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پیروزی غزه تحقق وعده 
الهی و بشارت دهنده 
پیروزی های بزرگ تر است
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به میهن اسالمي
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رهنمود

ندای پیامبر رحمت 
اینجا اردوگاه بزرگ امت اسللامی، است؛ جایگاه 
تمرین خدائی و مردمی شدن، از »خود«های دروغین 
و شرک آلود بیرون جستن، و به »خود« حقیقی و  الهی 
پیوسللتن. اینجا جایگاه برائت از دیو و َدد و شللیطان و 
پیوستن به جنود رحمان است. جایگاه تجدید عهِد: ان 
ال تعبدواالشیطان و پاسخ به: ان اللهَّ برٌی من المشرکین و 
رس��ولُه است. اینجا محّل تجلی امت واحده  اسامی و 
مظهر عّزت معنوی و قدرت بشری مسلمانان است.این 
ویژگی ها در روزگار ما که تقابل حق و باطل و نیروهای 
خیر و شر، در مرحله ی خطیر و حّساسی است، معنای 
بارزتری یافته است. امروز ندای پیامبر رحمت، رساتر از 
همیشه به گوش می رسد، و دعوت اسام که دعوت به 
عدالت و آزادگی و رسللتگاری است، با َطنین بیشتری 
شنیده می شللود. پاره های شب سیاه استکبار و ظلم و 
خودکامگی از سللوئی و جهل و خرافه و فریب ازسوی 
دیگر، بشللر را بیش از گذشته، نیازمنِد نور رستگاری و 
تشللنه ی عدل و صلح و برادری کرده است. امروز ندای 
ملکوتی: تعالوا الی کلمة س��واء بینن��ا و بینکم ااّل نعبد 
.. کلله ردِّ خداونللدان زور و زر و صف آرائی در برابر  ااّلاللهَّ
ستم و ستمگر است، گوش و دل اسیران و ستمدیدگان 
را بیش از همیشه می نوازد، و مژده ی: انّ اللهَّ علی نصرهم 

لقدیر، به آنان دلگرمی و امید می بخشد.
پیام به کنگره  عظیم حج  ۱۳۸۰/۱۱/۳۰

بار حجاج در فرودگاه امام)ره( 
تحویل داده مي شود

بازدید جانشین نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت 

اقامتگاه حجاج ایراني

زمزمه  عارفان  در  بین الحرمین 
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 همکاری های اتمی ایران و روسیه؛
روی میز دو کشور

  دور جدید مذاکرات مقامات شللرکت روس  اتم روسیه و سازمان 
انرژی اتمی ایران در تهران آغاز شد.

بلله گزارش واحد مرکزی خبر، شللرکت روس  اتم روسللیه اعام 
کرد: این مذاکرات میان نیکای اسپاسللکی معاون شللرکت دولتی 
روس اتم و بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران برگزار 
شد. به گزارش فرانس پرس؛ در این بیانیه آمده است دو طرف درباره 
همکاری های کنونی و دورنمای همکاری های آینده گفتگو کردند.
آخرین دور گفتگو ها میان شللرکت روس اتم و سللازمان انرژی 

اتمی ایران ماه سپتامبر گذشته )شهریور( انجام شده بود.
گفته می شللود،  روسللیه و ایران قصد دارند پیش از پایان سال 
قراردادی برای سللاخت دو رئاکتور جدید برای نیروگاه هسللته ای 

بوشهر  امضاء کنند.
روسیه و ایران در سال 1998 قرارداد تکمیل نیروگاه هسته ای 
بوشهر را امضاء کردند. سللاخت این نیروگاه در سال 1974 بدست 
یک شللرکت آلمانی آغاز و با تحریم هللای آمریکا علیه ایران پس از 

انقاب اسامی در سال 1357متوقف شد.

 مدیریت کارآمد اقتصاد، 
تحریم ها را ناکارا کرد

   وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با شللبکه سللی سی تی 
وی چیللن گفت: رمز موفقیت ایران در مقابله با تحریم های ظالمانه 
غللرب، اعمال مدیریت کارآمد اقتصادی اسللت که تجربه یکسللال 
گذشته نشللان داد غرب نمی تواند نیات سیاسللی خود را از طریق 

تحریم اقتصادی بر کشورمان تحمیل کند.
مدیریت کارآمللد اقتصاد، تحریم ها را ناکارا کللرد گزارش ایرنا 
به نقل از پایگاه اطاع رسانی سللازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران حاکی اسللت ،شبکه سی سی تی وی چین در 
حاشللیه اجاس پاییزه بانک جهانی و صنللدوق بین المللی پول در 
گفت و  گو با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشللورمان به 
بررسللی وضعیت اقتصاد ایران، تحوالت بین المللی و روابط ایران و 

چین پرداخت.
طیب نیا در این نشسللت و در پاسخ به پرسللش خبرنگار شبکه 
چینی در آمریللکا درباره تحوالت اخیر اقتصاد ایران و بویژه کاهش 
تورم 40 درصدی به حدود 20 درصد، سیاسللت های دولت تدبیر و 

امید را برای مقابله با چالش های اقتصادی کشور تشریح کرد.

  نشسللت معاونللان وزرای خارجه سلله 
کشللور اروپایی  )فرانسه، انگلیس و آلمان( 
بافاصللله بعللد از پایان مذاکللره دوجانبه 
سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی 
معاونللان وزیر خارجلله و همتای چینی در 

هتل کوبرگ وین آغاز شد.
نشسللت معاونللان وزرای خارجه سلله 
کشور اروپایی آغاز شد  روز گذشته یکی از 
شلوغ ترین روزهای کاری تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان بود که برای انجام دور 

هشللتم مذاکرات جامع هسللته ای به شهر 
وین اتریش سفر کرده اند.

ساعت 13 به وقت دیروز  نشست جامع 

ایران و 1+5 به ریاسللت محمدجواد ظریف 
و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا برگزار شد.
به محض پایان این نشست سید عباس 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه با همتای 
چینی خود وارد مذاکره شللد که این دیدار 

حدود نیم ساعت پیش پایان یافت.
نشست کارشناسللی ایران و سه کشور 
اروپایللی )آلمللان، انگلیس، فرانسلله( نیز 

همزمان برگزار شد.

نشست معاونان وزرای خارجه سه کشور اروپایی آغاز شد
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حضللرت آیت الل خامنلله ای رهبر معظم انقاب اسللامی 
در دیدار رمضان عبد الل دبیرکل جهاد اسللامی فلسللطین با 
اظهار خرسللندی از پیللروزی غزه در جنللگ 51 روزه و اظهار 
عجللز رژیم صهیونیسللتی در برابر مردمی محاصره شللده،این 
پیروزی را مصداق »وعده نصرت الهی« و بشارت دهنده تحقق 

پیروزی های بزرگ تر خواندند.
بلله گزارش پایگاه اطاع رسللانی دفتر رهبللر معظم انقاب 
اسامی، حضرت آیت الل خامنه ای در این دیدار تأکید کردند: 
جمهوری اسللامی و مردم ایران به پیروزی و ایسللتادگی شما 
افتخللار کردند و امیدواریم سلسللله پیروزی هللای مقاومت تا 

پیروزی نهایی ادامه یابد.
حضرت آیت الل خامنه ای، جنگ 51 روزه و مقاومت منطقه 
کوچللک غزه با جمعیت و امکانات محللدود در مقابل یک رژیم 
بی رحللم و نیروی نظامللی مجهز به انواع امکانات و پشللتیبانی 

را، یک مسللئله مهللم و حیللرت آور خواندنللد و افزودند: طبق 
محاسبات و تحلیل های عادی، رژیم صهیونیستی می بایست با 
برخورداری از چنین امکاناتی در همان چند روز اول کار را تمام 
می کرد اما در نهایت، هم در دستیابی به اهداف خود اظهار عجز 

کرد و هم تسلیم شروط مقاومت شد.
رهبر انقاب اسللامی، با اشاره به وعده های الهی برای یاری 
مجاهدان، افزودند: همراهی شللگفت انگیللز مردم با مقاومت و 
خسللته نشدن از بمباران بی وقفه دشللمن و کشتار بی رحمانه 
بیللش از 2 هزار نفر از جمللله تعداد زیادی از زنللان و کودکان، 

چیزی جز لطف و کمک الهی نبود.
حضرت آیت الل خامنلله ای تأکید کردند: تحقق وعده الهی 
در این صحنه نشان می دهد که این وعده ها در صحنه ای وسیع 
تر نیز محقق خواهد شد و اراده الهی بر این تعلق گرفته است که 

مسئله فلسطین را به دست شما به نتیجه برساند.

ایشللان در ادامه، لزوم مراقبت در مقابل توطئه های پیچیده 
دشللمن علیه مقاومت را مورد اشاره قرار دادند و از همین زاویه، 

بر دو راهبرد مهم تأکید کردند.
حضرت آیت الل خامنه ای با اشللاره به بعید نبودن احتمال 
تکرار تجاوزات رژیم صهیونیسللتی، خاطرنشان کردند: جریان 
مقاومللت باید روز بللروز بر آمادگی های خللود بیفزاید و ذخایر 

قدرت را در داخل غزه افزایش دهد.
رهبر انقاب اسللامی در بیان راهبللرد دوم، برنامه ریزی 
برای همراه شللدن بخش ساحل غربی فلسطین در رویارویی 
با رژیم اشللغالگر را یک پروژه اساسللی برشللمردند و تأکید 
کردنللد: جنگ با رژیم صهیونیسللتی، یک جنِگ سرنوشللت 
اسللت که باید تکلیللف را نهایللی کند و بایللد کاری کرد که 
دشللمن همان نگرانی هایی را که از ناحیه غزه دارد، از طرف 

ساحل غربی نیز احساس کند.
حضللرت آیللت الل خامنلله ای در پایان، شللرایط منطقه را 
بسللیار پیچیده خواندند و افزودند: البته چشللم انداز تحوالت، 
چشم انداز روشن و خوبی است و امیدواریم خداوند متعال همه 
ما را به آنچه که صاح امت اسللامی و فلسطین و خنثی کننده 

توطئه های دشمن است، راهنمایی کند.
در این دیدار، آقای رمضان عبدالل دبیرکل جهاد اسامی 
فلسللطین نیز ضمن ابراز خرسندی از سللامتی رهبر معظم 
انقللاب گفت: هملله ی بللرادران مقاومت و جهاد اسللامی، 
برای سللامتی و عافیللت جنابعالی در هر نمللاز دعا کردند و 
امیدواریم روزی را شللاهد باشللیم که همراه با شما نماز را در 

مسجداالقصی بخوانیم.
وی با بیان گزارشللی از جنگ 51 روزه و تبریک این پیروزی 
عللزت آفرین به رهبر معظم انقاب، گفت: یقیناً این پیروزی در 
سایه ی حمایت های جمهوری اسامی حاصل شد و اگر کمک 
های موثر و راهبردی ایران نبللود، امکان مقاومت و پیروزی در 

غزه فراهم نمی شد.
رمضان عبدالل افللزود: پیروزی مقاومت در غزه، در حقیقت 
پیروزی ملت فلسطین است و برغم صدمات شدید مردم در این 

جنگ نابرابر، همراهی، صبر و مقاومت آنان، مثال زدنی است.
آقای رمضان عبدالل همچنین بیانات رهبر معظم انقاب در 
جریان نبرد 51 روزه و تأکید بر ضرورت تسلللیح کرانه باختری 
برای مقابله با جنگ افروزیهای رژیم صهیونیسللتی را موضوعی 
راهبردی و راه حلی مؤثر خواند که موجب تقویت روحیه و توان 

مضاعف مجاهدان شده است.
دبیرکل جهاد اسللامی فلسللطین با اشللاره به وعده برخی 
کشللورها برای بازسللازی غزه نیز گفت: ما به این وعده ها امید 
چندانی نداریم و برای جبران خسللارات ناشللی از تهاجم رژیم 

صهیونیستی امیدمان فقط به خداست.

امروز 41 كاروان حجاج به ایران اسالمي بازمي گردند
امللروز جمعلله 41 کاروان مکلله و مدینه را به سللمت ایران اسللامي ترک 
مي کنند که 18 کاروان از مدینه و 23 کاروان از مکه به طرف جده و سللپس به 
ایران اسللامي خواهند آمد.بنابراین گزارش، 14 کاروان از تهران، 10 کاروان 
از خوزسللتان، 4 کاروان از خراسللان رضوي، خراسللان جنوبللي و مازندران و 
آذربایجان شللرقي هم هر کدام سه کاروان زنجان نیز با دو کاروان و یک کاروان 
نیز از مازندران به میهن اسللامي بازخواهند گشت. روز گذشته نخستین پرواز 
بازگشت مسللتقیم حجاج از مدینه به ایران اسامي انجام شد و ششم آبان ماه 

نیز آخرین گروه حجاج ایراني سرزمین وحي را ترک خواهند کرد.

رهبر معظم انقالب:

پیروزی غزه تحقق وعده الهی و بشارت دهنده 
پیروزی های بزرگ تر است

تجلیل از شهداي سمنان در مكه
مراسللم روحاني شبي با شهداي اسللتان سمنان در محل هتل تبارک در مکه مکرمه با حضور 
پرشللور زائران ایراني برگزار شد. در این مراسللم روحاني که جمعي از مسئوالن بعثه مقام معظم 
رهبري و زائران دو کاروان22001 و 22115 از شهرسللتانهاي سللمنان و شللاهرود و نیز حجت 
االسام ترابي امام جمعه شاهرود و سرهنگ فریدون رئیس ستاد کنگره بزرگداشت 3000 شهید 
استان سمنان شرکت داشللتند.در ابتدا پس از تاوت آیاتي از کام الل مجید توسط آقاي شایق، 
قاري ممتاز و بین المللي قرآن کریم از جمهوري اسللامي ایران، حجت االسللام قائمي از سوي 
بعثه مقام معظم رهبري در سخناني با گرامیداشت یاد و خاطره شهداي گرانقدر هشت سال دفاع 

مقدس و بویژه شهداي استان سمنان بیان داشت: آرامش و امنیت فعلي جامعه  اسامي ما مرهون 
جانفشللاني و خون شهداسللت. وي برگزاري یادواره شهدا در ایام حج تمتع را در این هتل نشانگر 
ارزش گذاري و اهمیت دادن زائران به ایثار و شهادت طلبي شهداي گرانقدر توصیف کرد و از زائران 
خواسللت تا در هر موقعیتي در طي این سفر ارزشمند یاد و خاطر شهدا در در وجود خود زنده نگه 
دارند و در انجام طواف هاي مسللتحبي آنان را از یاد نبرند. در ادامه این مراسم و پس از پخش چند 
کلیپ تصویري از شللهداي استان سمنان، عباسللي از مداحان خاندان عصمت و طهارت علیهم 

السام به بیان مداحي و نوحه خواني پرذاخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
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بازدید جانشین نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از اقامتگاه حجاج ایراني
جانشللین نماینده ولي فقیه در امور حج وزیللارت در حج تمتع 93 از 
هتل صافي بازا بازدید کللرد.در این برنامه، حجت االسام والمسلللمین 
سیدمحمدحسللن ابوترابي فرد با کارکنان و حجاج ایراني مستقر در این 
هتللل، از نزدیک دیدار و گفت وگو کرد.صافي بازا هم اکنون چهار کاروان 
زنجاني، خراسللاني و اصفهاني را در خود جاي داده اسللت؛ این کاروان ها 
مجموعه 510 حاجي دارند.هتل صافي بازا از جمله هتل هایي اسللت که 
تا آخرین روزهاي فعالیت ستاد مدینه منوره، داراي زائر است.26 هتل در 

مدینه بعد پذیراي حجاج ایراني هستند.

طبق برآورد ها هم اکنون 15 هللزار و 659 حاجي ایراني در 
مکه اند و 15 هزار و 788 نفر در مدینه. با این حسللاب افزون بر 
33 هزار نفر حاجي به خانه برگشللته اند. در حالي که مکه مکرمه 
رو به خلوت شللدن مي رود و روز گذشللته بیش از پنج هزار نفر 

آن را بلله مقاصد جللده و مدینه منوره ترک کردنللد، همچنین 
مدینه منللوره نیللز روزهای شلللوغي را سللپري مي کند. طبق 
برآورد هللا هم اکنون 15 هزار و 659 حاجللي ایراني در مکه اند 
و 15 هزار و 788 نفر در مدینه. با این حسللاب افزون بر 33 هزار 

نفر حاجي به خانه برگشته اند. بعد از این روز، سیر نزولي حضور 
حجاج ایراني در مکه شدت مي گیرد، به نحوي که روز دوشنبه با 
اعزام اکثریت حجاج به مکه، آخرین پروازهاي فرودگاه جده نیز 
به پایان رسیده و این شهر از حضور ایراني ها خالي خواهد شد.

بازگشت ۳۳ هزار حاجي ایراني به میهن اسالمي

مدیرکل فرودگاه بین المللي امام خمیني )ره( گفت: افزون 
بللر پنج هزار نفر از زائران بیللت الل الحرام از 17 مهرماه تا کنون 
از طریق این فرودگاه به میهن بازگشتند.»سعید چلندري« در 
جمع خبرنللگاران، افزود: عملیات انتقال حجاج بیت الل الحرام 
با اسللتفاده از 17 پرواز شللرکت هاي هوایي ماهان، سللعودي و 
ایران ایر از طریق فرودگاه بیللن المللي امام خمیني )ره( انجام 

شللده است.وي ادامه داد: عملیات بازگشللت حجاج طبق برنامه زمان بندي انجام و در برخي از 
موارد علت تاخیر ورودي به فرودگاه امام خمیني )ره( و دیگر فرودگاه هاي کشللور نیز ترافیک 
بسللیار باالي ترمینال فرودگاه جده اسللت.چلندري ادامه داد: با توجه به درخواستي که زائرین 
بیت الل الحرام و مسوولین سازمان حج و زیارت داشتند، بارهاي حجاج در فرودگاه امام خمیني 

)ره( تحویل خود آن ها مي شود.

وي تصریللح کرد: مللدت زمان میانگیللن ترخیص حجاج از 
ابتداي ورود هواپیما به فرودگاه تا خروج کامل آن ها 43 دقیقه 
اسللت که امیدواریم تا انتهاي عملیات برگشللت، رضایتمندي 

حجاج از ارایه خدمات این فرودگاه حاصل شود.
مدیللرکل فرودگاه بین المللي امام خمیني )ره( با اشللاره به 
اینکه روزانلله 1200 تا 1600 زائر از طریق ایللن فرودگاه وارد 

میهن اسامي مي شوند، اظهار داشت: این تعداد حجاج با چهار پرواز انتقال داده خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسللاني حج بلله نقل از ایرنا،چلندري خاطرنشللان کرد: عملیات 
بازگشللت حجاج به میهن تا هفتم آبان ماه ادامه دارد که دراین مدت بیش از20 هزار زائر از 
اسللتانهاي تهران، قم، قزوین، البرز و سللمنان از طریق فرودگاه بین المللي امام خمیني)ره( 

وارد کشور خواهند شد.

نخستین گروه حجاج تبریز وارد ایران اسالمي شد
مدیرکل فرودگاه هاي آذربایجان شللرقي گفت: نخستین 
پرواز حجاج اعزامي از استان 23 مهر ماه راس ساعت 23:30 
با 439 مسللافر وارد فرودگاه بین المللي تبریز شد. مصطفي 
صفایي،مدیرکل فرودگاه هاي آذربایجان شللرقي در تشریح 
برنامه هاي برگشت حجاج اعزامي از استان آذربایجان شرقي 
اظهار کرد: روز 24 مهر نیز پرواز دیگري از مقصد مدینه راس 
ساعت17:30در فرودگاه شهید مدني تبریز با 450 مسافر به 

زمین خواهد نشست و روز 25 آبان ساعت 3:50 بامداد پرواز 
حجاج با 447 مسافر وارد فرودگاه تبریز خواهد شد.

وي برنامه روز 26 مهر را در قالب 2 پرواز و در ساعات 1:50 
بامللداد و 50 :15بعد از ظهر   همللان روز و در مجموع با 878 
مسللافر اعام کرد و گفت: آخرین پرواز نیز روز 28 مهر ماه و 
در سللاعت 10 :5 بامداد با 452 مسافر در فرودگاه بین المللي 

تبریز به زمین خواهد نشست.

صفایي با اشللاره بلله اینکه پرواز برگشللت حجاج اعزامي 
از آذربایجان شللرقي از طریللق شللرکت داخلي ماهللان و با 
هواپیماهاي بوئینگ 747 انجام خواهد شد، گفت: امسال در 
مجموع 2 هزار و 565 نفر در قالب 19 کاروان از استان به حج 
تمتع مشرف خواهند شد.امسال 64 هزار نفر از کشور به حج 
تمتع اعزام شللدند و همانگونه که اشاره شد از این تعداد سهم 

آذربایجان شرقي 2 هزار و 565 نفر بود.

 بار حجاج در فرودگاه
امام)ره( تحویل داده مي شود
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 هرچند تمام دسللتورهاي الهي رهنمود بلله مهماني بارگاه 
قدس ربوبي اسللت، صبغه امللر به صیام ماه مبللارک رمضان و 
دستور حج و عمره، این است که آن زمان و این سرزمین، مائده 
ضیافت و مأدبه مهماني خاص است. صائمان، از منظري خاص 
ضیللوف الهي، و حاجیللان و معتمللران از دیدگاهی مخصوص، 
مهمانان خدایند. میزبللان یعني حضرت احدیّت، جامع جمیع 
ه والعالي في  اني في ُعُلوِّ شللئون هستي است: »ال اله ااّل انت؛ الدهَّ
ه«]3[؛ گاهي از جهت علّو مهمانپذیر اسللت و زماني از نظر  ُدنُوِّ
دنللّو اجابت کننده میزبانان: »أنا عند المنکس��رة قلوبهم«]4[ و 
جمللع بین میزبان بودن و ضیف شللدن در یللک لحظه، مقدور 
اوسللت، لذا روزه داران ماه صیام و طواف کنندگان حج و عمره، 
با قلب شکسته مي توانند شاهد جمع مهماني و میزباني باشند؛ 
طوبا به صائم جامِع علّو و دنّو، و ُحسن مآب از آِن حاجي و معتمر 

جامع بین مهماني و میزباني!
 ادب ضیافت عام، مشترک بین صیام و حج است؛ لیکن ادب 
ضیافت هر یک را باید در راز روزه و رمز حج تحقیق نمود و به آن 
متحقق شللد، تا لّذت مهماني خدا در کام عابداِن حکمت مدار و 
عارفان عبادت محوري که »کشللیدند میان دل و کام دیوارها« 
مستقر شود و از خلق، توبه نصوح و در حّق، حضور دائم و از منظر 
توحید حق به وحدت خلق همت گمارند، لذا مناسللب اسللت 
چند نکته  در باره رسللالت حج گزاران و سللفارت عمره پردازان 

تقدیم شود. 
 يک�م: هرچند تمللام آفریده هللا مهمان سللفره همگاني و 
همیشللگي خدایند، ضیافت الهي مخصوص موجودي است که 
توان سلللوک از صفر به صد و از فرود تراب به فراز قرب را دارد و 
آن غیر انسان نبوده و نیست، زیرا غیر از او همگي ابن سبیل و در 
راه مانللده یا برخي از راه را نپیموده اند؛ یعني هیچ موجودي اعم 
از جماد، نبات، حیوان، جن و فرشللته نمي تواند از دنّو طبیعت 
عروج کند و به علوِّ )دني فتدلّي فکان قاب قوس��ین أو ادني(]5[ 
برسد، مگر انسان که جامع جمیع شئون علمي و عملي است. 

 بیان ابن سللبیل بودن غیر انسللان که َکْون جامع است، این 
اسللت که جماد و نبات و حیوان و جن، گرچه ریشلله طبیعي و 
ناسوتي دارند، سرشللاخه جبروتي نخواهند داشت و همگي در 
بیللن راه مي ماننللد؛ هرچند در هر مقطع که سللقوط کنند و از 
مرکب حیات پیاده شللوند، به خداي سللبحان رجوع مي کنند، 
لیکن نسللبت به اسللم هاي غیر اعظم و در منزل هاي غیر تجرد 
عقلي، نازل مي شللوند؛ همانند توجه همه نهرها به بحرکه همه 
آن ها در اوایل ساحل مي مانند و تنها سیل خروشان موج شکن 
و توفنده است که به متن دریا مي رسد و فرشتگان، گرچه توان 
حشللر و رجوع به برخي از منازل جبروت )نه همه آن منازل( را 
دارند، مسللبوق به طبیعت و ناسوت نیسللتند، لذا موجود بین 

راهي محسوب مي شوند. 
از این جهت مي توان گفت غیر انسللان، هرچه هست و هرکه 
باشد، یا ملحوق به جبروت نیست؛ یا مسبوق به ناسوت نیست، 
بنابر این هیچ موجودي جز انسللان، توان سللیر از صفر به صد را 

ندارد، لذا تنها پاک دار و ماک مند آیه مبارک )يا ايّها االنسان 
انّک کادح الي ربّک کدحًا فمالقیه(]6[ انسللان سالک است که 
نه در مرحله جماد راکد شده، تا مشموِل )فهي کالحجارة او اشّد 
قس��وًة(]7[ گردد و نه در مرتبه حیوان سللاکن شللد، تا محکوِم 
)إن هم ااّل کاالنعام بل هم اضل س��بیال(]8[ شللود و نه در منزلت 
شللیطنت جاي گزید، تا مضروب سللوط نقمللت و تازیانه کیفر 
)شللیاطین االنس(]9[ شود، بلکه هماره از مزاّل اقدام گذشت و 
با پشللت سر گذاشتن جهاد اصغر و اوسط، به ساحت جهاد اکبر 
باریافت و در آن صحنه نیز فاتح شللد و توجلله به غیر حق را بار 
زائد دانسللت که بر دوش کشللیدنش مانع لقاي الهي است و با 
کدح توانفرسللا، از خود همانند غیر، رهید و به بارگاه منیع قرب 
الهي باریافت. مناسللک حج و عمره، از بهترین وسائل کدح و از 

مهم ترین ابزار تقرب است.
 دوم: ضیافت حّج و عمره با یک تبّري همراه اّول و با یک تولّي 
همزاد ابتدایي اسللت؛ تبّري از حّب شهوت و تولّي حّب حقیقت 

اسللت. تبّري از حّب شللهوت را مي توان از محّرمات َحَرم از یک 
سو، و محّرمات احرام از سوي دیگر، استنباط کرد. پرهیز از حب 
شهوت به جماد و نبات و حیوان و انسان، یعني عناصر چهارگانه 
ابزار شللهوت، را مي توان از آیه )زيّن للناس حّب الش��هوات من 
النس��اء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذه��ب والفّضة والخیل 
المس��ّومة واالنعام والحرث ذلک متاع الحی��وة الدنیا والل عنده 
حس��ن المآب(]10[ و تولّي حّب حقیقت را بللا مقداري تأّمل و 
توجیلله مي توان از تعّهد به تجّرد از هر بنللد و آزادي از هر آنچه 

رنگ تعلق بلکه رنگ تعّین پذیرد، استظهار کرد. 
 نمللودار کوتاه و آیللت کوچکي از آزادگللي مهمانان الهي را 
از آیلله )وأّذن في الن��اس بالحّج يأتوک رج��ااًل وعلي کّل ضامٍر 
يأتین من کّل فّج عمیق(]11[ مي شود فهمید، زیرا تمام اهتمام 
مهمانان سرزمین وحي، شللنیدن نداي سخنگوي الهي یعني 
خلیل هر عصر و ابراهیم هر دوره اسللت که اّول آن: »خلیل من 
همه بت هاي آزري بشکسللت« و آخر آن: »وانّي وإن کنت ابن 
آدم صورًة فلي فیه معنًي ش��اهد بابّوتي«]12[ اسللت؛ نیز خاتم 
اوصیللاء حضرت امام مهدي موجود موعود اسللت که باید نداي 
آن حضرت را شللنید و بلله محضر وي باریافت کلله مورد توجه 

شرفبار او شویم. 
 نشان استحقاق این افراد جهت ضیافت، ساده زیست بودن 
و از مرکللب حرص و هوس پیاده شللدن )رج��ااًل( و از کوخ و نه 
کاخ آمدن و از مرکب الغر و وسللیله فرسوده پرهیز نداشتن و از 
مرکب ضامر و الغر شللماتتي نداشتن و باالخره مبتا به اسراف 
و اتراف نبودن اسللت. البته زائران دیگر کلله از کاخ مي آیند و با 
پیمودن هللوا و دریا )نه بر ضامر و نه از فج عمیق( به سللرزمین 
وحي مي رسند، از ضیافت الهي طرفی مي بندند؛ لیکن »راجل« 
کجا و »راکب« کجا و طّیاره و سللّیاره ممتاز و کشتي دریانورد 
کجا و »مرکب ضامر« کجا، قلّه کاخ کجا و دّره کوخ کجا! غرض 
آن است که مخاطبان اصلي ندا و لّبیک گویان اّولي دعوت انبیا، 
متنّزهان از قید و متولّیان به اطاق اند، تا از هر داري برهند و به 

دیّار نزدیک شوند.
 س�وم: نداي رسللوالن الهي به حج، همانند اصل دعوت به 
توحیللد و دعواي نبوْت، عام و مطلق اسللت و هیچ خصوصیتي 
براي عاّم و قیدي براي مطلق نیست، چنان که درباره اصل دین 
سللخن از ناس، بنللي آدم و مانند آن اسللت و هیچ وصف خاص 
در مخاطب شللرط نیسللت. عبارت هاي )هدًي للن��اس(، )نذيراً 
للعالمین( )ذکري للبشر( و مانند آن، بیانگر گستره شمول دعوت 
الهي اند؛ ولللي پذیرندگان آن دعوت و پیللروان این دعوا، گروه 
خاصي از افراد انسللان اند، لذا عبارت هاي )هدًي للمتقین(]13[، 
)شفاء ورحمة للمؤمنین(]14[ و )انّما تنذر من اّتبع الذکر وخشي 

الرحمن بالغیب(]15[ به کار گرفته شدند. 
 جریان حج و عمره، شللامل عموم اهل اسللتطاعت اسللت: 
)ولل عل��ي الناس حّج البیت من اس��تطاع الیه س��بیاًل(]16[ ولي 
»راجان« و »ضامر نشللینان« بیش از مرّفهان راکب و پیش از 
صاحبان مرکب سللمین، جهت طوف در کوي معبود و سعي در 

 پیام آیت اهلل العظمی جوادی آملی
به حجاج بیت اهلل الحرام

حمد س�رمدي خداي صمد را سزاست که  بخش
بهترين ثمر شجر عبادت مستمر را يقین اول

اع�ام نم�ود: )واعبد ربّک حّت�ي يأتیک 
الیقین(]۱[؛ تحّیت ابدي، سلس�له رس�والن، به ويژه 
حض�رت ختم�ي نب�ّوت)ص( را رواس�ت ک�ه در پرتو 
بندگي، برترين مظهر مبدئي شدند که ظهور وي عین 
بطون اوست؛ درود بیکران، دوده)طاها و اُْسره(ياسین، 
مخصوصاً حضرت ختمي امامت)ع( را به جاست که در 
ظّل عنايت الهي کامل ترين مصداِق )واجعلنا للمتقین 
اماماً(]2[ ش�دند! به اين ذوات قدس�ي تولّي داريم و از 

معاندان لَدود آنان تبّري مي نمايیم!

ضيافت حّج و عمره با يک تبّري همراه اّول و 
با يک تولّي همزاد ابتدايي است؛ تبّري از حّب 
شهوت و تولّي حّب حقيقت است. تبّري از حّب 
شهوت را مي توان از محّرمات َحَرم از يک سو

 

و محّرمات احرام از سوي ديگر، استنباط کرد
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صراط محبوب و رمي دشللمن بندگان و بندگي، اهل تلبیه اند. 
مهم ترین مانع جهاد و هجرت کوچک و متوسط و بزرگ، همانا 
تعلّق به غیر خداست که قرآن حکیم از آن به »تثاقل زمیني« یاد 

کرده است: )اّثاقلتم الي االرض(.]17[
 غرض آنکه مبتایان به دوسللتي چیزي که منشأ هر خطاي 
فکري و خطیئه عملي است: »حّب الدنیا رأس کّل خطیئٍة«]18[ 
نخسللت در برابر رهللاورد رهبران الهي اعتللراض و آن گاه از آن 
اعللراض می  کنند و سللپس به معارضلله بللا آن برمي خیزند و 
مسللتفیضان از محّبت، مبللدأ هر حق و صدق و خیر و حسللن 
را که منشللأ هر علم صائب و عمل صالح اسللت، ایللام ویژه دهر 
مي شناسند و بدون هیچ اعتراض و اعراضي، در معرض نفحات 
مخصللوص آن قرار مي گیرند که دوران دلنواز و روح پرور حج و 
عمره نیز از همین سنخ است: »إّن لربّکم في ايّام دهرکم نفحات، 

اال فتعّرضوا لها وال ُتْعِرضوا عنها«.]19[
 آري! نللداي تکویني حضرت خلیللل الل و دعوت والیي آن 
حضرت که با اذن ربوبي همراه بود: )... ثّم ادعهّن يأتینک س��عیًا(
]20[ مرده ها را زنده کرد و زنده شللده ها با سللعي و کوشللش 
سللریعاً به حضور آن حضرت باریافتند؛ یعني تنها زنده شللدن 
و زنده بودن، معیار نیسللت و به حضللور ولّي خدا و پیامبر و امام 
معصللوم)ع( رسللیدن و در آن حصِن حصیْن متحصن شللدن، 
ماک اسللت و اذان تشللریعي و نداي فقهي، اخاقي و حقوقي 
حضللرت خلیل الرحمن و حبیب الل و دعللوت والیي آن ذوات 
قدسي، راجان و ضاِمرنشینان، نیز سایر مستطیعان را به حیات 
معنوي زنده مي کند، تا با حضور در سللرزمین وحي، خود را در 
محضر صاحب شللریعت مشللاهده کنند و قیام و قعود، صحو و 
محو، بقاء و فنا و باالخللره، هرچه به احکام و ِحَکم باز مي گردد، 

همگي به دستور آنان باشد. 
 از این رهگذر، مي توان گفت که زاد راه، نیز استطاعت برخي 
از حاجیان و معتمران، تا حّج البیت اسللت و رهتوشه اَْوَحدي از 
سللالکان و اسللتطاعت مجاهدان جهاد اکبر و مهاجران هجرت 
کبللرا تا لقاء الل اسللت و این تفاوت منظللر، مرهون اختاف در 
تعیین مرجع ضمیر اسللت، که آیا مرجللع ضمیر »الیه« در آیه 
)..لل علي الناس حّج البیت من استطاع الیه(]21[، »ِحّج البیت« 
اسللت که ظاهر و متبادر فقللط همین اسللت، چنان که فتواي 
مفسران نامور جهان اسللام نیز فقط همین است؛ یا مرجع آن 
لفظ »الل« در صدر جمله است که هدف باطني سالکاِن کادْح با 

حفظ معناي ظاهر آیه، همین است.
 فرق وافر بین دو زاد، این است که توشه در یکي، جمع آوري 
است و در دیگري، رفض و نفض و آخرین خلع فوق خلع، همان 
رفض هسللتي خود است، تا غیر خدا مشللاهده نشود، بنابراین 
عصاره سفرنامه این متألهان ویژه، سه حضور برابر سه فقه است: 
حضور اول، برابر فقه اصغر در سللرزمین وحللي و حفظ جمیع 
مناسک برابر رهنمود قرآن و عترت )ع( است؛ حضور دوم، برابر 
فقه اوسللط در زمینه والیت و امامت و حجت بالغ عصر است که 
جمله )يأتونک(]22[ مي تواند ناظر به آن باشللد؛ حضور سوم، 
برابر فقه اکبر در بارگاه منیع توحید الهي و شللهود حضرت حق 
در مجالي اسللماي حسنا و صفات علیاي اوسللت. البته چنین 
حّجللي، حج اکبر خواهد بللود. حج اکبر در فقلله اصغر، صحنه 
عرفات یا مناسللبت هاي دیگر مطرح شللده در متون و شروح و 
تعالیق و حواشللي فقه اصغر اسللت. هرچند اصل حج نسبت به 
عمره که حج کبیر اسللت، اکبر خواهد بللود، چنان که برخي از 

نصوص روایي، به این نکته پرداخته است.
 چهارم: تمایز مراتب حج و عمللره، همانند تفاوت درجات 

عبادت هاي دیگر، گاهي به لحاظ وجدان شرایط و فقدان موانع 
مناسللک اسللت و زماني به جهت نّیت و هدف ناسللکان، یعني 
حاجیان و معتمران و عاکفللان و طائفان، از لحاظ قصد رهیدن 
از دوزخ یا رسللیدن به بهشت یا در مقام حّب خدا و شکرگزاري 
در ساحت اقدس ربوبي است. تقسیم اّولي از این منظر است که 
اوسللاط اهل عبادت، ضمن احراز تمام شللرایط و پرهیز از همه 
موانع، درصدد رسیدن به غیر خدایند، زیرا مقصود آن ها نجات 
از جهنم یا مقصد آنان، انتفاع از بهشللت اسللت و اوحدي از آل 
پرسللتش، ضمن احراز و پرهیز یاد شده، وصول به لقاي خدا را 

رصد مي کنند وي به غیر او توجهی ندارند.
 قرآن حکیم سللعي گروهي را که مي توان از آن ها به ابرار نام 
برد، چنین مي داند که عمل صالح داشته باشند و عبارِت )الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات( ناظر به آن هاسللت و کوشش و کشش 
عّده اي را که مي تللوان از آنان به مقّربان یادکرد، چنین مي داند 
کلله صالح باشللند: )... وزکريّا ويحیي وعیس��ي والیاس کّل من 

الصالحین(.]23[ صاح عمل، در تمامیت نظام داخلي آن است 
و صاح عامل، در تمامیللت هویت وجود فقري او. عبد صالح نه 
به خود اعتماد دارد و نلله به غیر خدا، زیرا موّحدانه فقط به خدا 
متعهد اسللت و ظهور عقل و ظهور عدل خویش را همانند طلوع 
هسللتي خود، فانللي در جمال و جال الهي مشللاهده مي کند. 
البته تقسیم هاي بعدي که تمایز داخلي درجات اعمال صالح از 
یکدیگللر، نیز تفاوت داخلي مراتب صالحان با همدیگر را مطرح 
مي کند، مطلب دیگري اسللت؛ ولي اصل تقسیم اّولي، فرق بین 

عمل صالح و هویت صالح است.
 همین توزیع و دسته بندي اّولي و ثانوي و... که درباره صاح 
و صالح گذشللت، درباره اخاص و ُمْخلِصیللن و ُمْخلَصین گفته 
شده؛ یعني تقسیم اّولي، این است که اهتمام برخي از حاجیان 
و معتمللران و دیگر عبادت کنندگان، اخاص عمل از آسللیب 
ریا و گزند ُسللمعه اسللت و قیام و اقدام بعضللي از آنان، اخاص 
هویّت خویش از نگرش غیر خدا و گرایش به غیر اوسللت؛ یکي 
مي کوشللد کارش خالص باشللد، چون »إّن الناِقَد لَبصیر«]24[ 
و دیگري مي جوشللد که هسللتي او خالص از ربط به غیر خدا، و 
هویت او محض شللهود حق و صرف حضور در محضر او باشللد؛ 
یکي سللعي مي کند عمًا آیه )وما امرو ااّل لیعبدوا الل ُمْخِلصین 
ل��ه الدين(]25[ را امتثال کند و دیگري جهاد مي نماید از جهت 
هویللت پروري، مصداق آیلله )... ااّل عب��اد الل المخَلصین(]26[ 
شللود. آن که در صدد اخاص عمل اسللت مزد رهیدن از دوزخ 
و رسللیدن به بهشللت را رصد مي کند و آن کلله هدفي جز فناي 
در حق و اسللماي حسللنا و صفات علیاي او ندارد و سللعي او در 
اخاصِ قلب از معرفت و محبّت غیر خداست، هیچ خواسته ای 
نخواهد داشت و برترین کمال، همین نیستِي از خواستن است 

که زمینه همه کمال هاي مطلق و بیکران است. 
 ايام حج ۱4۳5، پايیز ۱۳9۳،  قم المقدسه 
 جوادي آملي 

پی نوشت ها:
]۱[ . سوره حجر، آيه 99. 

]2[ . سوره فرقان، آيه 74. 
]۳[ . صحیفه سجاديه، دعاي 47. 

]4[ . منیة المريد، ص۱2۳. 
]5[ . سوره نجم، آيات ۸ � 9. 

]6[ . سوره انشقاق، آيه 6. 
]7[ . سوره بقره، آيه 74. 

]۸[ . سوره فرقان، آيه 44. 
]9[ . سوره انعام، آيه ۱۱2. 

]۱۰[ . سوره آل عمران، آيه ۱4. 
]۱۱[ . سوره حج، آيه 27. 

]۱2[ . ديوان ابن فارض، ص7۳. 
]۱۳[ . سوره بقره، آيه 2. 

]۱4[ . سوره اسراء، آيه ۸2. 
]۱5[ . سوره يس، آيه ۱۱. 

]۱6[ . سوره آل عمران، آيه 97. 
]۱7[ . سوره توبه، آيه ۳۸. 

]۱۸[ . الکافي، ج2، ص۱۳۱. 
]۱9[ . منهاج البراعه، ج۱9، ص۳2۰. 

]2۰[ . سوره بقره، آيه 26۰. 
]2۱[ . سوره آل عمران، آيه 97. 

]22[ . سوره فرقان، آيه ۳۳. 
]2۳[ . سوره انعام، آيه ۸5. 

]24[ . سفینة البحار، ج6، ص۳4. 
]25[ . سوره بّینه، آيه 5. 

]26[ . سوره صافات، آيه 4۰. 

نداي رسوالن الهي به حج، همانند اصل دعوت 
به توحيد و دعواي نبوْت، عام و مطلق است و 

هيچ خصوصيتي براي عاّم و قيدي براي مطلق 
نيست، چنان که درباره اصل دين سخن از ناس، 

بني آدم و مانند آن است
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سه زیر بنای اسالم 
امام صادق علیه السام فرمودند:

اثافی االسالم ثالثة: الصلوة و الزکوة 
و الوالية،ال تصح واحدة منهن اال 

بصاحبتیها؛
سنگهای زیربنای اسام سه چیز است: 
نماز، زکات و والیت که هیچ یک از آنها 

بدون دیگری درست نمی  شود.
)کافی جلد2، ص 18(

  هللزاران زائللر ایراني حرم نبوي مدینه بعد، شللب گذشللته 
با دلللي پیراسللته، پروا پیشلله و واثق بلله الطللاف خداوندي، 
 فرازهاي دعللاي پرفیض کمیل را زمزمه کللرده و یکصدا نواي

»یارب یارب یارب« سردادند.
هللزاران زائر ایراني حرم نبوي، در حالي گام در یکي از بهترین 
و عجیب تریللن محدوده هاي این عالم نهادند که خود را براي قرار 
دادن در معرض چشمه سللار عشللق و عبودیت آماده کرده، کلید 
رحمت الهي در دست گرفته و مناجات عارفانه مولي الموحدین، 
حضرت علي علیه السللام را طوري زمزمه کردند که قلب و دل را 
مشحون از سایه سار محبت و رحمتي یابند که چون آبشاري از نور 

به سوي بندگانش سرازیر شده و روح و جسم شان را در بر گیرد.
مومنانللي که همواره و هر کجا که باشللند، در دعاهاشللان، 
اهل بیت علیهم السام را شللفیع خود قرار مي دهند، این بار در 
جوار حرم شللریف نبوي و مرقدهاي تابنللاک ائمه مظلوم بقیع 
علیهم السللام، در حالي که گنجینلله واژگان دعاي روحبخش 
کمیللل را مرور مي کردند، از زبللان امیرمؤمنان خواندند »الّلهَم 

ع��اَء« و آنگاه با خواندن »َو َقْد  نوَب الّتي َتْحِبُس الُدّ اغفر لِ��َي الُذّ
اََتْیُتَک يا اِلهی بَْعَد َتْقصیری َو ِاْس��رافی َعلی نَْفس��ی ُمْعَتِذراً ناِدمًا 
ُمْنَکِسراً ُمْسَتقیاًل ُمْسَتْغِفراً ُمنیبًا ُمِقّراً ُمْذِعنًا ُمْعَتِرفًا…« انواع اقرار 
به گناه را به زبان جاري سللاخته و اولین گام در توسل به درگاه 

خداوند را برداشتند.
گزارش خبرنگار پایگاه اطاع رسللاني حج حاکیسللت، انبوه 
زائللران ایراني در صفوف متراکللم و در فضایللي آرام و معنوي، 

فرازهاي دعاي پرفیض کمیل را زمزمه کرده و در مظلومیت ائمه 
بقیع علیهم السام گریستند. دعاي کمیل زائران ایراني در مدینه 
با هماهنگي مقامات سللعودي و حضور پلیس این کشور برگزار 
مي شللود و در طول برگزاري این مراسللم با شکوه، خیابان هاي 
اطراف مسجد النبي)ص( مسدود شده و تنها زائران ایراني اجازه 

حضور در محدوده محل برگزاري مراسم را داشتند.
این مراسللم راس سللاعت30 /21 با تاوت آیاتي از کام الل 
مجید آغاز شللد و در ادامه، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت 
در مللدح و منقبت رسللول الل )ص( و ائمه مظلللوم بقیع )ع( به 
مدیحه سللرایي پرداختند. پس از قرائت دعللاي کمیل حجت 
االسام والمسلمین ابوترابی فرد جانشین نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت براي عزت اسللام و مسلمین و حل مشکات 

جهان اسام به درگاه خداوند متعال دعا کرد.
زائران ایراني در حج امسال چهار نوبت در بین الحرمین دعاي 
کمیل گروهي مي خوانند که سللومین مراسم آن شب گذشته با 

حضور زائران ایراني مدینه بعددر بین الحرمین پایان پذیرفت.

 زمزمــه عارفان
در بین الحرمین 

»وعّجل فرجهم« را چه كسي به صلوات افزود؟
ْل َفَرَجُهْم« که پس از صلللوات بر محمد و آل محمد ذکر  برخي مي پرسللند عبللارت »َو َعِجّ
مي شللود، آیا در احادیث معصومان )ع( وارد شللده و منصوص اسللت یا از چیزهایي اسللت که 

عاقه مندان و ارادتمندان به امام زمان )عج( آن را به صلوات اضافه کرده اند؟
ْل َفَرَجُهْم« که پس از صلللوات بر محمد و آل محمد ذکر  برخي مي پرسللند عبللارت »َو َعِجّ
مي شللود، آیا در احادیث معصومان )ع( وارد شللده و منصوص اسللت یا از چیزهایي اسللت که 

عاقه مندان و ارادتمندان به امام زمان )عج( آن را به صلوات اضافه کرده اند؟

براي یافتن پاسللخ این پرسللش، این حدیث از امام صادق )ع( را با هم مي خوانیم: »َمْن قاَل 
ل َفَرَجُهْم لَْم َيُمْت َحّتي  د و َعِجّ د و اَِل ُمَحَمّ هِر اَلَلُّهَمّ َصِلّ َعلي ُمَحَمّ بَعَد َصلوِة الَْفْجِر و بَعَد َصلوِة الُظّ
د صلي الل علیه و آله و سلم؛ هر کس پس از نماز صبح و نماز ظهر بگوید  يُْدِرَک الَْقائَِم ِمن اَِل ُمَحَمّ
»الّله��م صّل عل��ي محّمد و آل محّمد و عّجل فرجهم« از دنیا نمللي رود مگر آنکه قائم آل محمد 

)صلي الل علیه وآله( را درک مي کند.«
منبع: سفینه البحار، حاج شیخ عباس قمي، ج 2، ص49
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بیشتر اهل دوزخ 
پیامبر مي فرماید: "بیشتر 
اهل دوزخ مرداني هستند 
که ازدواج نمي کنند و 
پست ترین مردگان شما 
مردگاني هستند که 
بي همسرند."

)وسایل الشیعه، 
ج 14 ص 171(

آثار مذهبی و تاریخی مکه مکرمه
  شعب ابوطالب

منطقلله کوهسللتانی اطراف مکه باعث شللده تا شللعب های 
بسللیاری در مکه و اطراف آن به وجود آید. شللعب، حدفاصل دو 
کوه را می گویند که وسللعت آن به اندازه های مختلف می باشللد. 
گفتنی اسللت که فاصله دو کوه که مرز خروجی شللهر می باشد، 
»ثنیه« نامیده می شللود. زیادی شعب در مکه باعث پیدایش این 
ضرب المثل شده است که: »اهل مکه اعلم بشعابها«؛ یعنی مردم 

مکه شعب های خود را بهتر از دیگران می شناسند.
وقتی قصی بن کاب بر مکه مسلط شد، هر خانواده ای از قریش 
را در جایی از مکه سللکونت داد. او »وجه کعبه« را که شللامل شعب 
ابیطالب به سللمت معاه مکه بود، برای خانللواده خود و فرزندانش 
عبد مناف و عبد الدار برداشت. این شعب به لحاظ نزدیکی به کعبه، 
بهتریللن نقطه مکه بللوده و در اصل حدفاصل کللوه ابوقبیس و کوه 
خندمه اسللت. شللعب مزبور در اختیار خاندان بنی هاشم بوده و در 
دوره های مختلف به نام های متفاوتی از قبیل شعب بنی هاشم، شعب 
ابیطالب، شعب علی بن ابیطالب و شعب ابی یوسف نامیده می شده 
است. چهره های برجسته این خانواده در این شعب به دنیا آمده و در 
آنجا زندگی کرده اند. محل شعب شامل فضای وسیعی است که پس 
از مسعی قرار گرفته و اکنون سنگفرش شده است. در اصل زمانی که 
زائر از مسجدالحرام خارج شده و از باب العباس یا باب السام بیرون 
آمده و از مسللعی هم عبور کند، به فضای بازی می رسد که در پایین 
کوه ابوقبیس سللنگفرش شده است. ادامه این مسیر تا آن اندازه که 
دستشللویی ها در دسللت چپ قرار گیرد و بعد از اندکی، آغاز شعب 
ابیطالب اسللت. این همان شعبی اسللت که رسول خدا)ص( همراه 
خاندان خود تا سه سللال در محاصره سایر خاندان های قریش قرار 
گرفت و با مشللقت و رنج، آن دوران را پشت سر گذاشت. ابوطالب به 
عنوان بزرگ بنی هاشم، مهم ترین نقش را همراه فرزندانش جعفر و 

علی)ع( در دفاع از رسول خدا)ص( برعهده داشت.
این شللعب محل تولد رسللول خدا)ص( و نیللز محل معراج آن 
حضرت بوده اسللت. در حال حاضر تنها بخشی از خانه های شعب 
ابیطالب باقی مانده که نام آن سللوق اللیل اسللت. محله سوق اللیل 
شامل خانه هایی اسللت که در روی کوه مقابل مسعی ساخته شده 

است. بسللیاری از خانه هایی که در شعب بوده، حتی در این سوی 
مسللعی بوده و در توسعه مسجد در سللنوات مختلف از میان رفته 
و در مسللجد قرار گرفته اسللت. از جمله آنها، خانه ام هانی، دختر 
ابوطالب است که در توسعه مسجد در زمان مهدی عباسی که یکی 

از بزرگ ترین توسعه های مسجد بوده، در مسجد واقع شده است.
  مولد النبی)ص(

خانه ای را که رسول خدا)ص( در آن متولد شد، با نام »مولد النبی« 
می شناسند. آن گاه که رسول خدا)ص( به مدینه هجرت کرد، این خانه 
در اختیار عقیل، فرزند ابوطالب بود و پس از آن در اختیار اوالد و نوادگان 
وی قرار داشت. بعدها خیزران )همسللر هارون( آن را خریداری کرد. 
مسلمانان این خانه را گرامی می داشتند و بویژه در شب تولد پیامبر)ص( 
مراسمی در آنجا برگزار می کردند. در پی روی کار آمدن دولت سعودی،  
همزمان با خراب کردن این قبیل اماکن، محل مولد النبی هم تخریب 
شد. تنها با اصرار شیخ عباس قطان، شهردار وقت مکه و درخواست وی 
از ملک عبدالعزیز، قرار شللد تا در آنجا کتابخانه ای بنا کنند که امروزه 
به نام »مکتبه مکه المکرمه« شللناخته می شللود. اکنون بسیاری از 

مسلمانان ترکیه پشت در این کتابخانه نماز می خوانند.
  خانه حضرت خدیجه کبری

خانه ای که منسللوب به حضرت خدیجه)س( می باشللد، محل 
زندگی مشترک پیامبر)ص( و همسرش خدیجه و مولد فاطمه)س( 

بوده است. این خانه مورد عنایت مسلمانان و یکی از بهترین مکان های 
مکه شناخته می شده است. در نقشه ای که از این خانه در دست است،  
مصای رسللول اکرم)ص( و مولد فاطمه)س( در آن مشللخص شده 
است. متاسللفانه این محل نیز توسط دولت سعودی تخریب گردید 
و تنها با اصرار شهردار مکه، مدرسلله ای برای حفظ قرآن به جای آن 

ساخته شد. گویا بعدها این مدرسه هم از میان رفته است.
  نکاتی درباره چند محل تولد

سللاختمان مولد النبی)ص( که در سللوق اللیل بوده، اکنون به 
عنوان »مکتبه مکه المکرمه« تنها ساختمانی است که در فضای باز 
پشت مسعی و روبه روی کوه ابوقبیس برجای مانده است. در فاصله 
اندکی از آن محل، خانه خدیجه بوده که مولد حضرت فاطمه زهرا 

آنجا بوده است. این محل به »دار ام المؤمنین« معروف بوده است.
فاسللی می نویسد: »سلله نقطه در این خانه وجود دارد که مورد 
زیارت اسللت: نخست مولد فاطمه، دوم جایی که آن را قبله  الوحی 

می نامند و سوم المختبا.«
بعد می افزایللد: در آن، جاهای دیگری وجود دارد که به صورت 
مسللجد اسللت. بنا به نقل محب الدین طبری، ایللن خانه بهترین 

مکان ها پس از مسجدالحرام در مکه است.
در نقطه ای دیگر از همین شعب ابیطالب، محلی به عنوان مولد 
علی)ع( شناخته شده که البته این، در تعارض با نقلی است که محل 
تولد حضرت را داخل کعبه دانسللته اسللت. در جای دیگری از مکه 
مولد حمزه بوده اسللت. محل آن، بنا به نقل فاسللی، در پایین مکه 
)مسفله( نزدیک باب الیمین بوده است. محل دیگری به عنوان مولد 
جعفر در نزدیکی دار ابی سعید نزدیک دار العجله بوده است. فاسی 
می گوید برخی آن را مولد جعفر بن ابیطالب می دانند اما بر باالی آن 
کتیبه ای است که بر رویش نوشته شده: »مولد جعفر الصادق و دخله 
النبی)ص(«. فاسی می افزاید: منافاتی ندارد که هم رسول خدا)ص( 
به آن داخل شللود و هم مولد جعفر صادق باشللد. گفتنی است که 
محل تولد امام صادق)ع( در مدینه بوده نه در مکه. فاسی خبری هم 
درباره مولد عمر دارد و نوشته است آن در کوهی بوده که مردم مکه 
التوبی می نامند و در پایین مکه )مسفله( بوده است. فاسی در ادامه 

می افزاید: چیزی که صحت این خبر را تأیید کند، ندیده ام.

خانه ای را که رسول خدا)ص( در آن متولد 
شد، با نام »مولد النبی« می شناسند. آن گاه 

که رسول خدا)ص( به مدينه هجرت کرد، اين 
خانه در اختيار عقيل، فرزند ابوطالب بود و پس 
از آن در اختيار اوالد و نوادگان وی قرار داشت
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دریچه
زینت كعبه طواف است

قللرآن کریم در مجموع در سلله آیه به 
موضوع »طواف« پرداخته است:

الف. َو َعِهْدنا ِإلی ابراهیم )ع( َو اسماعیل 
ائِِفی��َن َو الْعاِکِفیَن َو  ��را بَْیِتَی لِلطهَّ )ع( َأْن َطهِّ

ُجوِد .   بقره، ) ٢ ( آيه  ١٢۵  ِع السُّ کهَّ الرُّ
ب. ُثمهَّ لَْیْقُضوا َتَفَثُهْم َو لُْیوُفوا نُُذوَرُهْم َو 

ُفوا بِالَْبْیِت الَْعِتیِق.  حج:  ٢٢ ،  ٢٩  وهَّ لَْیطهَّ
ائِِفی��َن َو الْقائِِمیَن َو  ��ْر بَْیِتَی لِلطهَّ ج. َو َطهِّ

ُجوِد. حج:  ٢٢ ،  ٢۶ . ِع السُّ کهَّ الرُّ
خداوند متعال در آیه  29  سوره مبارکه 
حج که مهمترین آیه در بحث طواف و اثبات 

وجوب آن است، امر به طواف کرده است:
ُفوا  وهَّ آنجا که خداوند می فرماید: »َو لَْیطهَّ
بِالَْبْیِت الَْعِتیِق«. شایان ذکر است که تعبیر 
بلله »لیّطّوفوا« که فعل امللر و از باب تفعل 
است، به نوعی معنای مطاوعه و پذیرش در 

آن تعبیه شده است.
در آیات  125 ، سوره مبارکه بقره و  26  
سللوره مبارکه حج نیز؛ خداوند سللبحان 
طهارت خانه خود را از وظایف ابراهیم)ع( 
و اسللماعیل )ع( دانسللته، زیرا این مکان 
مقللدس باید بللرای طللواف کننللدگان، 
اعتکاف کنندگان و نمازگزاران از هر آنچه 

ناشایست است پاکسازی شود.
در روایات نیز به طور مبسوط به طواف 
پرداخته شللده که در اینجا جهت تبرک و 

تیمن به چند مورد اشاره می شود:
امام صادق )ع( از پدرانش و آن بزرگوار 
از رسول اکرم )ص( نقل کرده اند که فرمود: 
»زینت ایمان، اسام و زینت کعبه، طواف 
است.«  در حدیثی دیگر پیامبر )ص( طواف 
را چون نماز دانسته اند، با این تفاوت که در 
طواف می توانند سللخن بگویند اّما در نماز 
نه. و نیز فرمود »خداوند به طواف کنندگان 
فخر می کند و اگر قرار بود مائکه با کسی 
مصافحلله کنند، با طواف کننللدگان خانه 
خدا مصافحه می کردند.«   امام صادق )ع( 
نیز فرمود: »خداوند - عللّز و جّل - اطراف 
کعبه یکصد و بیسللت رحمت قللرار داده، 
که شللصت رحمت آن مخصللوص طواف 
کنندگان، چهل رحمت برای نمازگزاران 
و بیسللت رحمت برای نگاه کنندگان - به 

کعبه - است.«  
تا جائی که فقهاء فتوا داده اند: مستحب 
است کسللانی که به مکه می روند سیصد و 
شللصت طواف، و اگر مقدورشللان نیست، 
سیصد و شصت شللوط طواف کنند. و اگر 
نمی توانند تا زمانی که در مکه هستند، هر 

چه می توانند طواف نمایند.
 برگرفته از کتاب محدوده طواف
)۱ جلد(،رضايی، برکت.

رضایت خالق و مخلوق 
امام حسین علیه السام 

فرمودند:
ال أفَلَح َقوٌم إشَتَروا َمرضاَة 

الَمخلوِق بَِسَخِط الخالِق؛
کسانی که رضایت مخلوق را 
به بهای غضب خالق بخرند، 

رستگار نخواهند شد.
)مقتل خوارزمی،ج 1،ص239(

هفت دور طواف، قربًة إلَی الل، در حالی که با طهارت و پاکی لباس 
و بدن از مقابل حجراالسود شروع می شود و در همه حال، سمت چپ 
بدن به طرف کعبه قرار دارد و حجر اسللماعیل، آن دیوارۀ به شللکل 
نیم دایره، داخل طواف واقع می شللود و سللرانجام طواف، هفت مرتبه 

دور زدن بیضی شکل در مقابل حجراالسود، به پایان می رسد.
این طواف اسللت، کلله اگر ازدحام انسللان ها اجللازه دهد، خیلی 
سللاده و طبیعی انجام می گیللرد، اّما ازدحام جمعیللت، ناآگاهی ها، 
راهنمایی های نامناسب، ذوق زدگی ها، خستگی ها، اضطراب کاذب، 

وسللواس، افراطکاری و ترس از ناقص انجام شدن 
طواف، موجب می گردد که زائران برای خود تردید 
و دلهره و برای دیگللران آزار و اذیّت فراهم کنند و 
بیشللتر گرفتار »قالب« و صللورت عمل گردند، در 
حالی که عللاوه بر تصحیح صورت طواف، که الزم 
است و »رکن« عمره و حج می باشد، معنا و معرفت 

و عرفان طواف را باید مورد توّجه قرار داد.
در طللواف، حّتللی االمکان باید چشللم سللر را 
فروپوشللاند و چشللم دل را گشللود، از توّجلله به 
سللروصداها و مناظر و صحنه ها و رویدادها وارهید 
و به درون خزید و موقعیت خویش و قداست مکان 

را ادراک نمود.
  منگر اندر نقش او و رنگ او

آری، آنگاه که ابراهیم علیه السللام همسللر و 
کودک خویش اسللماعیل علیه السللام را در کنار 
این سللنگ می گذاشللت، از خداوند تقاضا می کرد 
که: دل های برخی از مللردم را متوّجه آنان گرداند 

و اکنون »دل ها« ی انسللان های انبوهی را به این مکان کشانده است 
و طبق بیللان پیامبر صلی الل علیه و آله: خداونللد، دل ها را در زمین 

ظرف های محبت و معرفت خویش قرار داده  3 تا جایی که:
ْحماِن، معرفی شده است. َقْلُب الُْمؤِمِن َعْرُش الرهَّ

به هر حال، دل را باید از وابستگی ها، سرگرمی ها و بازدارندگی ها 
رهانید و توّجه داشللت، که رسللول خدا صلی الل علیلله و آله به ابوذر 
فرمللوده اسللت: إنهَّ الَل َتباَرَک َوَتعال��ی ال َيْنُظُر إل��ی ُصَوِرُکْم َوال إلی 

أْموالُِکْم، َولِکْن َيْنُظُر إلی ُقُلوبُِکم َوأْعمالُِکم.
خداوند متعال، بلله صورت ها و اموال )یا گفتار( 
 شللما نگاه نمی کنللد، بلکه به دل ها و اعمال شللما 

نگاه می کند.
همچنین، پیامبر صلللی الل علیه و آله فرموده: 
��یاِطیَن َيُحوُموَن علی ُقُل��وِب بَني آَدَم،  لَ��وال أنهَّ الشهَّ

لََنَظُروا إلی الَْمَلُکوِت.
اگللر این جهت نبود، که شللیطان ها به دل های 
فرزندان آدم، وسوسلله و الهام های ناروا می کردند، 

انسان ها می توانستند به ملکوت بنگرند.
  قبلۀ عارف بود، نور ِوصال

خاصه، در طواف بایللد به درون رفت، کوچک 
شللد، قطره شللد، تا بتوان به دریای بزرگ بندگی 

پیوست.
به چشم کسان، در نیاید کسی

که از خود بزرگی نماید بسی
 برگرفته از کتاب حج از میقات تا میعاد 
)۱ جلد(،صادقی اردستانی، احمد.

طـواف  دل

در طواف، حتّی االمكان 
بايد چشم سر را 

فروپوشاند و چشم دل 
را گشود، از توّجه به 
سروصداها و مناظر و 
صحنه ها و رويدادها 

وارهيد و به درون خزيد و 
موقعيت خويش و قداست 

مكان را ادراك نمود
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9
امنیت زائر

جدی بگیرید
هوشللیاری و دقت در سفر، بخصوص 
هنللگام حضللور در یللک کشللور دیگر از 
ضروریاتی اسللت کلله موجب آسللایش 
و آرامللش مسللافر و همراهان می شللود. 
فراموش نکنیم مشکلی که برای ما پیش 
می آید، هللر چند کوچک، تنهللا به خود 
ما محدود نمی شللود بلکه ممکن اسللت 
همراهان و چه بسللا یک کاروان را درگیر 
نماید و حاوت و شیرینی سفر را به کام ما 
تلخ کند. از این رو الزم است ضمن رعایت 
قوانین کشللور میزبللان، با به کار بسللتن 
مواردی که روزانه برای شللما زائران عزیز 
یادآوری می گردند، اجازه سوءاستفاده را 
به فرصت طلبان و سللودجویان که منتظر 
غفلت ما هستند، نداده و سفری امن و آرام 

را برای خود و دیگران به وجود آوریم.
  حضور در حرمین شریفین

و اماکن مقدسه
بلنللد  فرهنگ هللا،  برخللی  در   -1
کللردن کفش بلله طرف کسللی بدترین 
توهین قلمداد می شللود، دقت کنید اگر 
کفش های خود را به حرمین می برید، در 

کیسه های مخصوص قرار دهید.

2- در حرمین شللریفین از قرار دادن 
قللرآن کریللم و کفش ها در یک دسللت 

خودداری کنید.
3- برخی عوامل تندرو که تمام تاش 
خود را برای اختاف افکنی میان مسلمانان 
)شللیعه و سللنی( به کار می گیرند، اقدام 
به اعمالللی از قبیل توهین به شللیعیان یا 
مقدسات اهل سنت و ایجاد مزاحمت به هر 
بهانه ای می کنند. شایسته است از هرگونه 

جدل و درگیری با آنها اجتناب کنید.
4- از اسللتفاده از سللجاده هایی که بر 
آنها تصویر )ضریح ائمه علیهم السللام یا 
اسامی و القاب ائمه اطهار علیهم السام( 

منقوش است، خودداری نمایید.
5- در حرمین شریفین همواره مراقب 
جیب، کیف، موبایل و محل نگهداری پول 
و اشللیای قیمتی خود باشللید، سللارقین 
همیشه و در شکل های مختلف در کمین 
بوده و مترصد فرصت برای سرقت هستند.

كیفر دو چیز  
رسول خدا صلی الل علیه و آله 
فرمودند:

نیا الَبغَی  ِاثناِن يعلهما اللُ ِفی الدُّ
وُعقوَق الوالدين؛
دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد 
: تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.
)کنز العمال، ج 16،
ص 462، ح 45458(

۱- استفاده از اسپري مواد شیمیايي: با پاشیدن این مواد روي بدن و 
لباس زائر، فرد یا افرادي او را در تمیز و پاک کردن لباس کمک مي کنند و 

در حین همکاري با زائر محتواي کیف یا جیب او را سرقت مي نمایند.
2- س�رقت با دعواي ساختگي: سللارقان با صحنه سازي و ایجاد 
دعواي ساختگي توجه افراد را به خود جلب کرده و در فرصت مناسب 

اقدام به سرقت محتواي کیف و جیب زائران مي نمایند.
۳- س�رقت در س�رويس هاي بهداش�تي ح�رم: سللارق در 
سرویس هاي بهداشللتي به زائر توصیه مي کند که براي گرفتن وضو 
لبللاس خود را به جالباسللي آویللزان نماید و در این فرصللت اقدام به 

سرقت محتواي کیف و جیب زائر مي نماید.
4- س�رقت در ازدحام معابر و خروج از حرم: سللارق در معابر 
شلوغ مانند حرم نبوي، قبرستان بقیع و معابر عمومي با فشار دادن 
به بدن از وجود کیف و گوشللي همراه وي مطمئن شللده و اقدام به 

سرقت آن مي نماید.
5- سرقت با شیوه تردستي: سارق در بساط دستفروشان متوجه 
محل و میزان ارز همراه زائر شللده و با تردستي مبادرت به سرقت آن 

مي نماید.
6- سرقت در پوش�ش و جعل عنوان پلیس و مأمور: سارقان با 
پوشللش مأمور کنترل فیلم، دوربین عکاسي و فیلمبرداري زائران را 
گرفته و اقدام به سللرقت آن مي نماید. سللارق با پوشش و جعل مامور 
مللواد مخدر اقدام به تفتیش زائران کرده و محتواي کیف و جیب آنان 

را به سرقت مي برد.
7- س�رقت از طري�ق ورود به س�اختمان: سللارقان در مواقع 
خاص مانند اقامه نمازهاي جماعت در حرم با پوشش هاي مختلف 
بلله محل اسللکان زائران وارد و اقدام به تفتیش سللاک آنان کرده و 
محتللواي موجود در آن مانند ارز، دوربین، موبایل و اشللیاء قیمتي 

را به سرقت مي برد.

توصیه های امنیتی به زائران
در سفر باید مراقب باشیم 

نكته های دیگری درباره سرقت 
1- تجربه نشللان داده بخشی از سللرقت ها در بدو ورود کاروان ها 
بلله هتل محل اسللکان بویژه در مکه مکرمه که زائللر و مدیر و عوامل 
با التهاب ناشی از تشللرف به بیت الل الحرام جهت انجام اعمال عمره 
تمتع مواجه هستند، رخ می دهد. در چنین لحظاتی، سارقین و افراد 
فرصت طلب از این التهاب حداکثر اسللتفاده را کرده و با پوشش های 
مختلف، اقدام به سرقت وجوه نقد و وسایل باارزش زائرین می نمایند.

2- یکی دیگر از شیوه های سللرقت که حدود کمتر از دو سال 
اسللت رایج شده و ابتدا در اروپا شللکل گرفته است، سرقت پنهان 
نام دارد و علت عنوان پنهان، این اسللت که سللرقت طوری انجام 
می شود که صاحب مال یا پول به راحتی متوجه سرقت نمی شود. 
به طور مثال سللارق از یک بسللته اسللکناس پنج هزار ریالی فقط 
تعداد محدودی )5 تا 10 اسللکناس( را برمی دارد و صاحب پول به 
واسطه این که پول هایش موجود است و ظاهراً دست نخورده و از 
طرفی هر ساعت آن را شللمارش نمی کند، فلذا خیلی دیر متوجه 
شده و عموماً مال باخته خود را توجیه می کند که احتماالً خودش 
خرج کرده است و حساب آن را ندارد. سارقان این شیوه باید افراد 

امین صاحب مال باشللند به طوری که دسترسللی آسللان به مال 
داشللته و آنقدر امین باشللند که اجازه دست زدن به مال را داشته 

باشند )مانند خانه دار هتل که کلید یدک دارد و...(.
برخی دیگر از راه های پیشگیری از سرقت عبارت است از:

1- مدیران کاروان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا به محض ورود به 
محل اسکان بویژه در مکه مکرمه، به نحو مناسبی درباره حفاظت 
از اموال زائرین تصمیم گیری شللود. مثًا در مدتی که زائران برای 
طواف عازم بیت الل الحرام می شللوند، اشخاصی وظیفه نگهبانی از 

اموال را به عهده بگیرند یا...
2- ترتیبللی اتخاذ گردد که ورود به اتاق زائران صرفاً در حضور 
آنها صورت گرفته و هرگونه ورود ناهماهنگ به اتاق زائرین، جرم 

تلقی شود.
3- افللراد باتجربه که قبًا در این سللرزمین حضللور یافته اند، 
زائرین سللفر اولی را نسللبت به پدیده سللرقت در سرزمین وحی 
توجیه نمایند تا جایی که بللاور کنیم جیب، امن ترین محل برای 

نگهداری پول و اشیای قیمتی نیست.
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خداوند به ابراهیم بت شکن، دستور داد بتها را بشکند و تنها 
خانه او را در روي این کره خاکي بنا نهد.

حج، براي انسللان ها حکم پله پله تا ماقللات با خدا را دارد، 
یعني انسللان در حج عوالم ناسللوت تا ملکللوت و الهوت را طي 
طریق مي کند. در مناسللک و معارف حج، آدمي به تمشللیت و 
معیشت خود مي اندیشد.مراسللم حج و اجتماع بسیار از مردم 
در سللرزمین وحي و نزول قرآن و مائکه از آدم تا خاتم )ص( و 
حضور انسللان در مسجدالحرام و جوار حق، باعث حضور قلب و 

پاالیش روح مي شود.
پیامبر مي فرماید: مبدل کردم رهبانیت را به جهاد و حج.

صاحب المراقبات در تبیین اسللرار حج و تأثیر آن بر انسان 
مي گوید: خداوند بلله لطف خود براي اهل این جهان، خانه اي 
را از جنس عالم خودشللان قرار داد تا از فیض زیارتش محروم 
نماننللد و براي این خانه هم، مناسللک و وسللایل مؤثري قرار 
داد تا زائر را براي زیارت خانه حقیقي او مهیا و سللزاوار سازد. 
انسان در حج مي تواند خود را بازشناسي کند. گذشته را مورد 
بررسي و ارزیابي قرار دهد و به آینده بیندیشد. گذشته الجرم 

چراغ راه آینده است.
از جمله مشللخصه هاي بللارز و مثال زدني انسللان در بحث 
اخاق، تواضع و فروتني اسللت، حتي تواضع با خلق چه رسد به 
تواضع با خالق هستي! در فلسفه و حکمت، آنچه حائز اهمیت و 
دقت نظر مي نماید، این است که آدمي با کمال تواضع و تضرع، 
نیز حریت و شللفقت، از گذشللته نه چندان روشن خود کشف 
حجاب نماید و به طور شللفاف، صریللح و بي پرده عاج واقعه را 
قبل از وقوع نماید و آنگاه تقصیر خویش را بپذیرد و نزد خداوند، 
در خانه خدا و در موسللم حج غزل توبه بسراید. و از خدا بخواهد 

که از سر تقصیر یا قصور او درگذرد.
براي بعللد از این بارقه امیللد و روزگاري روشللن آرزو کند. 
خداوند رحیم و رحمان، هم سللتارالعیوب است و هم بخشنده 
و مهربان، مي توان در سللایه مهرش گذشللته را فراموش کرد و 
در پنللاه عفوش، به آینده فکر کرد و شللرط این مهم، آن اسللت 
که در سللفر حج بکوشیم آنچه به دسللت مي آوریم، براي خود 
حفظ کنیم. از منظر معرفت شناختي، براي انسان، معرفت الل و 
دوسللتي با خداوند، اصلي ترین و مهم ترین شرط از شروط ارتقا 

به مقامات معنوي است.
امام صادق )ع( مي فرماید: چللون اراده حج کردي، قلبت 
را براي خدا، از هر شللاغلي و حجابللي خالي کن و تمام امور را 
بلله خالقت واگللذار و در جمیع حرکات و سللکنات خود، بر او 
توکل کن و تسلللیم قضا و قللدر و حکمش باش و دنیا و مافیها 

را رها کن و...
در اسللام و از نگاه اسام شناسللي، انسللان به عنوان اشرف 
مخلوقللات، حج را براي خدا انجللام مي دهد و نه براي خود، زیرا 
هر عبادتي، باید به نیت امتثال امر شللارع مقدس باشللد. مقام 

عبللادت و مناجات در حج، در قاموس ایمان و عمل صالح و تنها 
براي خداوند انجام مي گیرد. همین و بس. فلسفه حج در اسام، 
کوشش براي خدا و نیل به اهداف الهي است. پرستش خداوند، 
نبایللد براي خوف از دوزخ و ذوق به بهشللت باشللد، بلکه باید از 

سربندگي و تکلیف باشد.
رابعه عدویه را عقیده بر این اسللت که اگر خداوند را از خوف 
دوزخ پرستش کند، در دوزخش بسللوزند و اگر به امید بهشت 
است، بهشللت را برایش حرام کنند و اگر براي خداست، جمال 

باقي از او دریغ مدارند!
سللفر حج، از آنجا که در مثل، مثل سفر آخرت است و براي 
انسان، حکم روز رستاخیز را تداعي مي کند از نظر زمان و مکان، 

بهترین فرصت براي خودسازي است.
غزالي پیرامون سفر حج مي گوید، این سفر از وجهي بر مثال 
سفر آخرت اسللت، در این سفر، مقصد خانه است و در آن سفر، 
خداوند خانه، پس؛ از مقدمات و احوال این سللفر باید احوال آن 

سفر را یاد کرد.
سفر حج، همسفري با خدا اسللت. در این سفر باید پیوسته 
خللدا را یاد کللرد. قرائت قللرآن و مقام ذکر و مناجللات در حج، 
باعث نورانیت و خودسللازي مي شود. در این سفر باید از فرصت 
اسللتفاده کرد و به خدا وصل شللد. اتصال به منبع الیزال الهي، 
انسان را بر بال مائک مي نشاند و به قله بلند انسانیت انسان که 
همانا مقام عرفان و معنویت اسللت، مي رساند. در سفر حج، در 
مدینه و در مکه، در مسللجدالنبي، در مسللجدالحرام و در جوار 
کعبه خانه خدا، تنها باید خدا را خواند و هم از او خواسللت، زیرا 

هر چه هست، اوست و دیگر هیچ!
کسللي که به قصد خانه خدا حرکت مي کند، چنان است که 
به قصد خدا و زیارت او مي رود. بنابراین مناسب است کاري کند 
کلله در میعاد معین به فیض لقاي حق فائز آید و ثابت اسللت که 
کامیابي از لقاي رحمت او منوط به اخاص در عمل که بهترین 

راه ماقات حضرت کردگار است، مي باشد. )فیض کاشاني(.
حج گسسللتن از خود و پیوستن به خدا است. آغاز سفر حج، 

پایان عائق مادي اسللت و در حج و در به صدا درآوردن صداي 
زنگ خانه خدا، در حقیقت در پي خود خدا هستیم.

مقصد انسللان در سللفر حج، خداسللت و مقصللود حاجي، 
خدایي شدن.

اسللام، قبللل از هر چیز درس خداشناسللي اسللت. از خدا 
مي گوید تا انسللان را خدا گونه بسازد. انسللان در پرتو توحید و 
یکتاپرستي مي تواند عزت و حیات عزیزانه خویش را چه در این 

کوي و چه در آن کوي تأمین نماید.
بایسللتي حج گزار را نشللانه عبودیت و خشللوع و ذلت باشد 
چنان که در اخبار وارد شللده اسللت که یکي از دو کفش خود را 
به دسللت بگیرد. باري هر قدر بتواند، در اظهار خشللوع و تذلل 
جدیت کند و حال او، مانند حال کسللي باشللد از گناهکاران در 
روز قیامت، در موقعي که سلللطنت الهي ظاهر مي گردد و قرآن 

کریم به آن اشاره فرموده است: 
ینظرون من طرف خفي، و لکن مختلط به مسللتي و محبت 
و هیجان شللوق باشللد و بایسللتي نظرش به زمین حرم خدا و 
کوچه هاي مکلله و خانه هاي آن بویژه خانلله کعبه، نظر هیبت 
و محبت باشللد و بایسللتي جهت محبت را تقویللت کند و ذکر 
»س��بحان الل و الحمدالل و الاله االالل و الل اکبر« را بسیار بگوید 
و اگر توفیق او را همراهي کرد، که در موقع تسللبیح، سللبحات 
انللوار جال و در موقع تحمید، انوار جمللال، براي او تجلي کند 
و موقللع تهلیل، صفت توحید براي او مسلللم گللردد و در موقع 
 تکبیر، کوه انانیت او از بین برود، حقا که رسللتگار گشته است. 

)المراقبات، جلد 2 ، ص 22(
انسللان در راه شللناخت خویشللتن خویش، در سفر حج، 
نه در پیدا که در پنهان هم مي کوشللد به خدا مشللغول شود 
تللا از  خودنمایي و مذمت مردم و بدگویللي و تحقیر دیگران، 
اجتناب گردد. مسللیر صحیح انسان شناسللي، بریدن زنجیر 
بردگي و رسللیدن به بندگي خداوند باري است. خانه به خانه، 
دنبال خدا گشللتن و در اعتکاف او بودن، باعث اتصال به ذات 

اقدس الهي است. 

شناخت انسان 
در حج

حقیقت عبادت 
امام حسن عسکری علیه السام 

فرمودند:
لوِة َو  لَیَسِت الِعباَدُة َکثَرَة الصّیاِم َو الصهَّ

ر فی أمر الِل؛ انهَّما الِعباَدُة َکثَرُة التهََّفکُّ
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز 

نیست، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد 
در کار خدا اندیشیدن است.

)تحف العقول، ص448(
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زیبا، ساخته شده ی دست کارگر ایرانی - برادر خودتان - فراوان 
اسللت. بعضی ها قبل از اینکه سفر مکه بروند، سوغاتی های سفر 
را در اینجللا می خرند - کار خوبی اسللت - نگلله می دارند؛ بعد 
که برگشللتند، همان هائی را که در بازار شللهر خودشللان تهیه 
کرده اند، به عنوان سوغاتی می دهند. هدیه ی سفر است دیگر، 

خوب است. این کار، خیلی کار خوبی است.
 بعضی ها به عنوان چیز متبرک، از آنجا سللوغاتی می آورند؛ 
تبرکللی نللدارد. این جانمازهائی که در سللنندج و کردسللتاِن 
خودمان می بافند، به مراتب از جانمازهائی که از آنجا می آورند، 
بهتر اسللت. برادر خودتان را تقویت کنید، ساخت دست او را که 
هم زیباتر است، هم بهتر است، بخرید و این را به عنوان سوغاتی 
بدهید. این را آنجا ببرید و به افرادی که دوست دارید، سوغاتی 
بدهیللد. همه ی اجنللاس خودمان همین طور اسللت؛ حاال من 
جانماز را مثال زدم که مقدس ترین است. اینها را رعایت کنید.

بیانات در ديدار کارگزاران حج۱۳9۰/۰7/۱۱ 

  با رفتار مؤدب به آداب اسالمی،
اسالِم جمهوری اسالمی را معرفی کنید

 چه جور اغتنام فرصللت بکنیم؟ خوب، طرق مختلفی دارد. 
یکی از آسللانترین طرق که همه می تواننللد او را انجام بدهند، 
این اسللت که ایرانِی مسلللمان که زیر لوای جمهوری اسامی 
و حاکمیت اسللام دارد زندگی میکند، با رفتار خود، با حرکات 
خود، با منش خود، اسللاِم جمهوری اسللامی را معرفی کند؛ 
خود را معرفی کند؛ تأثیر تربیت اسامی بر خود را نشان بدهد. 

این یکی از آسانترین راه هاست.
 حاجی ای که در مسللجدالحرام یا مسجدالنبی، یا در بقیع، یا 
در زیارت شهدای احد و امثال اینها - در منا، در عرفات - رفتارش 
رفتار انسللان مؤدب به آداب اسامی اسللت؛ رفتار انسانی است 
که مربای به تربیت قرآنی اسللت؛ اهل خشوع است، اهل تواضع 
است، اهل محبت است، اهل اهانت به این و آن نیست، اهل جمع 
است، نه اهل تفرقه. اینقدر ما در روایات در ثواب شرکت در نماز 
جماعت اهل سنت در زمان ائمه )علیهم الّسام( داریم که روایت 
دارد که در مسجدالحرام پشت سر اینها نماز بخوانید، مثل اینکه 
پشت سللر پیغمبر نماز خوانده اید. این معنایش چیست؟ معلوم 

است که امام صادق نماز آن امام جماعت را با نماز پیامبر مقایسه 
نمیکند. مقایسه با نماز یک پیرو خودش هم نمیکند، اما میگوید 
پشت سر او نماز بخوانید. این یعنی چه؟ این نمایش وحدت است. 
عمًا وحدت را نشان بدهید. روی همین فکر بود که امام بزرگوار 
ما )که رضوان خدا بر او باد( - آن مرد بیدار، آگاه - به همه ی ماها، 
همه ی حاجی های ایرانی، توصیه کللرد که در نماز جماعتها در 
مسجدالحرام، در مسجدالنبی شرکت کنید؛ در این اجتماعات 

حضور داشته باشید، که یکی از مصادیقش این است.
اینجور نباشللد که وقت نماز جماعت که همه مشغول نمازند، 
چشم کسی بیفتد به یک زائر ایرانی که مشغول حمل بار - حمل 
وزر - به سللمت مسافرخانه ی خود هسللت. اینها چیزهائی است 
که مضر اسللت. رفتار مؤدب به آداب اسللامی، یکی از باالترین 
چیزهاسللت. شما زبان هم بلد نباشید، تماس هم نگیرید، همین 
قدر که معلوم است که شما زائر ایرانی هستید و این رفتار را دارید؛ 
مؤدبید، محترمید، نظیفید، اهل دعائید، اهل ذکرید - این دعای 
کمیلی که بحمداللهَّ سالهاست باب شده است - بزرگترین تبلیغ 
همین هاست. این از بسیاری از تبلیغها مهمتر است. این جمعیِت 
عظیم مؤمن می نشللینند پیش خدای متعللال تضرع می کنند، 

استغفار می کنند، اشک می ریزند؛ این می شود تبلیغ.
 حضور در مراسم برائت تبلیغ بزرگی است. نفس این حضور، 
تبلیغ اسللت. این نشان دهنده ی این اسللت که حج را با همه ی 

ابعادش، به صورت یک بسته ی کامل، شما قبول کردید.
بیانات در ديدار کارگزاران حج۱۳۸۸/۰۸/۰4 

  با رفتار خودتان تاریخ ایران«
و جمهوری اسالمی را سرافراز کنید

کشللور خودتان را هم - که ایران عزیز و سللربلند است - در 
این سفر سربلند کنید. حاجی ایرانی با رفتار خود میتواند کشور 
خود را، تاریخ خود را، انقاب خود را، نظام جمهوری اسللامی 
خود را در چشللم مردم دنیا - که آنجا هملله از جاهای مختلف 
جمعند - شیرین و عزیز کند. عکسش هم میشود. میشود برویم 
آنجا با کارهای بد، نامناسب و سبک، کشورمان را سبک کنیم، 

ملتمان را سبک کنیم.
بیانات در ديدار کارگزاران حج۱۳9۰/۰7/۱۱ 

  هر چه می توانید در ایام حج از ادعیه
و زیارات و قرآن استفاده کنید

اسام به اّمت اسامی و حّکام اسامی عّزت و قدرت و شجاعت 
می بخشد تا بتوانند اقدام کنند، بفهمند و راهشان را ببینند. حج 
فرصت بزرگی است که این حقایق و حقایق فراوانی از این قبیل- 
که به برکت معرفت اسامی و هدایت اسامی در اختیار ما ملت 
مسلمان ایران است- در اختیار افکار عمومی مردم دنیا گذاشته 
شود و آن ها بیدار شللوند. خیلی از دلهای دنیای اسام بیدارند؛ 
باید احسللاس کننللد که در سرتاسللر جهان اسللام، فکِر آن ها 
طرف دار دارد تا جرأت و شللهامت و شللجاعت الزم را پیدا کنند. 
همه ی این ها در سللایه ی معنویت حّج اسللت؛ از معنویت حج و 
بهره برداری از مفاهیم عالی ادعیه و زیارات و آیات کریمه ی قرآن 
غفلت نکنید. هرچه می توانید، از این ذخیره ی عظمی اسللتفاده 

کنید. إن شاء الّل با دست پُر از این سفر برگردید.
بیانات در ديدار کارگزاران مراسم حج۱۳۸۱/۱۰/25  

  دلتان را برای ورود به این ضیافت الهی 
آماده کنید

بایللد برای حللج آماده شللد؛ همچنان که برای مللاه مبارک 
رمضللان، روش و رفتللار عالمان بللزرگ و ُسللّاک و اهل معنا و 
طریقللت این بوده که از ماه ها پیش از ماه رمضان، خودشللان را 
برای ورود در ماه ضیافت الهللی آماده میکردند. حج هم همین 
جور است؛ از قبل از سفر، خود را باید آماده کرد؛ از همه ی کارها 
هم مهمتر، پرهیز از گناه اسللت؛ پرهیز از غیبت، پرهیز از ظلم، 
پرهیللز از نگاه ناپاک، پرهیز از عمل ناپللاک. این پرهیزها دل را 
آماده میکند برای ورود در این وفاده ی الهی، این ضیافت الهی.
بیانات در ديدار کارگزاران حج۱۳9۰/۰7/۱۱ 

  با صرفه جویی در هزینه های سفر 
به مسلمانان مستمند دیگر کشورها کمک کنید

حجاج بقیه ی کشللورها را به صرفه جویللی و کمک به دیگر 
مسلللمانان تشویق کنید. کسللانی که حج مشرف میشوند - در 
درجه ی اول زائر ایرانی که همسللایه است، نزدیک است، شاهد 
مشکات آنهاست - میتوانند خیلی از این هزینه های زائد و غیر 
الزم را حذف کنند، به قیمت غمگسللاری از یک برادر یا خواهر 
مسلمان در پاکستان؛ اینها پیش خدای متعال خیلی اجر دارد؛ 
این یک تمرین اسللت، یک تجربه است؛ بعد هم زوار و حجاج و 
بقیه ی کشللورهای اسامی؛ این پیام را به آنها هم بدهید، آنها را 

هم به این معنا تشویق و ترغیب کنید.
بیانات در ديدار کارگزاران حج۱۳۸9/۰7/۱۸ 

  از بازارگردی خودداری کنید
می توانید از کاالهای ایرانی به عنوان سوغاتی استفاده کنید.  
من با سللوغاتی خریدن مخالف نیسللتم، اما با این بازارگردی ها 
چرا؛ خیلی بد اسللت. یک عده ای عطش بازارگردی دارند؛ اینها 
ملت شما را، مردم شللما را سبک می کند؛ حیف است. می روند 
یک جنسللهائی را می خرند، غالباً هم جنسلله ای بی کیفیت از 
کشللورهای دوردسِت سللودجو که با همان کمپانی های داخل 
آن کشللور میزبان بندوبسللت دارند. برای حجاج جنس بدلی و 
بی کیفیت درست می کنند می آورند توی این بازارها می ریزند، 
شما هم می روید این ارز خودتان را و ِعرض خودتان را می ریزید 
برای اینکه این کاالهای بی کیفیت را خریداری کنید. امروز در 
کشللور ما خوشبختانه کاالهای داخلی با کیفیت خوب، متنوع، 

 مروری بر توصیه های رهبر معظم انقالب
به حجاج ایرانی بیت اهلل الحرام

دوگروه از اهل آتش  
پیامبر اکرم )صلي الل علیه و آله( فرمودند: 
دو گروهند که اهل آتشند، نمي خواهم آنها 
را بنگرم: 1. گروهي که تازیانه به دست گرفته 
و به مردم اذیت مي رسانند. 2. زناني که 
پوشیده اند ولي برهنه اند. )کاسیات عاریات( 
به شهوات متمایلند و مردم را به سوي خود 
جذب مي کنند.
)علل الشرایع، ص 602(



پاسخگویی به مسائل شرعی )استفتائات(:  0508012278  -  0507965912  -  0530772785  -  0530771848  -  0530771227

صراطمیزان
حج، کانون معارف اسام و بیان 
کننده ی سیاسللت کلی اسام 
بللرای اداره ی زندگی انسللان 
است. حج، مظهر توحید و نفی 
و رمی شللیطان و تکرار شللعار 
ابراهیم)علیه الّسام( است که گفت: »انّی بری ء من المشرکین«؛ 
صحنه ی اتحاد عظیم امت اسامی برگرد محور توحید وبرائت از 
مشرکین و نفی و طرد همه ی بتهاست. وبت، هر آن چیزی است 
کلله به جای خدا قرار گیرد و والیت الهی را به والیت خود تبدیل 

کند ونیرو واراده ی افراد بشر را در اختیار بگیرد.
پیام به کنگره عظیم حج  ۱2 / 4 / ۱۳6۸ 

برخی ناآگاهان، یللا تحلیلگران 
یللا جیره خللواران  مغللللرض، 
می گوینللد: حج عبارت اسللت 
از یک عبللادت دسللته جمعی، 
و یک سللفر زیارتی و سللیاحتی 

برای دیللدار از قبله و مدینلله و بس! و حال آن کلله، حج برای 
نزدیک شللدن و اتصال انسللان با صاحب خانه است. حج کانون 
معارف الهی اسللت. حج تنها حرکات و اعمال و الفاظ نیست. با 

کام و لفظ و حرکت خشک نمی توان به خدا رسید.
 صحیفه امام، ج2۱، ص76و77
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