ��ردد؛ در غیر این صورت، چنانچه 

میقات دیگری بر س��ر راهش نیس��ت و نمی  توان��د به یکی از 
میقات ها برود، باید از محلی که در آن قرار دارد ُمحرم شود.

    س. آی��ا حیاط )فضای باز اطراف( مس��جد ش��جره برای 
احرام در حکم مسجد است؟ یا این که منظور از مسجد، فقط 
محلّی اس��ت که در آن نماز برگزار می ش��ود؟ و آیا زن حائض 
می تواند داخل حیاط مسجد شجره و در مقابل مسجد سمت 
راس��ت یا سمت چپ آن احرام ببندد؟ و حکم احرام در حیاط 

پشت مسجد شجره چیست؟
ج: میقات مس��جد شجره فقط داخل مس��جد است، هرچند 
قس��متی باشد که اخیراً ساخته ش��ده؛ و زنی که عذر شرعی 
دارد، نمی توان��د در حیاط مس��جد احرام ببن��دد. بلکه باید 
در حالی ک��ه از یک درب مس��جد وارد و از درب دیگر خارج 
می شود در داخل مس��جد در حال عبور ُمحرم شود، یا با نذر، 
قبل از مس��جد ُمحرم ش��ود، یا از روبروی میقات ُجحفه یا از 

خود میقات ُجحفه ُمحرم گردد.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

زائ��ران بیت اللّ  و عاش��قان لق��اءاللّ  در س��الی از خانه های 
»خود« و »خودی« به س��وی خداوند و رسول گرامی او هجرت 
می کنند ک��ه کعبة معظمه برای پذیرایی مس��لمانان عاش��ق 
حق و عدال��ت و فریادهای کوبندۀ آنان بر س��ر ابرظالمان دهر 
و ابرچپاولگ��ران جهان آغوش باز نم��وده و انتظار پذیرایی آنان 
را می کش��د و بیت اللّ  الحرام و کعبة معظمه زائران عزیزی را در 
آغوش می کش��د که حج را از انزوای سیاس��ی و انحراف اساسی 
به س��وی حج ابراهیم��ی � محمدی س��وق داده و حیات آن را 
تجدید می نمایند، و بتهای ش��رق و غرب را در هم می شکنند، و 
معنای قیام ناس و حقیقت برائت از مشرکان را عرضه می دارند 
و دل میقات در هوای زائرانی می تپد که از کشور »الشرقیه و ال 

غربیه«آمده اند تا با تلبیه]1[و »لبیک، لبیک« دعوت خداوند را 
به سوی صراط مستقیم انسانیت اجابت کنند؛ و با پشت پا زدن 
بر مکتبهای ش��رقی و غربی و انحراف��ات ملیگرایی فرقه زدایی 
نموده، با همة ملتها، بدون در نظر گرفتن رنگ و ملیت و محیط 
و منطقه، برادر و برابر، غمخوار یکدیگر باشند و تحکیم وحدت 
کنند، و با یِد واحده بر دش��منان بشریت و زورگویان جهانخوار 
بتازند. و جمرات انتظار فداکارانی را می کش��د که از کش��وری 
آمده اند که ملت ش��جاع آن شیاطین بزرگ و کوچک و متوسط 
را بیباکانه از کش��ور خود رانده اند و دست ناپاکشان را از ذخایر 
میهن خود قطع نموده؛و در این مکان مقدس نیز با سنگریزه ها 
و ش��عارهای کوبنده گ��روه ش��یاطین را از »اُم الق��ری«]2[و 

 نکته هایی در باره حج در بيانات حضرت امام خمينی)ره(

حـج، يد واحده

»ماَحولَها«]3[، که جهان اس��ت، رمی و ط��رد کنند. و عرفات 
و مش��عر و منا میهماندار کسانی هستند که ملت مسلمانشان با 
عرفان و شعور سیاسی قیام نموده اند تا آرمانها واَمانی]۴[اسالم 
را در کش��ور خود و سایر کش��ورهای مظلوم تحت ستم تحقق 
بخشند ؛ و سیاست بازان قالبی را، که با فریب و دغل بر مظلومان 
جه��ان تاخته و هس��تی همه را غارت نموده اند، رس��وا کنند. و 
دیدی��د و دیدیم که یک ملت کوچ��ک در یک محیط محدود و 
جمعیت معدود با عزمی بزرگ و اراده ای قوی و مش��تی آهنین، 
ب��ا اعتماد به خدای قادر متعال، چه س��ان رژی��م طاغوتی را، با 
آنهمه س��از و برگ جنگی و آنهمه پشتیبانی قدرتهای بزرگ، از 
صحنة روزگار محو کرد و چه س��ان دست ابرقدرتها را از کشور 
خود کوتاه کرد. و می بینیم که با آن رس��انه های گروهی وابسته 
به قدرتهای ش��یطانی، که بس��یاری از اوقات خود را در ش��ب و 
روز ص��رف دروغ پ��ردازی و تبلیغات بی اس��اس و فتنه انگیزی 
می کنند، چگونه برخورد نمود: برخوردی که این رسانه ها برای 
خود و اربابانشان رس��وایی هدیه آورده اند ؛ و همة تهمتهایشان 
موجب تقویت جمهوری اس��المی گردید، و توجه هرچه بیشتر 
مظلومان و مس��تضعفان جهان را به جمهوری اس��المی جلب 
نمود. و می بینیم که تهمتهای تروریس��تی و تروریست پروری، 
که به خیال سردمداران کاخ سفید و ایادی آنان و دستگاههای 
تبلیغاتی وابس��ته ب��ه ابرجنایتکاران ب��رای تضعیف جمهوری 
اس��المی به طور چشمگیر و فزاینده ای در کار است، به خواست 
خداون��د متعال نتیجة معک��وس داده و موجب تضعیف روحیة 
دش��منان اسالم و جمهوری اس��المی و تقویت روحیة ملت ما، 
بویژه رزمندگان و س��ایر ملتهای مظلوم و مس��تضعف، گردیده 

است.و َمَکُروا و َمَکَراللهّ ُ و اللهّ ُ َخیُر الَماِکِریَن]۵[
1 � اجاب��ت کردن، لبیک گفتن در جواب کس��ی و لبیک گفتن 

در حج.
2 � اُم القرا مادر سرزمینها: مکة معظمه.

3 � آنچه پیرامون آن است.
۴ � آرزوها. 

۵ � بخشی از آیة ۵۴ س��ورۀ آل عمران: »مکر کردند و خدا مکر 
کرد، خدا بهترین مکرکنندگان است«.

بخشی از بیانات امام خمینی )ره( در تاریخ 13۶۴/0۵/2۵
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مسجد قبا 
پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: هرکس 
وضو بگیرد و خوب وضو بگیرد سپس به قصد 
مسجد قبا بیرون آید و جز آن را قصد نکند و 
انگیزه ای از این آمدن جز نماز در مسجد قبا 
نداشته باشد، پس در آن چهار رکعت نماز 
بخواند که در هر رکعت سوره حمد را بخواند، 
پاداشی دارد، همچون پاداش کسی که برای 
عمره به خانه خدا رفته است.

باد صبا، دامن گل برفشاند
نکهت یثرب به مشامم رساند

مژده که محمل به مفرح رسید
گنبد خضرا شد از آنجا پدید

روزهای اول سفر همیشه سرش��ار از حسی غریب است که 
تو را به خود می خواند و راس��تی که سفر حقیقت زندگی است 
و زندگی عین س��فر چرا که انسان همیشه در حال گذر از دیروز 
به امروز و از امروز به فرداس��ت و بدین سان است که سفری آغاز 

می شود و به انتها می رسد.
می گویند س��فر کوچی��دن از جایی، دل کن��دن از چیزی، 
بریدن از کس��ی و رستن از سکون و س��کوت است و من بر این 
باورم که س��فر پایان یک راه و آغاز راه دیگ��ر، حکایت ماندن و 
رفتن است. ماندن در انتظار و رفتن در آرزوی ماندن و سرانجام 
این که سفر، یادآور مرگ نیز هست گذاشتن و گذشتن، بریدن 

از همه تعلقات و گسستن از همه زندگی.
 ما نیز گاهی برای رفع کس��الت و خس��تگی ایام به س��فر 
می روی��م و گاه برای تج��ارت، زمانی برای جه��اد و هنگامی 
ب��ه قصد هج��رت، اما وقت��ی نیز هس��ت که قصد س��فر دل 
می کنیم. ای کاش روزهای اول حضور در مدینه نقطه آغازی 

باش��د برای چنین س��فری.
در کنار باب جبرئیل ایس��تاده ام. این باب درست در مقابل 
قبرس��تان بقیع قرار گرفته و از نزدیک ترین معابری است که به 
بیت رسول الل منتهی می شود، نیم نگاهی به گنبد سبز نبوی:

گنبد خضراست چه می پرسیش
عرش بر آن پایه شده کرسیش

و آن سوتر زائران و پروانگانی که به گرد ضریح مقدس رسول 
خ��دا)ص( می چرخند و یاد آن کوچه پش��ت خانه پیامبر و آمد 
و ش��د حس��نین و جای پای خاندان بنی هاشم و آن شب های 
زیبای مدینه زمان پیامبر اکرم و آن ش��ور و حال و فراز و نشیب 
س��ال های نخس��تین هجرت و آوای محزون اما رس��ای بالل و 
بانگ کوس و دهل غزوات نبوی و جنب و جوش ش��روع کارزار 
و س��یمای نورانی صحابه رس��ول الل، طرح خندق مدینه، خبر 

مسرت بخش پیروزی بدر و...
با خود می اندیش��م اینجا س��رزمینی اس��ت ک��ه هر نقطه 

اش داس��تانی افتخارآمی��ز و تاریخی بهجت انگی��ز دارد و باید 
لحظه لحظه حضور در این س��رزمین را غنیمت شمارم و بدانم 
که جای جای این شهر گنجینه خاطراتی سترگ است و مدینه 

حرف های نگفته بسیاری در سینه دارد.
پس تا اشتیاق حضور و نشاط ابتدایی سفر هست، تا باید و تا 

می توانم توشه راه برگیرم و اسباب معرفت فراهم سازم:
آینه ترسم که برآرد غبار

فرصت امروز غنیمت شمار
پای تجرد به سر خویش نه

یک قدم از خویش فرا پیش نه

راستی در این شهر مقدس و عزیز چه گذشته است که صدها 
میلیون دل مشتاق را روانه این دیار کرده است؟

مت��اع ای��ن ش��هر چیس��ت ک��ه مای��ه رش��ک هم��ه 
سرزمین هاس��ت؟ اما نه اینجا با هر جای دیگر متفاوت است: 
مدینه شهری بی نظیر است از آنرو که وجود نازنین و بی بدیل 
خاتم النبیین را در خود جای داده و مس��جدالنبی و مشاهده 
 مقدس��ه اهل بیت علیهم الس��الم همه فقدان��ات عرضی آن را

 تحت الشعاع قرار داده است.
و با چنین امتیازاتی که مدینه از آن برخوردار است هر تقدیر 

و تکریم و تجلیلی که از آن صورت پذیرد بجاست.
آری به مالحظه همین افتخارات بزرگ اس��ت که این شهر 
دارالحجرت پیامبر مکرم اسالم)ص( و اولین مرکز اعالم رسمی 

موجودیت جامعه و نظام اسالم است.
فک��ر می کن��م که اگر این ش��هر نب��ود و اگر این ش��هر به 
من��ادی وح��ی لبی��ک نمی گف��ت و پیامب��ر گرامی اس��الم 
را نمی پذیرف��ت و اگ��ر مردم این ش��هر با آن ایثار و اش��تیاق 
مهاجرین را نمی پذیرفتند و ش��یفته پیام پیامبر نمی گشتند 
و یاران محمد)ص( را م��أوی و پناه نمی دادند و برادرانه پذیرا 
نمی شدند، آیین آس��مانی ما چه سرانجامی می یافت و در چه 

مس��یری قرار می گرفت.
نس��یم دلکش بامدادان مدینه، زمام خیال پرواز کرده در 
افق هزاران س��اله مدینه را به دست می گیرد، آنقدر دل انگیز 
و روح نواز که همه آنچه ذهن را به خود واداش��ته وامی نهم و 
به امتداد مجاورت خود با باب جبرئیل، فرودگاه حامل وحی 
الهی که حاال س��اعتی از آن گذشته است دل خوش می کنم. 

با خود می گویم:
ای قدم از سر به رهش ساخته

پا ز سر دغدغه بشناخته
بی سر و بی پا شده بشتافتی

ره به حریم حرمش یافتی
کوکب اقبال تو مسعود بود
عاقبت کار تو محمود بود

شاهد مقصود تورا ره نمود
بر تو چه درها که ز دولت گشود

فرصت امروز غنيمت شمار

به قول دکتر محمد رضا ترکی من در کدام سوی 
زمین ایستاده ام )کتاب فصل فاصله( همین دیروز 
بود که در میان جمع دوستان ایستاده بودم و هرکس 
حرفی می زد، از هر دری و از هر جنسی. یکی قیمت 
کاال را می پرس��ید و دیگری از س��ود و زیان هایش 
می گفت. وقتی که برای تشرف به این سوی زمین، 
اینج��ا که رنگ و جنس دیگ��ری دارد، خداحافظی 
کردم. برقی در چش��م ها و نوری در دل ها نشس��ت 
که به یقین از من نبود. درخش��ش چش��م ها رنگ 
دیگری داشت و حاال من نایب هستم تا سالم همه 

آن ها را به این سوی زمین برسانم.
امروز در برابر جایگاهی ایستاده ام که به یقین 
بس��یار برتر و بزرگتر از همه شایس��تگی های من 
اس��ت. کوله باری از چش��م های منتظر و دل های 
امیدوار دارم که حم��ل و تحملش فراتر از طاقت 

من است.
ای رس��ول پاك خدا! بیا و شانه های زخمی ام را 
التیام ده. بیا اماناتت را بازستان، مرا سله بردباری و 
باربرداری ده و آنان را به اجابتی دیگر خرسند ساز.

من كجایم؟
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فضيلت مسجد النبی 
*پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: بهترین مقصدی که مرکب ها 

را به سوی آن سوار شوند، این مسجد من و خانه خداست.
* پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: تنها به سوی سه مسجد 

مسافرت می شود: مسجد کعبه، مسجد من و مسجد ایلیا )در شهر 
بیت المقدس(.

*پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: هر کس با طهارت بیرون شود 
و قصدی جز آمدن به این مسجد مرا نداشته باشد تا در آن نماز 

بخواند، مانند انجام حج است.

دعا چیست؟ دعا به معناي خواندن و صدا زدن دیگري است. دعا 
از برنامه هاي عبادي مهمي اس��ت که در تمامي ادیان، به ویژه ادیان 
آس��ماني مورد توجه خاص قرار گرفته است، چرا که جوهر هر دین، 
پرس��تش است و دعا، اظهار نیاز و ناتواني در برابر نیروي برتر و بدون 
رقیب آن دین مي باش��د، آنسان که رسول گرامي اسالمي فرمودند: 

الّدعاُء ُمُخّ الِعبادۀ، درون مایه اصلي عبادت، دعاست.
  تعابير روايي نيايش

در زبان روایات و کالم معصومان علیهم السالم، از دعا، با تعبیرهاي 
مختلفي چون برترین عبادت، کلید رستگاري، سالح مومن، سالح 
انبیاء، برنده ترین سالح و... یاد شده است. مي گویند روزي در مسجد، 
اصحاب گ��رم گفت وگو بودند که آواي دلنش��ین پیامبر اکرم)ص( 
همگان را به سکوت واداشت. آن حضرت پرسید:آیا مي خواهید شما 
را به اسلحه اي که موجب نجات شما از دشمن و سبب افزایش روزي 
مي شود رهنمون شوم؟ حاضران پاسخ گفتند: آري اي فرستاده خدا. 
پیامبر)ص( فرمود: ش��ب و روز در حال دعا و نیایش با پروردگارتان 

باشید، چرا که دعا، سالح مؤمن است.
  برخي شرايط پذيرش دعا حمد و صلوات

نیایش، بیان خواسته هاي موجودي ناتوان است، آنگاه که در برابر 
قدرتي بیک��ران قرار مي گیرد و با کوله ب��اري از نیاز، لب به خواهش 
مي گش��اید. باید پیش از آن که خواسته اي بخواهد، ابتدا شکر آنچه 
را دارد به جاي آرد و بر آن کس��اني که نزد معبود واالترین جایگاه را 
دارند، درود فرس��تد، تا خواس��ته اش پذیرفته شود. نوشته اند روزي 
مردي عرب وارد مسجد پیامبر)ص( شد و به نماز ایستاد و دستانش 
را به درگاه الهي بلند کرد و مش��غول نیایش ش��د. پیامبر)ص( به راز 
و نیاز او نگریس��ت و به یاران خود رو ک��رد و فرمود: این بنده خدا در 
نیایش خود با پروردگارش شتاب کرد. آنگاه نگاه پیامبر)ص( به گوشه 
دیگري از مس��جد گره خورد. عرب دیگري مشغول نماز و نیاز بود. او 
پس از نمازش دست به دعا برداشت و پس از سپاسگزاري نعمت هاي 
پروردگار و صلوات بر پیامبر اکرم)ص( و خاندان او، خواس��ته هایش 

را ب��ر زبان جاري س��اخت. پیامبر صلي الل علیه و آل��ه از جاي خود 
برخاست و نزد او رفت و به او فرمود: هر چه از خداي خود مي خواهي 
بخواه، زیرا ش��یوه اي برگزیده اي که به استجابت مي انجامد و با این 

گونه نیایش، هر خواسته اي که داري، برآورده خواهد شد.
  دعا براي دوستان

حس��ن بن جهم نزد امام صادق علیه السالم رفت و گفت: اي فرزند 
رس��ول خدا، مرا در دعاهایتان فراموش نکنید و براي برطرف ش��دن 
مشکالتم دعا بفرمایید. امام فرمود: از کجا مي داني که تو را در دعاهاي 
خود فراموش مي کنم؟ حس��ن پیش خود اندیش��ید، آن بزرگوار امام 

شیعیان است و دوس��تان و شیعیان خود را فراموش نمي کند. من هم 
که از شیعیان او هستم، پس دلیلي ندارد که او مرا فراموش نماید. عرض 
کرد: نه ش��ما مرا فراموش نمي کنید. امام فرمود: چگونه فهمیدي که 
فراموشت نمي کنم؟ گفت: چون من از شیعیان و دوستداران شما هستم 
و مي دانم که شما براي دوستان خود دعا مي کنید. امام پرسید: آیا غیر از 
این مطلب چیز دیگري را هم مي داني که به خاطر آن فراموشت نسازم؟ 
حس��ن گفت: خیر، چیز دیگري نمي دانم. امام فرمود: هرگاه خواستي 
بداني که در نزد من چگونه اي، نگاه کن ببین من در نظر تو چگونه هستم 

و چقدر با هم دوستي داریم، تا به وسیله آن، بیشتر به یاد هم باشیم.
  اميدواري در دعا

احمد بن محمد، نزد امام صادق علیه السالم رفت و گفت: چند سال 
اس��ت که حاجتي دارم و بسیار هم دعا کرده ام، ولي دعایم مستجاب 
نمي شود. کم کم در دلم شک راه یافته است، چه کنم؟ امام نگاه تندي 
به او کرد و فرمود: اي احمد، مراقب باش که شیطان بر تو پیروز نشود 
و تو را از رحمت پروردگارت ناامید نسازد. مگر نمي داني که پروردگار، 
گاه برآوردن نیاز مومن را به تاخیر مي اندازد، تا او بیش��تر به راز و نیاز 
بپردازد، چرا که خداوند بزرگ، گفت وگوي بندگان را با خود دوس��ت 
مي دارد. به خدا سوگند، دیر برآورده شدن نیازهاي بندگان، براي آنان 
بهتر از زود برآورده ش��دن آنهاست. سپس امام، احمد بن محمد را به 
بردباري، تالش براي کس��ب حالل و پیوند با خویش��اوندان سفارش 
فرمود و گفت: خدا به وعده خود پایبند اس��ت و وفا مي کند. مگر خود 
او نفرموده است: هنگامي که بندگان من از تو در مورد من بپرسند، به 
آنان بگو من نزدیکم و نیایش نیایش کننده را آنگاه که مرا مي خواند، 
پاسخ مي گویم. مگر خود او نفرموده: از رحمت پروردگار ناامید نشوید 
و نیز این که: خداوند به شما وعده آمرزش و فزوني مي دهد. بنابراین، 
دلبندي ات را به پروردگار استوارس��از و شک و تردید در دل خود راه 
مده و دروازه دلت را براي وارد شدن چیزي به جز خیر و نیکي مگشا، 

که این تنها راه آمرزیده شدن و برآورده شدن دعاهاست.
پي نوشت ها در دفتر نشريه زائر موجود مي باشد.

دعا، شميم رحمت

با اص��رار، پیامبر اکرم)ص( را براي پذیرایي به خانه اش 
دعوت کرد. پیامبر پذیرفت و با هم راه خانه را پیش گرفتند. 
به خانه رسیدند. پیامبر وارد حیاط خانه شد. دید مرغي که 
باالي دیوار نشسته بود، تخم گذاشته است. تخم مرغ غلتید 
و از باالي بلندي بر زمین افتاد، ولي نشکست. پیامبر تعجب 
ک��رد و به مرد فرمود: دیدي چگونه تخم مرغ از باالي دیوار 
روي زمین افتاد، ولي نشکست؟ مرد گفت: آري! آیا شما از 
این تعجب مي کنید؟ سوگند به خدایي که تو را به پیامبري 
برانگیخته است، هرگز زیاني به من نرسیده است. این که 
چندان زیاني هم نبود. پیامبر با شنیدن این سخن بدون این 
که پذیرایي شود، از خانه مرد بیرون رفت و هیچ چیزي هم 
در خانه آن مرد نخورد. وقتي که از در خانه بیرون مي رفت، 
مي فرمود: کس��ي که هرگز زیاني به او نمي رسد، خدا به او 

توجهي ندارد و لطف خود را از او دور داشته است.1
1- اصول كافي، ج 2، ص256

بالها، هدیه الهي
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قرآن خواندن
پیامبر شب ها، تا سوره هاي حدید، حشر، 
صف، جمعه و تغابن را نمي خواند، نمي خفت. 
جابر گفته است: شب تا سوره هاي تبارك و 
الم تنزیل را نمي خواند، نمي خوابید. رسول 
گرامي، س��وره اعلي را دوس��ت مي داشت. 
هنگام خواندن قرآن، صدایش را مي کشید 
و با آوایي زیبا قرآن مي خواند و مي فرمود: هر 
چیز آرایه اي دارد و زینت قرآن، آواي خوش 

است و نغمه زیبا بر زیبایي قرآن مي افزاید.
همچنی��ن آورده ان��د پیامب��ر)ص( 
نمي خوابید، مگر آنکه مسبحات را تالوت 
مي کرد و مي فرمود: در این سوره ها آیه اي 
هس��ت که از هزار آیه باالتر است. عرض 
کردند: مسبحات کدام سور ه ها هستند؟ 
فرمود: حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن 

مسبحات هستند.
س��یوطي همچنین مي گوی��د: از ابن 
عباس روایت است که پیامبر وقتي که آیه 
اَهاَفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها«  »َونَْفٍس َوَما َسَوهّ
را مي خوان��د، درنگ مي ک��رد و مي فرمود: 
اللهم آت نفسي تقویها و زکیها، انت خیر من 
زکیها، انت ولیها و مولیها، خدایا! به روح من 
تقوا و تزکی��ه آن را عنایت کن. تو بهترین 

کسي هس��تي که آن را تزکیه مي کني. تو 
سرپرست و موالي روح من هستي.

ابن عباس مي گوید: پیامبر)ص( این دعا 
را در نماز مي گفت.

عبدالل بن مس��عود یکي از نویسندگان 
وحي بود. آیات قرآن که بر پیامبر)ص( نازل 
مي ش��د، به افرادي از جمله به عبدالل پسر 
مسعود مي گفت آن آیات را بنویسند. روزي 
پیامبر)ص( به عبدالل فرمود: آیاتي از قرآن 
را بخوان تا من بشنوم. عبدالل آیاتي از سوره 
نساء خواند تا به آیه »َفَکْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمن ُکِلهّ 
ٍة بَِش��ِهیٍد َوِجْئَنا بَِك َعَلى َه�ُؤالء َشِهیداً«  أَمهّ
)نساء ۴1( رسید که مي گوید: پس چگونه 
اس��ت )حال بن��دگان( هنگامي ک��ه از هر 
گروهي، گواهي )بر کردار آنان( بیاوریم و تو 
اي پیامبر گواه بر این امت باشي. پیامبر)ص( 
تا این آیه را شنید، منقلب شد و چشم هایش 

پر از اشک گردید و فرمود: دیگر بس است.

آیه های نور

حرم پيامبر 
پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: مدینه، حرم است، از »عائر« 
تا فالن جا، هرکس در آن قتلی مرتکب شود، یا قاتلی را پناه 
دهد، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد. از او هیچ توبه و 
فدیه ای پذیرفته نمی شود.
 امام علی علیه الّسالم: مکه، حرم خداست و مدینه، حرم 
رسول خدا صلّی الل علیه و آله است.
 امام صادق علیه الّسالم: مّکه، حرم ابراهیم علیه الّسالم است 
ومدینه، حرم محّمد صلّی الل علیه و آله است.

گفتمش در عین وصل  این ناله و فریاد چیست
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

طنین نام محمد)ص( اولین صوتی بود که پرده های گوش��م را به 
ارتعاش درآورد و همین نام ملکوتی اولین واژه ای بود که زبانم سخن 
ان  گفت��ن را با آن آغاز کرد. هر روز صبح و ظهر و ش��ب طنین اش��هد 
محمداً رسول الل از گلدسته های مساجد، هستی ام را به آسمان پیوند 
می زن��د و در ه��ر کجا و به ه��ر بهانه ای این نام بر زبان کس��ی جاری 
می ش��ود، آوای دس��ته جمعی صلوات از خاك به افالك برمی خیزد. 
از آن هن��گام که خود را ش��ناخته ام، می دانم ک��ه در پرتو نورانی این 
نام باید به جس��ت وجوی هویت واقعی خویش بپردازم و راز خلقتم را 
در ملکوت این نام بگش��ایم. من عمرم را با این نام زیسته ام،  با این نام 
گریسته ام و با همین نام به وجد آمده ام و دست افشان و پای کوبان، به 
سماع پرداخته ام. پس چه جای عجب که نام مدینه نیز همین حس و 

حال را در اندیشه و احساسم جاری سازد.
هم��واره »محمد« را ن��وری خی��ره کننده در 
آس��تانه مع��راج می دیده ام و »مدینه« را ش��هری 
از جنس آفتاب که در آس��مان بنا ش��ده اس��ت. از 
وقت��ی مفه��وم دعا و اس��تجابت را فهمی��ده ام، از 
عاشقانه ترین راز و نیازهایم با خداوند، درخواست 
تش��رف به مدینه و تنفس در فضایی بوده است که 
فرش��ته وحی بر پیامبر نازل می ش��ده، شهری که 
رسول خدا)ص( در آن راه رفته است، سخن گفته 
است، نفس کشیده است، کار کرده است، خندیده 
و گریس��ته است. ش��هری که پیامبر)ص( با دست 
خویش اولین مس��جد را در آن س��اخته و خالصه 
شهری که به اسالم و آیین  آن جامه عمل پوشانده 
و مهد پ��رورش آن قرار گرفته اس��ت. من از وقتی 
مفهوم دعا و استجابت را فهمیده ام، به هر کس که 
عازم مدینه بوده، التماس کرده ام وقتی به این شهر 

پا می گذارد و چش��مش به مس��جدالنبی می افتد، مرا در گوشه های 
ذهنش، هر چن��د غبار گرفته و مه آلود، به ی��اد آورد. مرا که در  آتش 
ش��وق پر کش��یدن به آن بارگاه می سوزم. تنها خواس��ته ام مرا به یاد 
آورد و مطمئن بودم همین کافی اس��ت و روح بلند رسول الل خود به 

خواسته درونی من آگاه است:
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است
و اینک در اوج ناباوری، آرزویی که عمری با آن دس��ت در گریبان 
ب��وده ام را تحقق یافته می بینم. حاال م��ن در مدینه و در چند قدمی 
مس��جدالنبی مأوا گرفته ام. پنجره اتاقم رو به این ملکوت باز می شود. 
ام��ا هر چند که به معش��وق رس��یده ام،  ن��ه تنه��ا آ رام نگرفته ام که 
بی قراری ام بیشتر شده است. با خود می اندیشم حال که  توانسته ام به 
این حریم نزدیک شوم و مرا اجازه داده اند تا به این بارگاه مشرف شوم، 
مس��ئولیتم صد چندان گردیده و سنگینی بار این 
مس��ئولیت و امانت به  این بیق��راری دامن می زند. 
چه خوش گفته اس��ت حافظ، حال که جلوه ای از 
معش��وق را دیده ام فریاد و فغانم افزون شده است. 
تازه فهمیده ام که وادی عشق با آدمی چه می کند و 
چه لذتبخش و شیرین است شعله ور گشتن در این 

وادی سراسر شور و اشتیاق و معرفت!
بی گمان روح ملکوتی رسول الل می دانست که 
م��ن ظرفیت تجل��ی یکباره این عش��ق را ندارم و 
چون چنین ب��ود، آن وجود نازنین م��را منزل به 
منزل ت��ا به این وادی راهنمایی ک��رده. امیدم به 
آن است که لیاقت داشته باشم تا همچنان رسول 
خدا دس��تگیرم باشد و در ادامه راه نیز مرا به حال 

خود وا نگذارد.
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

طی این مرحله با مرغ سلیمان کردم

در اوج ناباوری، آرزویی 
که عمری با آن دست 
در گریبان بوده ام را 

تحقق یافته می بینم. حاال 
من در مدینه و در چند 

قدمی مسجدالنبی مأوا 
گرفته ام. پنجره اتاقم رو 
به این ملکوت باز می شود

منزل به منزل تا کوی دوست
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در کوچه های رسالت
در حریم حرم

زائر قبر رسول)ص( دلی عاشق دارد 
و چشمی پر اش��ک و تنی که از رفت و 
برگشت به حرم و گشتن و گریستن در 

بقیع، خسته نمی شود. 
چ��را که س��ال ها انتظار کش��یده 
ت��ا توفی��ق »زیارت« نصیبش ش��ده 
اس��ت و این موهبت عظیمی اس��ت 
ک��ه می توان��د روبه روی مرق��د منور 
پیغمبر اکرم)ص( بایس��تد و از عمق 
��ام ُ  جان و صفای باطن، بگوید: »اَلسهّ
ام ُ َعَلیك یا  َعَلیَك یاَرُس��ول َ الِل،اَلسهّ

َدْب��ن َ َعْب��ِداللِ،...« ُمَحمهّ
و توفیق دیگر این که صبح و عصر، 
از در بقی��ع وارد ش��ود،  آرام آرام و با 
وق��ار و اخالص، پیش رود، روبه روی 
قبور مطه��ر چهار ام��ام معصوم)ع( 
اُم  بایستد و با ادب اظهار کند: »اَلَسهّ
��اُم َعَلیُکم  ��َه الُهدی اَلَسهّ َعَلیُک��م اَئَِمهّ

اَه��ل الَتق��وی...«
زائر عارف و امام شناس، قدر خود را 
می داند، موهبتی را که نصیبش ش��ده 
می شناس��د و  این نعمت بزرگ الهی را 

پاس می دارد. 
از ای��ن رو اوق��ات خ��ود را ب��ه 
پرس��ه زدن در مغازه ها نمی گذراند، 
»بازار« را بر »حرم« ترجیح نمی دهد 
و »تج��ارت« را به ج��ای »عبادت« و 

»زیارت« نمی گزیند.
زائر با معرفت و ش��ناخت، مدینه 
گام ه��ای  ج��ای  می شناس��د،  را 
رس��ول الل)ص( را در گوشه گوشه 
ای��ن ش��هر می بیند و می ش��نود که 
ب��ا او قصه ایمان و هج��رت و جهاد 
می گوید و خاطرات دوران رس��ول  
خدا و ائمه هدی و مس��لمانان صدر 

اسالم را زنده می سازد.

سفارش و محبوبيت مدینه 
پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: مدینه، هجرت 
گاه و آرامگاه من در زمین است. بر اّمت من است 

که همسایگانم را تا وقتی که از گناهان کبیره پرهیز 
می کنند، احترام کنند.

 انس نقل می کند: هرگاه پیامبر صلّی الل علیه 
و آله از سفر می آمد و نگاهش به دیوارهای مدینه 

می افتاد، از شوق مدینه، وسایلش را بر زمین می نهاد 
و اگر سواره بود، مرکب خود را حرکت می داد.

خلق نيكوی محمدی)ص(؛
نخستين پند رسالت

   ابوالفضل هادی منش
 خوش رفت�اری يك�ی از راه ه�ای جل�ب محبت ديگران اس�ت. 
خوش رفتاری، اكسیری است كه دل ها را به هم پیوند می زند و كارهای 
به ظاهر ناشدنی را ممكن می سازد. خداوند به پیامبرش اعالم می دارد 
كه اگر تو فردی خشن و بداخالق بودی، همگان از پیرامونت پراكنده 
می ش�دند. باری، راز موفقیت پیامبر گرامی اسالم)ص(، برخورداری 
از اخالق نیكو بود و همین عامل س�بب ش�د كه مردم گ�روه گروه به 
ايش�ان بپیوندند و دين مبین اسالم در همه جا گسترش يابد. ايشان 
می فرمايد: »أحُبّ عباد اهلل إلی اهلل أحس�نهم ُخلقا؛ بهترين بندگان 

خداوند نزد خدا، خوش اخالق ترين آنهاست.«

خداون��د متعال در مورد اخالق پیامبر)ص( فرموده اس��ت: »َفِبَما 
وْا ِمْن َحْولَِك؛  ا َغِلیَظ الَْقْلِب اَلنَفُضهّ ِ لِن��تَ لَُهْم َولَْو ُکنَت َفًظهّ َن اللهّ َرْحَمٍة ِمهّ
به سبب رحمت الهی، با مردم نرم شدی و اگر سنگدل بودی، مردم از 

اطراف تو پراکنده می شدند.«
پیامبر)ص( می فرمود: »در ت��رازوی عمل هر کس در روز قیامت، 
چیزی بهتر از خوش خلقی گذاش��ته نمی شود.« و نیز می فرمود: »ای 
فرزندان عبدالمطلب! شما با ثروت خود نمی توانید همه مردم را راضی 
کنید. پس با آنان با چهره ای گشاده و با خوش خلقی روبه رو شوید.« 
و: »نزدیک ترین همنش��ین م��ن در رس��تاخیز، خوش اخالق ترین 

شماس��ت.« نوش��ته اند: مرد عرب��ی از بیابان های 
اطراف مدینه به ش��وق ش��نیدن پن��دی از زبان 
رس��ول خدا)ص( آمده بود. نزد پیامبر اعظم)ص( 
نشست و گفت: »عربی بیابانگرد هستم، مرا پندی 
کامل و جام��ع بیاموزید.« پیامب��ر فرمود: »به تو 
امر می کنم که اخالق نیکو داش��ته باشی و غضب 
نکنی.« مرد عرب برای بار دوم، از پیامبر خواس��ت 
تا پندی کامل و جامع ب��ه او بیاموزد. پیامبر)ص( 
همان پاسخ را تکرار نمود. مرد برای سومین مرتبه 
تقاضای خود را بیان ک��رد و پیامبر)ص( نیز برای 
س��ومین بار همان پاس��خ را ب��ه او داد. مرد عرب 
گفت: »دیگر از ش��ما پرسش��ی نمی کنم؛ چون به 
من دس��توری جز اخالق نیکو  ندادید.« همچنین 
در این باره نوش��ته اند:  روزی عربی خدمت رسول 
خدا)ص( رسید و گفت:  »ای فرستاده خدا! به من 
چیزی بیاموز که س��بب س��عادت و رستگاری من 
شود.« پیامبر اکرم)ص( به او فرمود: »اخالق نیکو 

داشته باش و غضب مکن.« مرد با خوشحالی پاسخ داد: »همین یک 
نصیح��ت برای من کافی اس��ت.« بدرود گفت و از ن��زد پیامبر)ص( 
بیرون رفت. مدتی گذش��ت و بین قبیله او رخدادی ناگوار پیش آمد 
که س��بب اختالف با قبیله ای دیگر ش��د. اختالف میان دو قبیله باال 
گرفت تا به آنجا که هر دو قبیله، آماده جنگ ش��دند. افراد س��الح به 
دس��ت گرفتند و مقابل یکدیگر صف  آراس��تند. مرد نیز با ش��نیدن 
خبر جنگ، به خش��م آمد و لباس رزم پوشید، شمشیر بر کف گرفت 
و دوش��ادوش بس��تگان خود، برای جنگ با قبیله مخالف آماده شد. 
در این هنگام، س��فارش پیامبر)ص( و حرف خ��ود را به خاطر آورد 
که گفته بود: همین یک نصیحت او را کافی است. 
شمش��یر خود را سریع غالف کرد و به سوی قبیله 
مخالف به راه افتاد ت��ا آنان را به رأفت و مهربانی در 
مورد همدیگر دعوت کند. به س��وی آنان شتافت و 
گفت: »ای مردم! من هرگونه زیانی را که نش��انه ای 
ندارد، برعهده می گیرم و آن زیان را هم که نشانه ای 
دارد، از مته��م آن باز پس گیری��د تا دعوا پایان یابد 
و اختالف باال نگیرد.« اف��راد قبیله مخالف در برابر 
پیشنهاد عاقالنه  او آرام شدند و خشم شان فروکش 
کرد و حتی از حق خود و زیانی که به آن ها رس��یده 
بود، گذش��تند. بدین گونه آتش کینه و دش��منی 

میان دو گروه از مسلمانان فروکش کرد.

تكلم به همراه تبسم
یک��ی از نموده��ای حس��ن خل��ق، آمیخت��ن 
س��خن با لبخند اس��ت. ه��م جاذب��ه می آفریند و 
هم س��خن را دلنشین تر می س��ازد. همواره سخن 

یکی از نمودهای حسن 
خلق، آمیختن سخن با 
لبخند است. هم جاذبه 
می آفریند و هم سخن 
را دلنشین تر می سازد. 
همواره سخن گفتن 
پیامبر اعظم)ص( به 

تبسمی ملیح آمیخته بود
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توصیه
نکات امنيت فردی

1- ب��ه هن��گام خ��روج از هت��ل 
مح��ل اقامت خود،  حتم��اً از همراه 
خ��ود  شناس��ایی  کارت  داش��تن 
مطمئن ش��وید )این موضوع درباره 
زائران کهنس��ال و افرادی که احیاناً 
حواس پرت��ی دارن��د، بیش��تر مورد 

تأکید است(.
از  پیش��گیری  منظ��ور  ب��ه   -2
س��رقت احتمالی که ممکن است از 
داخ��ل هتل ها ص��ورت گیرد و برای 
نگهداری پول و اشیای قیمتی خود، 
از صن��دوق امانات که ممکن اس��ت 
در اتاق مدیر یا س��الن هتل باش��د، 

استفاده کنید.
3- از تردد به قس��مت هایی از هتل 
ک��ه احیاناً در اختیار مس��افران س��ایر 
کش��ورها بوده یا خالی از مسافر باشد،  

جداً خودداری کنید.
۴- به هیچ عنوان از آسانس��ورهای 
حمل بار که عموماً  به زیرزمین هتل راه 
دارد،  اس��تفاده نکنید )خصوصاً بانوان 

محترم و احیاناً کودکان(.
۵- نس��بت به ورود افراد ناشناس و 
غیر ایرانی به قسمت های محل استقرار 
خود حس��اس ب��وده و در صورت ورود 
افراد ناش��ناس، فوراً به مدی��ر کاروان 

اطالع دهید.
۶- ورود اف��راد بومی و غی��ر ایرانی 
ب��دون هماهنگی و حضور مس��ئوالن 
کاروان به قسمت خواهران ممنوع بوده 
و در صورت مشاهده، بالفاصله به مدیر 

کاروان اطالع دهید.
۷- در هت��ل مح��ل اقام��ت حتماً 
درب ها و پله های خ��روج اضطراری و 
محل استقرار کپسول های آتش نشانی 

را یاد بگیرید.

حرم پيامبر 
پیامبر خدا صلّی الل علیه 
و آله: هر پیامبری را، حرمی 
است و حرم من، مدینه است.
 سهل بن حنیف نقل 
می کند: رسول خدا صلّی الل 
علیه و آله با دست خویش به 
مدینه اشاره کرد و فرمود: آن، 
حرمی ایمن است.

گفت��ن پیامبر اعظم)ص( به تبس��می ملیح و دلنش��ین آمیخته بود: 
»کان رس��ول الل)ص( اذا حدث بحدیث تبس��م فى حدیثه.« گاهی هم 
با دیگران، با گفتار خوش، مزاح و ش��وخی می کرد،  با این هدف و قصد 

که آنان را مسرور و خرسند سازد.
این گش��اده رویی س��بب ش��ده بود که اصح��اب از برخ��ورد تند 
رس��ول الل)ص( خود را ایمن بدانند. »ابن عبدالبر« در »اس��تیعاب« 
می نویس��د: »نعیمان بن عمرو انصاری از صحابه و از جمله انصار و اهل 
بدر و مردی خوش مجلس و شوخ بود. گفته اند مرد عربی از بادیه نشینان 
خدمت پیامبر اکرم)ص( آمد و ش��تر خود را پشت مسجد خوابانید و به 

مسجد وارد شد. بعضی از اصحاب به نعیمان گفتند: 
اگر این شتر را بکشی، گوشت آن را تقسیم می کنیم. 
رس��ول الل)ص( نیز قیمتش را به اعرابی خواهد داد 
و این کار، او را خش��نود خواهد کرد. نعیمان شتر را 
کش��ت. در این میانه،  اعرابی بیرون آمد و شتر خود 
را کش��ته  دید. پس فریاد کشید و پیامبر)ص( را به 
دادخواهی خواست. نعیمان فرار کرد. رسول الل)ص( 
آن فریاد را که شنید، از مسجد خارج شد. ناقه اعرابی 
را کش��ته دید. پرس��ید: این کار از چه کسی سر زده 
است؟ گفتند: از نعیمان. آن جناب یک نفر را فرستاد 
تا او را بیاورد. فرس��تاده رفت و پس از جس��ت وجو 
فهمید در خانه »ضباعه بنت زبیر بن عبدالمطلب« 
همسر »مقداد بن اسود« پنهان شده است. خانه وی 
نزدیک مسجد بود. نعیمان خود را در حفره ای پنهان 
کرده و با مقداری علف س��بز جلو حفره را پوشانیده 
ب��ود. فرس��تاده رس��ول خ��دا)ص( او را نیافت. نزد 
پیامبر)ص( بازگشت و عرض کرد: یا رسول الل! من 

او را ندیدم. آن حضرت با دسته ای از اصحاب به خانه ضباعه رفتند و آن 
مرد مخفیگاه نعیمان را نشان داد. پیامبر اکرم)ص( دستور داد علف ها 
را برداش��تند و نعیمان را بیرون آوردند و دیدند پیشانی و رخسارش از 
علف های تازه رنگین شده اس��ت. حضرت رسول)ص( فرمود: نعیمان! 
این چه کاری بود که انجام دادی؟ گفت: یا رسول الل! همان کسانی که 
شما را به محل من راهنمایی کرده اند، مرا به این کار وادار کردند! پیامبر 
اکرم)ص( تبسم کنان رنگ علف ها را با دست مبارك خویش از پیشانی 

و رخسار او زدود، بهای شتر را نیز به صاحبش داد و او را راضی کرد.«
همچنین آورده اند که دس��ته ای از بچه ه��ا دامن پیامبر)ص( را 
در راه گرفت��ه بودند و می گفتند: »ما را بر ش��انه 
خود س��وار کن. همان گونه که برای حسن)ع( و 
حسین)ع( خود را ش��تر می کنی.« آن جناب به 
»بالل« فرمود:  »به خانه برو و هر چه پیدا کردی، 
بیاور تا خود را از این بچه ها بخرم.« بالل هش��ت 
دانه گ��ردو آورد. آن حضرت گردوها را تقس��یم 
ک��رد و خ��ود را از آن ه��ا خرید. س��پس فرمود: 
»رحم الل اخى یوس��ف باعوه بثم��ن بخس دراهم 
معدوده و باعون��ى بثمان ج��وزات؛ خدا، برادرم 
یوس��ف صدیق)ع( را مورد رحم��ت خویش قرار 
دهد.  او را ب��ه پول بی ارزش فروختند و مرا نیز به 

هش��ت دانه گردو معامله کردند.«
آن حض��رت گاه��ی برای پ��روردگارش غضب 
می کرد، ول��ی هیچ گاه برای خودش خش��مگین 
نمی ش��د. همیشه خوش��رو، نیک خو و فروتن بود. 
تندی و خشونت نداشت. صدایش را بلند نمی کرد، 

ناسزا نمی گفت و عیب جویی نمی نمود.

آن حضرت گاهی برای 
پروردگارش غضب 
می کرد، ولی هیچ گاه 

برای خودش خشمگین 
نمی شد. همیشه خوشرو، 

نیک خو و فروتن بود. 
تندی و خشونت نداشت. 
صدایش را بلند نمی کرد
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روایاتی از مدینه
امام صادق علیه الّسالم: هرگاه وارد مدینه شدی، 

پیش از ورود یا هنگام ورود، غسل کن.
 پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: نماز در مسجد قبا، 

مانند یک عمره است.
 پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله: هرکس بیرون آید تا به این مسجد 
� مسجد قبا � بیاید و در آن نماز بخواند، برای او پاداشی برابر عمره است.
 جابرنقل می کند : پیامبر خدا صلّی الل علیه و آله در مسجد خربه، 

مسجد قبلتین و مسجد بنی حرام که در دشت بود، نماز خواند.

بیشتر بدانیم
اذان های سحر و صبح

زائران گرامی در س��حرگاهان زیبای 
مدین��ه من��وره و مکه مکرمه، س��ه اذان 
می ش��نوند که در حقیقت دو اذان و یک 

اقامه می باشد.
1- اذان اول

حدود یک ساعت قبل از طلوع فجر اذان 
اول گفته می شود. این اذان را »اذان شب« 
می گوین��د. با ای��ن اذان، مس��لمانان آگاه 
می ش��وند تا برای نماز شب یا آماده شدن 

برای ادای نماز صبح از خواب برخیزند.
2- اذان دوم

به فاصله یک س��اعت از اذان اول، اذان 
دوم ک��ه هم��ان اذان صبح اس��ت، گفته 
می شود. در اذان صبح اهل سنت جمله ای 
اضاف��ه وج��ود دارد که به ن��ام »تثویب« 
معروف اس��ت. این جمله عبارت است از: 
الُۀ َخیٌر ِمَن النهَّومیعنی: نماز از خواب  الصهَّ
بهتر است. با شنیدن این جمله که در سایر 
اذان ها نیس��ت، نمازگزار متوجه می شود 
که این اذان صبح اس��ت. ی��ادآوری این 
نکته الزم است که در فقه شیعه این گونه 
تثویب )زیاده( وجود ندارد و از مسنونات 

)مستحبات( نیز شمرده نشده است.

3- اقامه
معم��والً با فاصله زمان��ی بین 10 الی 
20 دقیق��ه بی��ن اذان و اقامه که س��در 
نمازه��ای پنجگان��ه مختل��ف اس��ت، 
تکبیرگو با گفتن  اقامه، برپا ش��دن نماز 
جماع��ت را اعالم می دارد. بین اقامه اهل 
س��نت و اقامه ش��یعه امامیه در حذف یا 

تکرار جمالت، تفاوت هایی وجود دارد.
حجاج محترم توجه داشته باشند هنگام 
اذان با هیچ فردی صحبت نکنند، اگر زائران 
گرامی دقت بفرمایند، بعضی از مسلمانان در 
حالی که به قرائت قرآن مشغولند، به مجرد 
شنیدن اذان، دست از قرائت برمی دارند و به 

احترام اذان، سکوت می کنند.
روایات و نیز اح��کام فقیهان بر تکرار 
بندهای اول اذان از سوی شنونده تأکید 
دارند و بهتر اس��ت این تک��رار با صدای 

آهسته باشد.

ورود به مدينه
   ابراهیم ابراهیمي

با ورود به دروازه مدینه، در س��مت راس��ت کوهي به نام کوه عیر 
مش��اهده کردیم که عالمت حد حرم بر روي آن نصب ش��ده اس��ت. 
زماني که رس��ول خدا)ص( در جریان هجرت از مکه بیرون آمد، رو به 

کعبه کرد و گفت:
لله��م إنه��م أخرجوني من أحب البق��اع إلي فأس��کني أحب البقاع 
إلی��ك: خدایا! همان گونه که مرا از س��رزمیني ک��ه بیش از همه جا 
دوس��تش داشتم خارج کردند مرا در س��رزمیني که بیش از همه جا 

دوستش داري، وارد کن.1
وقتي وارد مدینه شد گفت: خداوند ابراهیم مکه را حرم قرار داد و 
من مدینه را که حد فاصل دو کوه عیر و ثور اس��ت، آن گونه که خوني 

در آن ریخته نشود و سالح براي جنگ در آن حمل نگردد.
در پش��ت کوه احد، کوه کوچک دایره وار قرمزي هست که آن 
را ک��وه ثور مي نامند. این کوه، حد حرم مدینه در ش��مال اس��ت. 
مانند این س��وي قب��ا که کوه عی��ر قرار دارد و ح��د جنوبي حرم 
اس��ت و فاصله هر کدام از این دو کوه، تا مسجدالنبي)ص( هشت 

کیلومتر مي باشد.
حد حرم در ش��رق و غرب همان حره ش��رقي )واقم( و حره غربي 
)وب��ره( اس��ت. کاروان در حال حرکت به س��وي مرکز ش��هر بود که 

مسجدي با چهار مناره توجه همگان را به خود جلب کرد. این مسجد، 
مسجد قبا بود.

منطقه قبا در فاصله ش��ش کیلومتري جنوب مسجدالنبي)ص( 
واقع است و از نقاط خوش آب و هوا و از مناطق زراعي و پر آب اطراف 
مدینه به ش��مار مي آید. به همین دلیل نخلس��تان هاي زیادي در قبا 
وجود داش��ته و دارد. مردم ای��ن منطقه، که به ن��ام طایفه بنو عمرو 
بن عوف ش��ناخته مي ش��دند، به دلیل واقع ش��دن قبایل در جنوب 
ش��هر مدینه و سر راه مکه به مدینه، نخس��تین استقبال  کنندگان از 
مهاجرین و نیز شخص رسول خدا )ص(در وقت هجرت بودند. پیش از 
آمدن رس��ول خدا)ص( شماري از مهاجران که از مکه به مدینه آمده 
بودند، به طور موقت در قبا سکونت گزیدند. پس از آن که رسول خدا 
صل��ي الل علی��ه و آله به قبا آمدند، چن��د روزي در آن جا توقف کرده 
و آن��گاه که خانواده آن حضرت همراه علي بن ابیطالب علیه الس��الم 
به ایش��ان پیوس��تند، به محل اصلي یثرب، یعني جای��ي که امروزه 
مس��جدالنبي)ص( قرار دارد، راهي شدند. رس��ول خدا روز دوشنبه 
دوازده ربیع االول نزدیک ظهر از ثنیه الوداع وارد قبا ش��د و مسجد قبا 

را تاسیس کرد و روز جمعه روانه مدینه شد.
پي نوشت:

1- مستدرك الوسائل، ج 10، ص 206 

امروز ک��ه در برابر گنبد زیبا و س��بز حریم نبوی ایس��تاده بودم، 
سوالی در ذهنم نشس��ت. اول خیلی جدی نبود اما رفته رفته رنگ و 
ش��کل پیدا کرد و تنها چند قدم جلوتر آنچنان مشام جانم را به خود 
آغشته س��اخت که دیگر تحمل نداشتم تا زیر بار آن یک تنه بایستم 

و کمر راست کنم. 
خیلی س��اده بود. زمین مدینه چه طاقت��ی دارد؟ چطور می توان 
بزرگترین دس��ت آورد خلقت از روزگار نخستین تا واپسین دوران را 

در خود جای داد و منفجر نشد؟

چطور می توان این همه اش��ک و آه و نیاز و حسرت را دید و ساکت 
ماند؟ چطور می توان بار همه انتظارهای عالم را به دوش کش��ید و دم 
بر نیاورد؟ چطور می توان این همه رد پای دل های عاشق را حفظ کرد 

و خاموش ماند؟ چطور می توان؟ چطور می توان...
راستی که زمین مدینه عجب دلی داری تو. اگر من جای تو بودم، 
نه. من همین امروز هم لبریز اشکم، دیگر چه جای ماندن به جای تو. 
اما روز قیامت تو چه حرف هایی خواهی گفت. می دانم که درددلهایت 

شنیدنی است. منتظر می مانم تا آن روز.

و این زمين...دریچه
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سالمت زائر
 14 توصيه هاي

دارویي به زائرین 
1. تم��ام داروه��اي تخصص��ی مورد 
مص��رف براي م��دت حداق��ل ۶0 روز را 

به همراه داشته باشید. 
2.  هرگونه تغییر خودسرانه در میزان 
داروی مصرف��ی یا زمان مصرف آن مجاز 

نمی باشد.
3.  مراقبت در حفظ صحیح داروها در 
طول سفر خصوصاً داروهای یخچالی و...

الزامی است.
۴. در طول ایام تش��ریق، داروها را در 

دسترس داشته باشید.
۵. اقالم دارویی موج��ود در مراکز 
درمان��ی ای��ران در عربس��تان تمام��ا 
ایران��ی می باش��د. ل��ذا اگ��ر داروی 
خارج��ی خاص��ی مص��رف می کنید، 

حتما به همراه داشته باشید. 
۶. فرایند پیچیده ارس��ال، ترخیص و 
حمل دارو به کش��ور عربستان با مقررات 
سخت آن کش��ور روبروس��ت و لذا لزوم 
پرهیز از مصرف بی رویه دارو ضروریست.

۷. زیان ه��ای دریاف��ت و مص��رف 
بی روی��ه دارو ) تداخ��الت دارویی ، .... ( 
را بدانیدو از پزش��ک حج تقاضای داروی 

بی مورد ننمایید. 
۸. اصرار به دریافت داروهای تزریقی، 
آنت��ی بیوتیک ها و ... ) مقاومت میکروبی 

و...( نداشته باشید. 
۹.  هم��راه داش��تن برخ��ی داروه��ا 
در کش��ور عربس��تان ش��امل مخدرها، 
کدئین ه��ا، و داروه��ای آرامبخش جرم 

محسوب می شود.
10. داروهای موجود در داروخانه های 
عربستان با قیمت های بسیار زیاد عرضه 
می ش��وند. لذا داورهای خود را به همراه 

داشته باشید. 
11. درج نام کش��ورهای پیشرفته بر 
روی برخی از بس��ته های دارویی واقعی 

نیست.
12. بدون مش��ورت با پزشک از خرید 
و مصرف دارو از داروخانه هاي عربس��تان 

جدا خودداری نمایید. 
13. برای آگاه��ی از برخی داروهای 
ممنوعه در کش��ور عربستان با مشاوران 
داوریی مرکز پزشکی حج و زیارت تماس 

حاصل نمایید. 
1۴. زن��ان در خص��وص داروها برای 
تاخی��ر ع��ادت ماهیانه حتما با پزش��ک 

متخصص زنان مشورت نمایند.

ساختن مسجدالنبی 
انس نقل می کند: پیامبر صلّی الل علیه 
و آله به مدینه آمد و دستور ساختن مسجد 
داد و فرمود: ای بنی نّجار! قیمت آن را بر 
من حساب کنید. گفتند: بهای آن را جز 
از خدا نمی خواهیم. پس دستور داد گور 
مشرکان را کندند، ویرانه ها و ناهمواری ها 
را هموار کردند، نخل ها را بریدند و آن ها را 
در سمت قبله مسجد چیدند.

يك مسجد و دو قبله
بی تردید همه مس��اجد عالم دارای یک قبله اند بجز یک مسجد که 
در گذر تاریخ از دو قبله برخوردار بوده است. این مسجد در شمال غربی 
ش��هر مدینه منوره وجود دارد و به نام مس��جدالقبلتین معروف است. 
سابقه تاریخی این مسجد به گونه ای است که در صدر اسالم دارای دو 
قبله بوده و در دو جهت جغرافیایی مخالف – با اختالف حدود )1۸0( 
درجه – وجود داشته اس��ت. تعجب نکنید، 1۸0 درجه! مگر می شود 
انسان به جهت و سمت و سوی دیگری غیر مسجدالحرام نماز بگزارد؟! 
نمازگزاردن به غیر از جهت مس��جدالحرام جایز نیست، لیکن در این 
مکان حادثه مهمی رخ داده است که از زمان صدر اسالم به نام مسجد 
دو قبله معروف گردیده و هم اکنون نیز به همین نام مش��هور اس��ت. 
حجاج و زائران کش��ورهای اس��المی که برای زیارت قبر پیامبر)ص( و 
ائمه بقیع علیهم السالم به مدینه می آیند، یک روز را به زیارت مساجد 
مقدس تاریخی، از جمله مس��جد قبلتی��ن اختصاص می دهند و برای 

ادای نماز تحیت مسجد به این مکان مقدس مشرف می شوند.

گزارش رويداد تغيير قبله
به منظور آگاهی کامل از این حادثه مهم می بایست به تاریخ صدر اسالم 
برگردیم. هفده ماه از ورود پیامبر خدا)ص( به ش��هر مدینه می گذرد، روز 
دوشنبه پانزدهم ماه رجب سال دوم هجرت، پیامبر اکرم)ص( به همراه تنی 
چند از اصحاب، برای تسلی دادن به مادری مسلمان که فرزند جوانش را از 
دست داده بود، به طرف قبیله ای به نام بنی سلمه حرکت می کنند. نام این 
مادر ام بشر است. مادر داغدیده از حضور رسول خدا)ص( در خانه اش بسیار 
خشنود شد و به افتخار رسول خدا گوسفندی ذبح کرد و طعامی تهیه نمود. 
ظهر شد هنگام ادای فریضه نماز فرا رسید. پیامبر با همراهان که تعدادی 
اندك بودند به نماز ایستادند. تا آن زمان قبله مسلمانان بیت المقدس بود و 
پیامبر خدا)ص( از زمان بعثت به مدت پانزده سال )سیزده سال در مکه و 

نزدیک به دو سال مدینه( به سوی بیت المقدس نماز  می گزارد.

مالمت يهوديان
پیامبر خدا)ص( از این قبله راضی نبود زیرا یهودیان مدینه  و اطراف 
آن همواره به پیامبر و مسلمانان طعنه می زدند و می گفتند: دین شما 

دین کامل نیست، زیرا قبله شما همان  قبله ما یهودیان است!
رس��ول خدا)ص( از گفته آنان آزرده خاطر گشت و همواره منتظر 
دستوری جدید از سوی خداوند درباره قبله بود تا به گونه ای از مالمت 
یهود رهایی یابد و اس��الم این دین جاوی��دان از یک قبله اختصاصی 

بهره مند شود.

پايان انتظار
انتظار به پایان رس��ید. هنگامی که رس��ول خدا)ص( و همراهان 
در خانه ام بش��ر مش��غول ادای نماز ظهر بودند جبرئیل)ع( بر او نازل 
گردید و خبر تغییر قبله را از س��وی خدای بزرگ برای ایش��ان آورد: 
هَّیَنهَّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَوِلهّ َوْجَهَك  َماِء َفَلُنَولِ )َقْد نََریَتَقُلهَّب َوْجِهَك ِفي الَسهّ

َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحَراِم...(
ترجمه: نگریس��تن تو را به اطراف آس��مان می بینم. تو را به جانب 
قبله ای که می پس��ندی بر  می گردانیم، پس به س��وی مسجدالحرام 

روی برگردان.
پیامبر خدا)ص( بی درنگ به س��مت جنوب برگش��ت و چند نفر 
نمازگ��زار هنگامی که دیدند پیامبر به طرف آنان برگش��ته فهمیدند 
که دس��تور جدیدی از منبع وحی به او رس��یده اس��ت، لذا بالفاصله 
پش��ت س��ر پیامبر خدا)ص( قرار گرفتند و دو رکعت باقی مانده را به 
جانب مس��جدالحرام – قبله جدید – به پایان بردند. خبر این حادثه 
مهم در سراس��ر مدینه و نواحی و اطراف آن دهان به دهان پخش شد 
و مس��لمانان از این پس به س��وی قبله جدید – مسجدالحرام – نماز 
گزاردند. تعدادی از مردم قبیله بنی سلمه از ام بشر درخواست کردند 
تا خانه اش را به آنان بفروش��د تا به پاس بزرگداشت این واقعه عظیم، 

مسجدی به نام مسجد قبلتین احداث شود.
ام بشر گفت: من خانه ام را نمی فروشم. آن را هدیه می کنم تا شما 
مس��جد بس��ازید. بدین ترتیب مردم قبیله بنی سلمه نخستین بنای 
مس��جد قبلتین را برپا کردند. پس از گذش��ت قرنه��ا و تجدید بنای 
متعدد، هم اکنون مس��جد قبلتین با دو گنبد، دو مناره بس��یار زیبا، 
چش��مان بینندگان را به خود خیره می کند و خاطره عطرآگین صدر 

اسالم را در ذهن بازدیدکنندگان خود زنده می نماید.



کوتاه از ایران

صراطمیزان

کوتاه از جهان

قرائت حديث کساء و آيين شكرگزاری سالمتی 
رهبر معظم انقالب در سراسر کشور

نمازگزاران تهرانی در نماز جمعه این هفته 
برای ش��کرگزاری به درگاه ای��زد منان و طلب 
ش��فای کامل و عاجل برای حض��رت آیت الل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب حدیث ش��ریفه 
کسا را قرائت کردند. نمازگزاران تهرانی پیش 
از مراس��م نماز جمعه این هفته تهران با قرائت 
حدیث شریف کساء، از درگاه الهی شفای مقام 
معظم رهبری را خواس��تار شدند. نمازگزاران 
تهران��ی همچنی��ن 1۴ میلیون صل��وات نذر 

سالمتی حضرت آیت الل خامنه ای کردند.
همچنین در پی بس��تری شدن مقام معظم 
رهب��ری از اواس��ط هفت��ه گذش��ته در یکی از 
بیمارس��تان ه��ای ته��ران و انج��ام یک عمل 

جراحی، عاش��قان و پیروان والیت در سراس��ر 
کشور با گرفتن روزه و خواندن نماز و دعا، شفای 
عاجل ایشان را از خداوند متعال مسالت کردند.

م��داح اهل بیت )ع( حاج س��عید حدادیان 
اجرای این برنامه را برعهده داشت.

همچنین آیین های ش��کرگزاری سالمتی 
رهبر معظم انقالب شامگاه پنجشنبه با حضور 
پرش��ور خانواده های معظم ش��هدا ، فرزندان 
ش��هیدان و ایثارگران و دیگر اقش��ار مردم در 

گلزار های شهدا در کشور برگزار شد.
در این آیین ها به شکرانه سالمت و بهبودی 
رهبر معظم انقالب، همراه با خواند دعای کمیل 
برای سالمتی و طول عمر معظم له دعا کردند.

اخراج سناتور آمريكايی حامی 
رژيم صهيونيستی از نشست مسيحيان 

مشرق زمين در واشنگتن
 » تد کروز« س��ناتور آمریکایی از ضیافت 
شامی که با حضور اسقف های مسیحی مشرق 
زمین در واش��نگتن برگزار شد، بعداز حمله به 
مقاومت لبنان و فلس��طین و حمایت از رژیم 
صهیونیس��تی، اخراج ش��د.  این ضیافت شام 
در حاش��یه همایش دفاع از مسیحیان مشرق 
زمین برگزار شد و در آن تعدادی از سناتورهای 
آمریکایی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 
شرکت کردند. تد کروز از سخنرانان این ضیافت 
ش��ام ضمن دفاع از رژیم صهیونیستی و حمله 
ب��ه گروه ه��ای مقاومت فلس��طینی و لبنانی 
مدعی شد که » مسیحیان مشرق زمین هیچ 

همپیمانی بهتر از اسراییل ندارند«.

مالزی تا سال 2020، 
بزرگترين توليدكننده گاز 

طببيعی جهان می شود
 یک گروه مشاوره ای مدعی است مالزی با 
افزایش تولید گاز خود به میزان چهار میلیون 
تن در س��ال طی هشت س��ال آینده می تواند 
بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی جهان شود. 
روزنامه 'نیو استریت تایمز' مالزی روز جمعه به 
نقل از گروه مشاوره ای 'وود مکنزی' اعالم کرد 
که این کشور تا سال 2022 میالدی می تواند 
بیشترین گاز مایع طبیعی )ال.ان.جی( جهان 
را تولید کند و از کشور قطر سبقت بگیرد. این 
گروه مشاوره ای اعالم کرد که شرکت ملی نفت 
و گاز مالزی )پتروناس( ظرفیت جدیدی برای 
تولید گاز در بخش هایی از ایالت های صباح و 
ساراواك و کش��ور کانادا دارد و همکاری های 
خود را با برخی از ش��رکت ها در کش��ورهایی 
همچون اس��ترالیا تقویت کرده اس��ت. 'وود 
مکنزی' یک شرکت تحقیقات معدنی، فلزی و 
انرژی است که دفتر آن در انگلستان قرار دارد.

وزيران خارجه ايران و چين 
خواستار گسترش مناسبات 

راهبردی شدند
 رادیو بین المللی چین روز جمعه از دیدار 
وزیران خارجه ای��ران و چین و تاکید این دو 
مقام بلندپایه بر گسترش مناسبات راهبردی 
دراز مدت میان ته��ران - پکن خبرداد. این 
رادیو با بازتاب این دیدار که روز پنجش��نبه 
در دوش��نبه پایتخ��ت تاجیکس��تان انجام 
ش��د، گفت که 'وانگ یی' وزیر خارجه چین 
خواس��تار 'تقویت اعتماد متقابل سیاسی و 

همکاری عملی دو کشور' شده است.

 نخست وزير هند
به ايران می آيد

»نارندا مودی« نخست وزیر هند سال 
آینده به تهران س��فر خواهد کرد.'سوشما 
س��واراج' وزیر امور خارجه هن��د با اعالم 
این خبر، از دعوت 'حسن روحانی' رییس 
جمهوری ایران از نخست وزیر هند تشکر 
کرد.دکتر روحانی در حاشیه چهاردهمین 
اجالس سران سازمان همکاری شانگهای، 
در دیدار وزیر خارجه هند گفت: جمهوری 
اس��المی ایران و هند عالوه بر ریشه های 
مش��ترك تاریخ��ی و فرهنگ��ی همواره 

شرکای مطمئنی برای یکدیگر بوده اند.

سرمايه صندوق سرمايه گذاری 
حرم های مطهر افزايش می يابد

 وزیر راه و شهرس��ازی گفت : سرمایه 
صندوق س��رمایه گذاری طرح حرم های 
مطهر ب��ه منظور بهس��ازی و بازس��ازی 
بافت فرس��وده پیرامونی آنها به یک هزار 
میلیارد ریال افزایش می یابد. وی عنوان 
کرد: در جلس��ه ای که هی��ات وزیران در 
مشهد داشت پیش��نهاد افزایش سرمایه 
صندوق ب��ه یک هزار میلی��ارد ریال ارائه 
ش��د که به تایید هیات وزیران رس��ید تا 
منابع آن تامین ش��ود.وی با بیان این که 
20درصد س��رمایه این صندوق از منابع 
بودجه عمومی دولت اس��ت ک��ه باید در 
بودجه س��ال ۹۴ دولت پیش بینی ش��ود 

و افزایش سرمایه آن انجام گیرد.

كاهش ارجاع بيماران به خارج 
از بيمارستان از دستاوردهای 

طرح تحول نظام سالمت است
 وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
گف��ت: کاهش ارجاع بیم��اران به خارج از 
بیمارس��تان برای تهیه ملزومات پزشکی 
و همچنی��ن کاهش قیم��ت تجهیزات و 
ملزومات پزش��کی از دس��تاوردهای مهم 
ط��رح تحول نظام س��المت اس��ت. طرح 
تح��ول نظام س��المت از 1۵ اردیبهش��ت 
ماه امس��ال در بیمارس��تان ه��ای دولتی 
دانش��گاهی سراس��ر کش��ور در حال اجرا 
اس��ت. درمان وآموزش پزش��کی ، دکتر » 
سید حسن هاشمی« اظهارداشت : از زمان 
اجرای این طرح همچنین از عرضه کاالی 
قاچاق و فاقد کیفیت تجهیزات و ملزومات 

پزشکی جلوگیری شده است.

آنچه مهم اس��ت این اس��ت 
که م��ا بدانیم حج یک��ی از نقاط 
قّوت آیین مقّدس اس��الم است؛ 
گرچه نقاط قّوت در مجموعه ی 
شریعت اسالمی یکی دوتا نیست، کم نیست، اّما حج به خاطر 
این خصوصّیاتی که در آن هس��ت - ک��ه کمابیش همه با این 

خصوصّیات آشنا هستیم - یک برجستگیای دارد؛ در واقع میشود گفت که 
حج مایه ی اقتدار جامعه ی اسالمی است، مایه ی اقتدار اّمت اسالمی است
بخشی از بیانات در ديدار با كارگزاران حج 20/ 06 / 13۹2

منظ��ور اینجان��ب از ای��ن 
تذکرات به حجاج محترم آن است 
که توجه آنان را به وظایف خطیری 
که در این س��فر بس��یار مهم از 

طرف شرع مطهر و ملت ش��هیددادۀ ایران برعهدۀ آنان گذاشته 
شده است جلب نمایم. شما امروز در این سفر در بوتة امتحان قرار 
دارید، چون نمونه و الگویی از ملت ایران هستید. و باید بدانید که چشمان کنجکاو 

صدها هزار زائر، که از اطراف جهان حول مرکز وحی گرد آمده  اند.
بخشی از بیانات امام خمینی )ره( در تاريخ 1364/05/25
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