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با پایان دوران وقوف در مشاعر مقدسـه عرفات، مشـعر و منا

حاجــیان به مکــه بازگشــتند
میلیـون هـا حج گـزار، کـه از روز 
یکشـنبه هشـتم ذی الحجـه برای 
وقوف به مشاعر مقدسه رفته بودند، 
و  وقـوف،  دوران  گـذران  از  پـس 
برگزاری مراسـم برائت از مشرکین 
و دعای عرفه، از ظهر روز پنجشنبه 
مکـه  بـه  الحجـه  ذی  دوازدهـم 

بازگشتند. 
برخـی از حاجیـان، در فاصله 
دوازدهـم،  و  یازدهـم  روزهـای 
ضمـن بیتوته در منا، به مکه رفته 

و بخـش هایـی دیگر از مناسـک 
همچـون طواف و نماز، سـعی صفا 
و مـروه و طـواف و نماز نسـاء را 
به جای آوردنـد و برخی دیگر از 
آنان تمام یا بخشـی از این اعمال 
را به دوره بازگشـت از وقوف در 

مشـاعر موکول نمودند. 
بدین ترتیب شـهر مکـه مکرمه 
پس از چند روز آرامش نسبی دوباره 
پر از شـور حضور حجاج کشورهای 

مختلف اسالمی شده است.      

امام خمینی)ره(
مسلمانان متعهد كه در این مجمع عمومي و سازمان 
الهي ...با ساده ترین و بي آالیش ترین جهات مادي با 
توجه بـه معنویت و وفود علـي اللهّ  گردهم مي آیند 
و به وظایف و آداب اسـالمي عمل مي كنند، باید 
از جهات سیاسي و اجتماعي آن غافل نباشند.
                 تبیین فلسفه  حج، 1360

رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت گف��ت: از صبح 
ف��ردا پرواز اولین گروه از حجاج ایرانی به س��مت 
کش��ورمان انجام می شود. مهندس سعید اوحدی 
در گفت و گو با زائر افزود: نخستین پرواز بازگشت 
زائران س��اعت ۵:30 صبح یكشنبه ۲۸ مهر شامل 
چه��ار كاروان توس��ط پرواز ایران ای��ر عازم ایران 
خواهد ش��د.همچنین نخس��تین كاروان جانبازان 

كشورمان نیز روز دوشنبه وارد تهران مي شود. 
وی با اشاره به بازگشت زائران مدینه بعد به کشور 

نیز گفت: طبق وعده ای که داده بودیم تمام پروازهای 
مدینه بعد از مدینه منوره انجام می شود وهمچنین بار 
حجاج ایران��ی یک روز زودتر به ف��رودگاه تهران 

می رسد.
رئیس س��ازمان حج و زیارت گفت: بار حجاج 
ایرانی در حج امس��ال یک روز زودتر از حجاج به 
فرودگاه تهران ارس��ال می شود و حجاج می توانند 
غی��ر از 40 کیلو وزن بار مج��از خود که زودتر به 
کش��ور ارسال می شود، تنها یک ساک دستی را با 

خود حمل کنند.
رئیس س��ازمان حج و زیارت اف��زود:روز جمعه  
۲هزار زائر مدینه بعد، مكه را به سمت مدینه ترك 
مي كنند. اوحدي با اش��اره به برگ��زاري موفق ایام 
تشریق گفت: با توجه به اینكه زائران مجبور بودند 4 
روز و نیم را در چادر و در شرایط سخت سپري كنند 
اما خوشبختانه مشكل گرمازدگي به وجود نیامد. وي 
همچنین گفت: نخستین بار در سي سال گذشته در 

منا و عرفات هیچ مورد فوتي نداشتیم.

رئیس سازمان حج و زیارت: 

اولین گروه از حجاج ایرانی فردا وارد کشور می شوند

اتوبوس های درون ش��هری مکه مکرمه از بامداد 
ام��روز به تدریج آم��اده انتقال زائ��ران محترم به 

مسجدالحرام هستند.
به گزارش زائر به نقل از ستاد مکه سازمان حج و 
زیارت بر اساس برنامه ریز ی های قبلی و توافقی که 
با شرکت های عربی طرف قرارداد داشتیم، اتوبو س 
های درون شهری مکه مکرمه باید از صبح چهاردم 

ذ ی الحجه، زائران را به سوی حرم منتقل کنند. 
البته فعال شدن اتوبوس ها از صبح چهاردهم 
ذی الحج��ه من��وط به فراهم ش��دن بس��ترهای 

ترافیک��ی در خیاب��ان ه��ای مکه اس��ت و پس از 
نظافت ایس��تگاه ه��ای اتوبوس و س��ازمان دهی 
اتوب��وس هایی که در آس��تانه ایام تش��ریق جمع 

آوری شده اند به حرکت در خواهد آمد. 
 از سوی دیگر، در این مدت زباله های بسیاری در 
خیابا ن های اصلی پراکنده شده که مسیر حرکت اتوبو 
س ها را مختل می کند، و وعده داده که این مش��کل 
نیز در موعد مقرر برطرف می شود. در صورتی که این 
شرایط فراهم باشد، پلیس مکه اجازه می دهد تا زائران 

با اتوبوس به مسجدالحرام منتقل شوند.

فعالیت دوباره اتوبوس های درون شهری از امروز



»مذاکرات پرثمر« ایران و 1+5 در ژنو
ریی��س هیات مذاکراتی ای��ران با 1+5 با بیان این که برنامه هس��ته ای 
ای��ران جای هی��چ نگرانی ندارد، خاطرنش��ان ک��رد: به ادام��ه مذاکرات 
خوشبین هستیم تا بتوانیم به اهداف مشترک برسیم. محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کش��ورمان پس از پایان نشس��ت ایران و 1+5 در ژنو 

افزود: مذاکرات پرثمری پشت سر گذاشتیم.
روح و جان کعبه

اله��ی دعوت  ش��ما به ضیافت 
ش��ده اید و مهمان خالق متعال 

هستید.
انش��ااهلل حج ت��ان مقبول و 

سعی تان مشکور باشد.
خانه خدا اولین خانه ایست 
که به عن��وان عبادتگاه عمومی 
توس��ط پیامبر الهی – حضرت 
ابراهیم )ع( و حضرت اسماعیل 

)ع( - بنا شده است. 
خان��ه خدا مرکز توحید و 
پاک از هم��ه آلودگی و کفر 
و ش��رک اس��ت. خان��ه خدا 
نتیجه  و  اس��ت  خانه طهارت 
و  پاک ش��دن  بای��د  ط��واف 

طاهر ش��دن باش��د.
ع��رش  از  نم��ودی  کعب��ه 
خداوند و مظهر طهارت است و 
نگاه به این معدن طهارت خود 

»عبادت« است.
طواف کعبه باید انسان را از بند 

شهوات و دنیا پرستی رها کند.
زائ��ر خان��ه خ��دا در هم��ه 
حاالت با خداست و سیر او الی 

اهلل است.
 طواف کعبه درس مس��اوات 
و ب��رادری م��ی ده��د و هرگونه 
امتیازی را چه فردی، چه نژادی 

می زداید.
حج رها شدن از مالکیت هر 
آنچه غیر خداس��ت. رها ش��دن 
انس��ان گرفتار از بخل و طمع و 

خودخواهی و ناسپاسی.
کعب��ه  اس��اس  ون��د  خدا
ا ب��ا تقوا  و مناس��ک ح��ج ر
ری��زی کرده و ش��رط  پ��ی 
پذی��رش ه��ر عمل��ی تقوا و 
روح  ک��ه  اس��ت  پارس��ایی 
تقوا  ج��ای  و  اس��ت.  عم��ل 
گ��رو  در  دل  و  اس��ت  دل 

مقل��ب القل��وب اس��ت. 
خداوند عمل طیب و پاک 
را م��ی پذی��رد. روح و ج��ان 
کعب��ه والی��ت اس��ت و تمام 
والیت  پرتو  در  ح��ج  حرکات 
و امام��ت اس��ت. خداون��د به 
مک��ه ای قس��م یاد م��ی کند 
که پیامبر)ص( در آن باش��د. 
احت��رام  ب��ه  کعب��ه  حرم��ت 

امامت و امام اس��ت.
اگر کسی امام را نشناسد در 

امن الهی نخواهد بود.
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  سرمقاله
حسین انواری

دیدارهای فشرده سرپرست حجاج ایرانی 
و رییس سازمان حج و زیارت قبل از ایام تشریق

نماین��ده ولی فقیه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی،  قبل از 
ایام تش��ریق دیدارهای مختلفی داش��ت. حجت االسالم 
والمسلمین قاضی عس��کر در جمع مدیران کاروان های 
حج 9۲ با اش��اره به بازدیدهای مس��تمر از اقامتگاه های 
زائ��ران کش��ورمان در مدین��ه منوره و مک��ه مکرمه، به 
قدرشناس��ی زائ��ران از خدم��ات مدی��ران کاروان ه��ا و 
مجموعه ها اش��اره کرد و گفت: امس��ال فضای آرامی بر 
حج حاکم اس��ت و رضایت نس��بی بین زائران را ش��اهد 

هستیم.
وی مدی��ران کاروان ه��ا و مجموعه ه��ا را ات��اق فکر 
عملیات اجرایی و فرهنگی حج دانست و با تاکید بر حاکم 
نمودن نظام بهره وری در عملیات حج، ریس��ک پذیری را 

از نشانه های مدیر توانمند و الیق برشمرد.
 مهن��دس س��عید اوح��دی، رئیس س��ازمان حج و 
زیارت نیز بی��ان اینکه پیش نویس زمان بندی حج تمتع 
1393 بس��ته ش��ده است، گفت: امس��ال اولین سال در 
طول تاریخ حج کش��ورمان است که آرزوی دیرینه همه 
کارگزاران حج مبنی بر گره زدن عمره و حج به یکدیگر 
در حال تحقق اس��ت و در این راستا امسال قراردادهای 
اقامتگاه ه��ای زائران در عمره 93 – 139۲ و حج 93 را 

همزمان منعقد می کنیم.
واکنش سرپرسـت حجـاج ایرانی نسـبت به 

درگیری های اخیر در عراق
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی همچنین 
در دی��دار با رئیس دیوان وقف ش��یعی عراق در واکنش 
نس��بت به درگیری های اخیر در ع��راق که به دنبال بی 
احترامی به مقدس��ات اهل س��نت رخ داده است، گفت: 
وقت��ی همه مراجع، اهانت به مقدس��ات دیگران را حرام 
می دانند، مش��خص اس��ت که عوامل ای��ن درگیری ها، 
زائ��ر،  گ��زارش  هس��تند.به  دش��من  تحریک ش��دگان 
حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر با تاکید 
ب��ر اعتدال و اعم��ال برخوردهای صحی��ح و منطقی به 
جای تنگ نظری ها، گفت: افراطی گری در جهان اس��الم 

وضعیت اس��ف باری به بار آورده اس��ت؛ اگرچه که پشت 
صحنه همه این اختالفات در دستان ابرقدرت هاست اما 

بخشی هم به جهالت عوام برمی گردد.
آمادگـی ایـران برای اعزام سـاالنه 6 میلیون 

زائر به عتبات عالیات
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، در دیدار 
ب��ا رئیس بعثه حج عراق در مکه مکرمه خاس��تگاه بعثه 
حج جمهوری اس��المی ای��ران را حجی ت��وام با آرامش 
دانس��ت و یادآور ش��د: در حج به دنبال مسائل قومی و 
طائفی نیس��تیم و هیچ کس حق ندارد موضعی بگیرد یا 

حرفی بزند که باعث ایجاد تفرقه شود. 
مهندس س��عید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت 
نیز، آمادگی این س��ازمان برای س��رمایه گذاری در عراق 
به وی��ژه در کربال و نجف جهت اعزام س��االنه 6 میلیون 
ایرانی به عتبات را اعالم کرد و ابراز داشت که از مساعدت 
رئیس بعثه حج عراق جهت تامین زیرس��اخت های الزم 
در حوزه های��ی نظی��ر آش��پزخانه های متمرک��ز، مراکز 

بهداشتی و سایر خدمات استقبال می کند.
بر طبق این گزارش، حجت االسالم والمسلمین موال 
نیز، حج را فرصت خوبی برای دیدارها و تبادل تجربیات 

و اندیشه ها میان بعثه های حج کشورها دانست.
واکنـش  علمـای عمان نسـبت بـه فتنه های 

طائفی، حکیمانه است
نماین��ده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی در 
دیدار با رئیس بعثه حج عمان با ابراز تاس��ف نسبت 
به رواج جنگ های طایفی بین کش��ورهای اس��المی 
در چند س��ال گذش��ته، به نزدیکی های فکری ایران 
و عمان اش��اره نمود و نح��وه برخورد و واکنش های 
علم��ای عمان نس��بت به ای��ن فتنه ه��ا را حکیمانه 
توصیف کرد. سرپرس��ت حجاج ایرانی در این دیدار 
پیش��نهاد برگ��زاری همایش های مش��ترک با هدف 
آماده س��ازی حجاج دو کشور در زمینه های مختلف 

ح��ج و زی��ارت را مط��رح ک��رد.

مراس��م تجلیل از خادمان ضیوف الرحمن که در یکس��ال 
گذش��ته به رحمت ایزدی پیوسته و یا در مسیر خدمت به 
زائران عتبات عالیات به شهادت رسیده اند در آخرین شب 
بیتوته حجاج در س��رزمین منا برپا ش��د. به گزارش زائر، 
حجت االسالم والمس��لمین راشد یزدی در این مراسم 
که هر س��اله در خیم��ه بعثه مقام معظ��م رهبری در 
س��رزمین منا برگزار می ش��ود، عالی ترین مصداق ارائه 

خدم��ت را خدم��ت روحانیت در قب��ال زندگی مردم 
دانس��ت و گفت: خدمتی که روحانیت به زندگی مردم 
می کنند، مهندس��ی زندگی است. وی از "وسعت رزق" و 
"ع��زت اجتماعی" به عنوان دو مزد ویژه خداوند به خادمان 
ضیوف الرحمن نام برد و گفت: در بین انواع خدمت، خدمت 
گروهی، نوعی از خدمات انبیاء الهی است و لزوم و اهمیت 

آن برای جامعه، کمتر از هیچ چیز نیست.

مراسم تجلیل از خادمان ضیوف الرحمن در منا برگزار شد



مراسم تجلیل از خانواده شهدای حاضر در حج تمتع 9۲ با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت در بعثه مقام معظم رهبری برگزارشد.

حجئ االس��الم سید علی قاضی عسگر در این مراسم با اشاره به اینکه قدردانی از خانواده معظم 
شهدا سنت هر ساله که مورد تاکید بعثه مقام معظم رهبری است گفت: هدف ما از برگزاری اینگونه 
مراسم  این است که ما به خانواده شهدا بگوییم ما به شما افتخارمی کنیم چون شما عزیزترین افراد 

را در راه خدا داده اید و ما همواره شرمنده شما عزیزان هستیم.
وی با یادآوری عظمت جایگاه شهید در قرآن و روایات و بیان خاطراتی از دیدار با برخی خانواده 
های ش��هدا در دوران دفاع مقدس به دس��تاوردهای جانفشانی شهدا برای خود و جامعه پرداخت و 
گفت: نخس��تین دستاورد شهدا نیل آنها به سعادت ابدی است. همه انسانها تالششان این است که 
بتوانند به باالترین موفقیت ها در زندگی دس��ت پیدا کنند. در اس��الم باالتر از شهادت دستاوردی 
نیس��ت. ش��هادت پیروزی مطلق است و اینکه خانواده ش��هدا افتخار می کنند و سرهایشان همیشه 

باالست به خاطر این است که فرزندانشان به باالترین درجه موفقیت دست یافته اند.

تعهد امریکا به کاهش تحریم های ایران
کاترین اش��تون رئیس گروه مذاکره کننده هسته ای 
1+5 در پای��ان مذاک��رات با ای��ران در ژنو گفت: اگر 
بتوانی��م به طرف جل��و حرکت کنیم امری��کا متعهد به 

کاهش تحریم ها است.
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گفــــــــــــتگو

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
همه ما به خانواده شهدا افتخار می کنیم

دکتر حش��مت اهلل قنبری همدانی، در ش��ب اول 
بیتوت��ه حجاج در س��رزمین من��ا، در محل چادر 
کاروان ش��رکت هواپیمای��ی جمهوری اس��المی 
ایران، گفت: شب های منا، شب های آرزوهاست و 

حاجی باید در منا با آرزو و با آرمان باشد. 
دکتر قنبری معاون بعثه مقام معظم رهبری با بیان 
اینکه "کعبه معظمه عالوه بر اینکه دربرگیرنده رکن های 
توحید، نبوت و امامت اس��ت، رکن انتظار نیز اس��ت"، 
خاطرنشان کرد: بر اساس معتبرترین روایات اسالمی، 
امر ظهور موعود آخر الزمان )عج( که محقق می شود، 
ایشان به دیوار کعبه تکیه می دهند لذا رکن انتظار هم 
همین جاست  و در گذر زمان دست عده ای از سربازان 
خود را می گیرند و به این سرزمین منا می آورند تا جامع 

آرزوها را در منا داشته باشند.
وی خاصیت من��ا را زمین گی��ر نمودن آدمی 
برای شکس��تن استکبارش دانست و گفت: حاجی 

در منا عیب مردم را می بخش��د، دس��تش دست 
کرامت و عفو و دس��تگیری کردن است. منا محل 
در هم آمیختن احساس و عقل است و حاجی در 
این س��رزمین، لطافت و نرمش پیدا می کند. این 
اس��تاد دانشگاه، با بیان اینکه آرمان انسان معمواًل 
در خود او تحقق پیدا نمی کند، گفت: خوب است 
که حاجی وقتی در حج ورود پیدا کرد، مهمترین 
آرزویش این باش��د که دس��ت حجش را به دست 
امیرالمومنین، حضرت علی علیه السالم   بسپارد.

وی ب��ه وظیفه حاجی در منا و قبل از ورود پیدا 
کردن به حرم برای انجام اعمال طواف زیارت اشاره 
کرد و گفت: بای��د در منا، جامعیت آرمان خواهی را 
برای همه آنها که بر گردنت حق دارند از جمله مادر، 
پدر، همس��ر و خودت بخواهی. آرزو و آرمان همسر 
حاجی باید در منا تحقق پیدا کند که وقتی مردش 
بازگشت، بگویند در منا او را حاجت روا کرده است. 

دکتر حشمت الل قنبری همدانی:

منا سرزمین در هم آمیختن احساس با عقل و نرمش است

گفتگو با معینه زبان دان که زائران انگلیسی 
را هم ُمحرم کرد؛

تاثیری که حج بر نسل حاجی می گذارد از 
زبان پژوهشگر حقوق ژنتیک

تعدادی از زائران که از کش��ور انگلس��تان به 
س��رزمین وحی آمده و می خواس��تند برای انجام 
اعم��ال عمره تمتع محرم ش��وند، وقت��ی او را در 
ح��ال ُمحرم کردن زائران زن دیدند، به س��متش 
آمدن��د و کم��ک خواس��تند. از بخت خوبش��ان، 
درست تش��خیص داده بودند، چون او هم معینه 
ب��ود و هم زبان دان؛ به ای��ن ترتیب معینه ایرانی، 

زائران انگلیسی را هم محرم کرد.        
زهرا سادات میرهاش��می، عضو هیئت علمی 
گ��روه فقه و حقوق دانش��گاه الزه��را )س( که به 
عنوان معینه یکی از کاروان های زائران تهرانی به 
حج مشرف شده اس��ت، از تجربه هایش در زمان 
ُمحرم نمون زائران زن و پاس��خگویی به مس��ائل 
ش��رعی آنان می گوید. میرهاش��می که مدیریت 
گروه حقوق ژنتیک انجمن حقوق پزش��کی ایران 
را نیز عهده دار است، در ادامه به سوال زائر درباره 

تاثیر حج گزاری بر نسل حاجی پاسخ می گوید.
دکتر میرهاشمی که س��ال ها سابقه خدمت به 
حج��اج در قالب معینه کاروان ه��ای حج و عمره را 
دارد، در بیان خاطره ای گفت: در س��ال ۸9، در منا، 
وضعیت س��رویس های بهداش��تی چندان مطلوب 
نبود. یک روز صبح متوجه ش��دم که سرویس های 
بهداشتی تمیز هستند. خیلی متعجب شدم. روز دوم 
بیتوته در منا بود که باران شدیدی در منا می بارید. 
دیدم خانمی که هم مادر شهید و هم همسر شهید 
بود، خیس خیس وارد چادر ش��د. پرسیدم در این 
همه مدت کجا بودی؟ از پاسخ دادن طفره می رفت، 
تا اینکه متوجه شدم برای تمیز نمودن سرویس های 
بهداشتی رفته بوده است. هر لحظه به حال آن زائر 
عزیز غبط��ه می خورم چون او در مب��ارزه با نفس، 

دست همه را بست.
مدی��ر گ��روه حق��وق ژنتیک انجم��ن حقوق 
پزش��کی ایران درباره آثار درمانی حج نیز گفت: 
تجربیات نشان می دهد افرادی که به حج مشرف 
می شوند و استرس و وسواس خیلی شدید دارند، 
در انته��ای س��فر حج ب��ا تاثیر مثب��ت اعمال بر 
روحیه شان و یادگیری دقیق احکام شرعی، خیلی 
تغییر می کنند. قطع��ًا اعمال حج خیلی می تواند 
در درمان بیماری ها، خصوصًا بیماری های روحی 
موثر باشد. اگر به باطن اعمال برسیم که نور علی 
نور اس��ت اما همین ظاهر اعم��ال هم در درمان 

بیماری های روحی موثر است.
میرهاش��می درباره تاثیر حج گزاری در نسل 
افراد نی��ز گفت: ایمان داریم ب��ه اینکه عبادت و 
بندگی پ��روردگار، بر تمام روح و جس��م مان اثر 
می گ��ذارد لذا بر نس��ل آینده مان ه��م اثر مثبت 

خواهد گذاشت.



سودمند تر از اموال
حضرت محمد)ص( فرمودند: هیچ تهیدس��تی سخت تر از نادانی و هیچ 

مالی سودمندتر از عقل نیست.

خبر حجاج

تزییـن َپـرده كعبـه 
نقره َطـاو  12۰كیلو  با 

اعالم  سعودي  رسانه هاي 
آم��اده كردن  در  اند  ك��رده 
 1۲0 از  مش��رفه  كعبه  پرده 
كیلوگ��رم نخ هاي طال و نقره 
هزین��ه  مي ش��ود.  اس��تفاده 
پ��رده كعبه مش��رفه،  باف��ت 
س��عودي  ریال  میلی��ون   ۲۲

اعالم ش��ده اس��ت.

21 میلیـون لیتر آب زمزم 
براي رفع تشنگي حجاج

میلی��ون   ۲0 از  بی��ش 
لیت��ر آب زم��زم ب��راي رفع 
تش��نگي صدها ه��زار حاجي 
در مش��اعر مقدس��ه و مك��ه 

مكرمه مصرف مي ش��ود.
س��لیمان بن صالح ابوغلیه 
دفتر  اداري  ش��وراي  رئی��س 
مص��رف  الموح��د،  الزمازم��ه 
آب زم��زم در خ��الل موس��م 
۲0 میلیون و  امس��ال را  حج 
۷00 هزار لیتر اعالم کرد. به 
عربستان،  خبرگزاري  گزارش 
وي افزود هدف این موسس��ه 
ارائ��ه بهتری��ن خدم��ات ب��ه 
ضی��وف الرحمن تا 1۵ محرم 

الحرام آتي اس��ت.

شنبه  27 مهر 1392 -   شماره 426
 14ذی الحجه 1434  -   19اکتبر 2013     

z a e r  n e w s p a p e r

پ��روردگار كریم ، در ق��رآن كریم��ش وعده داد 
كه توب��ه كنندگان را مي پذیرد و از گناهانش��ان 
مي گ��ذرد، و آنان را دوس��ت دارد و به آنان مهر 
م��ي ورزد. پیامبر اس��الم )ص( نیز از خش��نودي 

خداوند از توبه كنندگان خبر داد و فرمود: 
»َوَلْیَس َشْيٌء َأَحبهَّ ِإَلي اللهَِّ ِمْن ُمْؤِمن َتاِئب 
َأْو ُمْؤِمَنة َتاِئَبة ؛ نزد خداوند چیزي محبوب تر از 

مرد یا زن مؤمن توبه کننده نیست.« 
ام��ام صادق )ع( نیز فرموده اس��ت: »خداوند به 
داوود پیامبر � كه بر پیامبر ما و خاندانش و بر او درود 
باد � وحي فرستاد : اي داوود ، هرگاه بنده مؤمن من 
گناهي كند و سپس از آن گناه برگشته ، توبه نماید 
و به هنگام یاد كردن از آن گناه از من ش��رم كند. او 
را بیامرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال 
ببرم و آن را به نیكي بدل كنم و از این كار مرا باكي 

نیست كه من مهربان ترین مهربانانم.« 
نكته قابل توجه این كه ، حس��ن روي آوردن 
به توبه ، محدود به زمان و مكان خاّصي نیس��ت؛ 
توصی��ه پیش��وایان معصوم ) علیهم الس��الم ( به 
گناهكاران این است كه در انجام توبه شتاب كنند 
و از هرگونه تأخیر در جهت تحّقق آن بپرهیزند . 
ْل  َئًة َفَعجِّ علي )ع( فرمود : »ِإْن َقاَرقَت َسـیِّ
ْوَبِة ؛ هرگاه گناهي مرتكب شدي ، با  َمْحَوَها ِبالتهَّ

توبه در محو آن شتاب كن.« 
ام��ام ج��واد )ع( نیز م��ي فرماین��د: » َتْأِخیُر 
ِة اْغِتَراٌر َوُطـوُل التهَّْسـِویِف َحْیَرٌة ؛ به  ْوبـَ التهَّ
تأخیر افكندن توبه فریب و غفلت اس��ت و امروز و 

فردا كردن مایه حیرت و سرگشتگي.« 
البته از بررسي برخي آیات و روایات چنین برمي 
آید كه پاره اي از زمان ها و مكان ها ، بستر مناسبي 
براي عملي ساختن »توبه« است و نقش ارزنده اي در 
پذیرفته شدن آن دارد.  بي شك ، درك موسم حج 

و حضور در میقات و دیگر مشاهد مشّرفه ، همچنین 
حالت ارزشمند محرم ش��دن و انجام طواف و غیره 
؛ از بهترین فرصت ه��ا براي روي آوردن مجرمان و 
گناهكاران به » توبه« است ؛ زیرا طبق فرموده امیر 
ُه َأْن ُیْغَفَر  مؤمنان )ع(: »َوَأْدَني َما َیْرِجُع ِبِه َمْن َأمهَّ
َلُه َما َسَلَف ؛ كمترین دستاوردي كه زائر از حج مي 

آورد این است كه گناهانش آمرزیده شود.« 
به طور یقین ، دست یابي به این ارمغان ارزشمند ، 
مش��روط به انجام توبه حقیقي از سوي حج گزاران 
اس��ت؛ بنابراین ، ضروري است زائران از این فرصت 
استثنایي و مناس��ب ، كه در اختیارشان نهاده شده 
به��ره گیرن��د و از معاصي و گناهان پیش��ین خود 
پش��یمان شوند و در صورت امكان ، در صدد جبران 
آن ها برآیند و در ادامه زندگي شان ، عزمشان را بر 
پرهیز از نافرماني پروردگار كریم قطعي كنند؛ یعني 
تنها به رفتن به مكه و مدینه و پوشیدن لباس احرام 
و انجام ظاهري مناسك و حضور فیزیكي در مشاهد 
مشّرفه دل خوش نكنند. این جا است كه مي بینیم 
پیامبر گرامي اسالم )صّلي اهلل علیه وآله( در فرازي از 
خطبه غدیر كه آن را پس از بازگشت از حجئ الوداع ، 
در سرزمین غدیرخم ایراد نمودند ، خطاب به مردم 
وا اْلَبْیَت  این گونه فرمودند : »َمَعاِشَر النهَّاِس ُحجُّ
ِه َواَل َتْنَصِرُفوا َعِن اْلَمَشاِهِد  َفقُّ یِن َوالتهَّ ِبَكَماِل الدِّ
ِإالهَّ ِبَتْوَبة َوِإْقاَلع ؛ اي مردم ، با دین و فقه كامل حج 
بگزارید و از مشاهد این سفر برنگردید مگر با توبه و 

كنده شدن از گناه.« 
امام ص��ادق )علیه الس��الم( نیز م��ي فرماید: 
ْوَبِة  »ِإَذا َأَرْدَت اْلَحـجهَّ . . . ُثمهَّ اْغِسـلْ ِبَماِء التهَّ
ْدِق  اْلَخاِلَصـِة ِمَن الُذُنوِب َواْلَبْس ِكْسـَوَة الصِّ
َفا َواْلُخُضوِع ؛ هنگامي كه قصد حج كردي،  َوالصهَّ
ب��ا آب توب��ه خالص ، گناهانت را بش��وي و لباس 
راستي و پاكي و خضوع و خشوع را بر تن كن.« 

پیامبر اعـــــــظم)ص(: 
از حج برنگردید

مگر با توبه

ارمغان 
ارزشمند 
آمرزش 
گناهان، 

مشروط به 
توبه واقعی 
حج گذار 

است

از جمله اعمال صالحي كه در 
آیات و روایاِت فراوان، توصیه و 
ترغیب به انجام آن شده، »توبه« 

و بازگشت از گناه است. 

اســـــرار حج
دیدار رییس سـازمان حج 
و زیـارت با رئیـس بانك 

توسعه اسامي
اوح��دي رییس  مهن��دس 
زی��ارت  و  ح��ج  س��ازمان 
از  بازدی��د  چارچ��وب  در 
در  مكانی��زه  كش��تارگاه هاي 
محمدعلي  احمد  دكتر  با  منا، 
اسالمي  توس��عه  بانك  رییس 
قرباني مالقات  و مجري طرح 

و گفتگ��و ك��رد.
ی��ن مالق��ات دكت��ر  در ا
چش��م  ضم��ن  محمدعل��ي 
لی��ت  فعا ن��دن  خوا گی��ر 
پیش��نهاد  ن��ي  یرا ا بح��ان  ذا
حض��ور  زمین��ه  ت��ا  ك��رد 
ن��ان در پروژه ه��اي ذب��ح  آ
اس��المي  توس��عه  ن��ك  با
ز طری��ق ش��ركت هاي  ك��ه ا
به  ك��ه  س��عودي  ن��كار  پیما
نتخ��اب  ا مناقص��ه  روش 

مي ش��وند، فراه��م گ��ردد.



تاش براى رزق مقّدر
امام حسن عسکری)ع( فرمودند: رزق و روزِى ضمانت 

شده، تو را از كار واجب باز ندارد.
سیره معصومان در رویارویي با اهانت 

نفی رویکرد تافی جویانه

از جمل��ه روش های غلط در برخورد با اهانت در 
پیش گرفتن رویکرد تالفی جویانه است. منظور 
از تالفی جوی��ی آن اس��ت ک��ه ما ه��م در ازای 
اهانت های دشمنان دست به مقابله به مثل زده 
و به اعتقاداتش��ان اهانت نماییم. گاهی دشمن 
به مقدس��ات ما اهانت مي کند تا از سوي جبهه 
حق نی��ز اهانت کردن به مقدس��ات آنها صورت 
گی��رد. عصباني ش��دن و اختیار از ک��ف دادن، 
ورود به برنامه از قبل تعیین شده دشمنان دین 
اس��ت که می خواهند یک »دور بس��ته اهانت« 
ایجاد  کنند. بس��یاري از مؤمنان غیور، گاه بدون 
توجه به ع��وارض چنین رویک��ردي، اولین گام 
در جهت مقابله ب��ا اهانت کنندگان را مقابله به 
مث��ل مي بینند. این در حالي اس��ت که به طور 
معمول اهانت کنندگان افرادي هس��تند که نه 
تنها از مقابله به مثل ناراحت نمي ش��وند بلکه از 
آن اس��تقبال نیز مي کنند. این نوع عملکرد در 
مقاب��ل اهانت ها کامال با مع��ارف دینی در تضاد 
اس��ت خداوند در قرآن کری��م می فرماید: »َو ال 
َتُسـبُّوا الهَّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللهَِّ َفَیُسبُّوا 
اللهََّ َعْدواً ِبَغْیِر ِعْلٍم ...1« )به معبود( كسانی كه 
غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز 

از روی جهل، خدا را دشنام دهند!
اگر اهانت با اهانت پاس��خ داده  ش��ود، روند 
اهانت ها در دور بعدي به سطح باالتري کشیده 
مي شود. در سیره اولیاء دین نیز از ورود به چنین 
روشي نهي شده اس��ت. حضرت علي در جنگ 
صفین وقتي که سپاه معاویه شروع به اهانت به 
آن حضرت کردند و سپاه حضرت نیز خواستند 
پاس��خ بدهند فرمودن��د: »إِنهّی َأْکـَرُه َلُکْم َأْن 
َتُکوُنوا َسـبهَّاِبیَن۲« من دوست ندارم که شما 
اهانت کننده و دشنام دهنده باشید. اگر عملکرد 
دش��من و چگونگی شرایطشان را توصیف کنید 
ویادآور شوید، گفتارتان به صواب نزدیک تر است، 
و خود از توجیهی  رساتر بهره مندید بهتر است به 
جای دشنام بگویید: بار خدایا تو خود خون ما و 
جبهه مقابلمان را حفظ نما، روابطمان  را اصالح 
فرما و اینان را که گرفتار گمراهی اند هدایت کن. 
تا آنان که حق را نمی شناسند، بازش شناسند و 
آنان که به گمراهی و تجاوزآلوده اند، باز ایستند. 
در نمونه دیگری وقتی فردی به قنبر، دشنام داد 
و او در صدد مقابله به مثل برآمد، با نهی حضرت 
امیر )ع( روبرو ش��د. فرمودند: ای قنبر آهس��ته 
باش! این ناس��زاگو را به همان حالت پستی رها 
كن كه در این صورت خدا را خش��نود و شیطان 
را خشمناك و دشمنت را ناراحت خواهی كرد.3

1-  انعام، 10۸
۲-   نهج البالغه ص 3۲3؛ خطبه ۲06

3-  امالي شیخ مفید، 11۸
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َة ُمَبارَ ًكا َوُهًدی لهّْلَعاَلِمیَن« َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنهَّاِس لَلهَِّذي ِبَبكهَّ قال اهلّل  تعالی: »ِإنهَّ َأوهَّ
معمواًل كس��انی كه خ��دای متعال آنان را به كوی نور دع��وت كرده،توفیق زیارت 
بی��ت اهلّل  را عنایت می فرماید، در جهت آماده س��ازی اولی��ن دغدغه ای كه پیش از 
انجام س��فر، ذهن آنها را مش��غول و چه بسانگرانشان می كند، انجام صحیح اعمال 
و مناسك است. برخی زائران، مرتب قبل و بعد از انجام اعمال خود سؤال می كند 
ك��ه آی��ا می توانم اعمال خ��ود را صحیح انجام دهم و از اح��رام خارج گردم؟ یا با 
مش��كل مواجه می ش��وند؟و یا این سئوال ایجاد می ش��ود که آیا اعمالی که انجام 
داده ام صحیح بوده اس��ت؟ همین دغدغه و نگرانی باعث می شود كه زائر بیت اهلّل  
به دنبال كس��ب آمادگی روحی و روانی برای درك فضایل و اس��تفاده بهتر از آن 
مكان های مقدس نباش��د. در صورتی كه شایس��ته اس��ت زائر، نگران آنباش��د كه 
مبادا من به این سفر زیارتی بروم و نتوانم هر بیشتر ازمعنویت آن بهره مند گردم.

قطعا از وسوس��ه های شیطان است كه زائر را درگیر نگرانیهای ظواهر اعمال عمره 
یا حج می كند تا از حقیقت آن باز ماند. 

وزیباتری��ن وش��رینترین  عمل عب��ادی یعنی طواف برگرد خانه دوس��ت و 
س��عی وصفا را در کام او تل��خ نماید  درصورتی كه اعمال و مناس��ك حج و یا 
عم��ره، با عنایت ب��ه انگیزه ای كه در زائران بیت اهلّل  وجود دارد، با مطالعه كتب 
مربوط و ش��ركت دركالسهای آموزشی كاروان به آس��انی قابل یادگیری است. 
لك��ن درك حقیقت این اعمال و تأثیرگذاری آن به روی انس��ان امری مش��كل 

اس��ت كه اهتمام جدی را می طلبد.
چون مجموعه این اعمال یک مجموعه بسیار خوش اهنگ وکامل است که در 
ان وجوه مختلف از جمله دین شناس��ی و انس��ان شناس��ی  تاریخ مذهب  وطریق 
زندگی صحیح انس��ان امروز  وجود دارد که اثری که در زائر با معرفت  می گذارد  
غیر قابل تصور اس��ت چون حج وعمره جای اندیش��یدن اس��ت وعملی است برای 
فهمیدن  و در ان س��رزمین مقدس همواره انتظار کس��انی را می کش��د که معنی 

اس��رار ی را که در انجا متراکم اس��ت را درک می کنند.
حج وعمره در حقیقت عنوان کتابی است که باید گشود وخواند وفهمید  ودر باره 
اش اندیش��ید که متاسفانه هرچند اش��تیاق به حج وعمره در میان ما بیشتر و بیشتر 
ش��ده اس��ت لکن از نظر شناخت این س��نت الهی و اس��رار ان بی نهایت تهی دست 
وفقیریم لذا باید قبل ازاین س��فر معنوی و روحانی دل وجانمان را برای درک هرچه 

بیشتر این حقایق اماده کنیم.  
ائمه معصومین)ع( دس��تورات جالبی را برای آمادگی روحی هرچه بیش��تر زائران 
بیت اهلّل  قبل از این س��فر روحانی بیان فرموده اند كه ب��ه عنوان نمونه، حدیثی ازامام 

صادق)ع( در این خصوص نقل می شود:
اذا اردت الحـج فجـرد قلبـك للهّ  تعالـی مـن كل شـاغل و حجاب كل 
حاجب... و اخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقین ... و اسَتِعدهَّ استعداد 

منالیرجو الرجوع و اغتسل بماِء التوبة الخالصة.1
»زمان��ی ك��ه اراده حج ك��ردی دل و جانت را از هر چیز غیر الهی پاكس��از 
و حج��اب و پرده ای ك��ه بین تو و خدایت ق��رار گرفته، كنار ب��زن وحقوقی را 
كه از مردم بر گردنت می باش��د پرداخت كن و به نحوی آماده س��فر شو مانند 
كس��ی كه امید برگش��تن ندارد و س��پس با آب توبه خالص خود را از گناهان 

شستش��و ده.«
 ادامه در شماره آینده

1 - مصباح الشریعه، ص 14۲؛ بحاراالنوار، ج 99، ص 1۲4.

وسوسه های شیطان
 در گوش حاجی

قطعا از 
وسوسه های 
شیطان است 
كه زائر 
را درگیر 
نگرانیهای 
ظواهر 
اعمال 
عمره یا حج 
می كند تا از 
حقیقت آن 
باز ماند. 

نکـــــــــــــــتـه

میثم مطیعی



زهد و حلم و درستى
از حضرت امام حسن مجتبى)ع( پرسیده شد كه زهد چیست؟فرمود: رغبت به تقوا و بىرغبتى در دنیا. سؤال 
شد حلم چیست؟ فرمود: فرو بردن خشم و تسّلط بر نفس. سؤال شد سداد و درستى چیست؟ فرمود: برطرف 

نمودن زشتى به وسیله خوبى.
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w سیر من الحقهّ الی الخلق
این منزل با بازگش��ت از مّكه و مدینه به وطن آغاز می گردد و در این 
منزل مس��ئولیت، مش��كل تر از منزل اّول و دّوم اس��ت؛ زیرا در این منزل 
وظیفه س��الك، وظیفه پیامبران الهی است چرا كه حاجیان سالك، اینك 
باید به تبلیغ رس��التهای الهی در میان دیگر مردمان بپردازند و این، عین 
وظیفه انبیا اس��ت؛ »َالهَّذیَن ُیَبلُِّغوَن ِرسـاالِت اللهَِّ« در منزل اّول و دّوم 
"خود سازی" بود و در این منزل "دیگر سازی" است، و دیگر سازی گرچه 
متوقف بر خود س��ازی است اّما به اندازه ای مشكل است كه پیامبر گرامی 
َبْتنی ُسوَرُة ُهود ِلَمكاِن ُقوِله: َفاْسَتِقْم َكما ُاِمْرَت َو َمْن  فرمود: »َشـیهَّ
تاَب َمَعَك«؛ سوره هود آیه 11۲ مرا پیر كرد چرا كه در این سوره آمده 

است تو و "یارانت" باید استقامت كنید.
خودس��ازی )َفاْسـَتِقْم َكما ُاِمْرَت( در سوره ش��وری نیز آمده است 
)شوری: 1۵( ولی  آنچه ریش و محاسن پیامبر صلی اهلل وعلیه وآله وسلم 

را سفید گرد، دیگر سازی )َو َمْن تاَب َمَعَك( است.
حاجی سالك پس از بازگشت از مّكه و مدینه، باید آنچه از آنجا به سوغات 

آورده اس��ت )خودسازی( عماًل به دیگران منتقل كند، گفتار و كردار و روش 
و منش او سرمش��ق برای دیگران باش��د و این بهترین هدیه او برای دیگران 
است. حاجی سالك باید با اهتمامش به فرائض دینی و بویژه نماز، آن هم در 
مسجد با جماعت، اهمیت این عبادت بزرگ را به دیگران بفهماند. آن حاجی 
كه در وقت نماز، غفلت از نماز دارد و مش��غول امور دنیا اس��ت، قطعًا از حّج 
بهره ای نبرده است و قرآن با وی به خطاب عتاب آمیز، سخن می گوید؛ َفَوْیٌل 
ِلْلُمَصلهّیَن الهَّذیَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم سـاُهون. )پس وای بر نمازگزارانی كه 
نماز خود را به دست فراموشی می سپارند. ماعون: 4 و  ۵( و نیز آن حاجی كه 
پس از حّج تارك خمس باش��د، نه فقط حاجی نیست بلكه از نظر قرآن، هم 
كوَة َو ُهْم  مشرك است و هم كافر؛ َفَوْیٌل ِلْلُمْشِركیَن الهَّذیَن ال ُیْؤُتوَن الزهَّ
ِباْلِخَرِة ُهْم كاِفُروَن و همچنین بانوان حّج گزارنده، پس از بازگشت از حج، 

باید در حجاب، اسوه و الگوی دیگران واقع گردند. 
م��رد و زن حاج��ی باید اخالق اس��المی را در خان��ه و در میان مردم 
عماًل تبلیغ كنند و عفو و گذش��ت و ایثار و فداكاری، شعار آنها باشد و به 
دیگران روش "دیگرگرایی" را كه در قرآن بدان س��فارش اكید شده است 
ا  بیاموزند؛ ِلُیْنِفْق ُذوَسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َو َمْن ُقِدَر َعَلْیِه ِرْزُقُه َفُلُیْنِفُق ِممهَّ

حاجی شدن چه آسان،       حاجی ماندن چه دشوار 
مقدمه

تمامی اعمال عبادی شریعت مقدس، جدا از صور ظاهری، دارای اسرار 
و رازهای شگفت انگیزی است كه مؤمنان به میزان سعه وجودیشان از آن 

بهره مند می گردند.
از امام صادق علیه الس��الم سؤال شد : منظور از قّوت كه در آیه شریفه 
ٍة )بقره 63( آمده، چیس��ت ؟ آیا مراد قّوت جسمی  ُخُذوا ما آَتْیناُكْم ِبُقوهَّ
اس��ت یا ق��ّوت قلبی؟ حضرت در پاس��خ فرمودند: ق��ّوت در هر دو قلمرو 

منظور است.
آنچه در قلمرو جسم و بدِن مكّلف است، همان احكام و آداب یك فریضه 
است كه بیان آن به عهده فقه است و آنچه در قلمرو قلب اوست، همان اسرار و 
بطون یك فریضه است كه تبیین آن به عهده "فقِه فقه" است.از اینرو این قلب 

حضرت ایت اهلل حسین مظاهری

ای�ن، رم�ز و راز ح�ی�ات اج�تماعی یك مسلمان است و برای او پایگاه مردمی و 
برخورداری از رافت و رحمت و مودت و حمایت مردم را فراهم می آورد.

ماهی به آب زنده اس��ت و یك مس��لمان اجتماعی، به حسن سلوك 
ب��ا دیگ��ران. ب�ای�د دی��د چ��ه چیزهای��ی و چگون��ه رفتارهایی و چه 
روحیاتی این زمینه و موقعیت و پایگاه را برای انس��ان پدید می آورد؟ 
وقتی هدف یك مس��لمان، خدمت بیش��تر به همنوعان است، باید راه و 

رس��م آن را هم آموخت. مردم داری یكی از این رمزها اس��ت.
بدون ش��ناخت نمودها و ش��اخص های م��ردم داری و این خصلت نیكو، 
نمی توان به رمز آن دس��ت یافت. چه روحیه ها و خصلت هایی سبب جذب 
دیگران می ش��ود؟ جذبی كه راهگشای توفیق بیشتر برای خدمت و همدلی 

باشد. برخی از این نمودها از این قرار است:

خوش اخالقی 
ح�س���ن خ�ل��ق، ك�م�ن�دی اس���ت ك���ه دی�گ���ران را در دام 
م�ح�ب�ت اس��یر می كند. كیس��ت كه از برخورد شایس��ته خوشش نیاید و 
جذب چنین انس��انی نش��ود؟ از امام صادق )علیه السالم( پرسیدند: حد و مرز 
اخالق نیك، چیست؟ فرمود: آن است كه: اخالقت را نرم كنی،كالمت را پاكیزه 

سازی، و با چهره ای باز و گشاده با برادران دینی ات روبرو شوی.

عفو و گذشت 
كینه توزی و لجاجت، ویژه روح های حقیر و همتهای پایین است.
ب�رع�ك���س، آن���ان ك�ه نظر بلن��د و روح بزرگ دارن��د، پوزش ها را 
می پذیرن��د، از خطاه��ای دی�گ�ران چ�ش���م م�ی پ�وش���ن�د و از ح�ق 
ش��خصی خویش   در می گذرند. بلند نظری انسان، عامل محبت دل های 
دیگران اس��ت. برای خود انسان نیز نوعی لذت روحی دارد و گفته اند: در 

61  کلــید خــوبی

2

استاد جواد محدثی



امام سجاد )ع( فرمودند:
حق قربانی آن اس��ت كه نّیت آن را خالص برای خدا س��ازی و خود را در معرض رحمت و قبول الهی قرار دهی 
و در پی نگاه بینندگان نباش��ی . اگر چنین بودی ، خود را بیهوده به رنج نیفكنده ای و ظاهر س��ازی نكرده ای و 

مقصودت خدا بوده است .
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حاجی شدن چه آسان،       حاجی ماندن چه دشوار 

؛ آنها كه امكانات وسیعی دارند باید از امكانات وسیع خود  آتاُه اللهَّ
انفاق كنند و آنها كه تنگدس��تند از آنچه كه خدا به آنها داده انفاق 

نمایند. )طالق: ۷(
پس به راستی كه این منزل سّوم، بسیار مشكل است ولی پاداش آن 
نیز به همان اندازه باالست؛ َمْن َاْحیاها َفَكَأنهّما َاْحَیی النهَّاَس َجمیعًا؛ و 
هر كس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است كه گویی همه مردم 
را زنده كرده است. )مائده: 3۲( از این رو، سالك پس از طی منزل اّول و 
دّوم، نكته ای را كه باید در منزل سّوم در نظر داشته باشد، آن است كه 
اینك حساب وی در نزد خدا و اهل بیت علیهم السالم و نیز دیگر مردمان، 

غیر از حساب عموم مردم است و با چشم دیگری نگریسته می شود.
حضرت آدم علیه الس��الم ترك اوالئی بیش نك��رد ولی چون از 
خ��واص بود و چون آن ترك اولی س��زاوار روح مق��ّدس وی نبود، 
ب��ا خطاب عتاب آمیزی؛ ِاْهِبُطوا َبْعُضُكـْم ِلَبْعٍض َعُدوهّ از آن مقام 
عالی )بهش��ت( به این مقام دانی )دنیا( س��قوط كرد و نیز حضرت 
یوسف صّدیق علیه السالم با آن مقام و منزلت، برای آن كه در زندان 
متوّس��ل به غیر از خدا ش��د، قریب ده س��ال زندان او ادامه یافت؛ 

ِن ِبْضَع ِس��نین پس اگر س��الك حّج گزارده به  ـجْ َفَلِبَث ِفی السِّ
وسیله عمل ناروایش اّبهت حّج را در میان مردم بی رنگ یا كم رنگ 
كند، گناه او به اندازه ای بزرگ است كه معلوم نیست موّفق به توبه 
شود. قرآن در مورد چنین حاجی و زائری می فرماید: او نظیر كسی 
اس��ت كه همه مردم جهان را كش��ته باش��د! َمْن َقَتَل َنُفسًا ِبَغْیِر 
َنْفٍس َاو َفسـاٍد ِفی ااْلَْرِض َفَكَأنهَّما َقَتَل النهَّاَس َجمیعا این است 
كه امیر مؤمنان علیه الس��الم حّج را آزمونی بزرگ و امتحانی سخت 

و آزمایشی روشنگر و پاكسازی رسا و خالص كننده می شمارد.
و از حضرت صادق علیه السالم منقول است كه پس از برشمردن 
اس��رار حّج كه ما در ضمن مطالب گذش��ته از آن استفاده جستیم، 
َك هذا َو َوفاِء َعْهِدَك  می فرماید: َو اْسـَتِقْم َعلی ُشـُروِط َحجِّ
الهَّـذی عاَهْدَت ِبِه َمَع َربَِّك َو َاوَجْبَتـُه ِالی َیوِم اْلقیاَمة پس از 
حج گزاردن بر اس��رار و مراتب و منازل آن كه در س��فر سلوكی ات، 
به چنگ آورده ای، و نیز بر وفای عهدی كه در آن س��فر روحانی و 
عرفانی با خدای خود، برقرار كرده ای، اس��تقامت پیشه كن و تا روز 

قیامت بر آنها پایدار باش.

 مرد و زن 
حاجی 

باید اخالق 
اسالمی را 

در خانه و در 
میان مردم 
عماًل تبلیغ 

كنند و عفو 
و گذشت 
و ایثار و 

فداكاری، 
شعار آنها 
باشد و به 

دیگران 
روش 

"دیگرگرایی" 
را كه در 

قرآن بدان 
سفارش اكید 

شده است 
بیاموزند 

آدمی است كه به شهوِد عینی یك فریضه و اسرار نهانی یك عبادت می رسد 
و به درك آنچه كه چش��مان ظاهری از نظاره آن عاجزند، نائل می شود. حّج 
نیز - كه از اعظم و اهّم عبادات الهی است - از این اصل اصیل مستثنی نیست. 
زیارت بیت اهللهَّ الحرام، صورت و قش��ر و ظاهری دارد كه همان مناس��ك حّج 
است و "علم شریف فقه"آن را تبیین نموده است، و سیرت و مغز و باطنی دارد 
كه - فی الجمله – همان"سیر الی اهللهَّ و سلوك الی جناب اهللهَّ – عّزوجّل" است 

كه "فقه اهللهَّ االكبر" آن را تشریح كرده است.
این س��یر به جانب دوست و سفِر عرفانی الهی، دارای منازلی است كه 
هر منزل، خود مش��تمل بر مقامات و مراتبی اس��ت، كه پاره ای از آنها ُجز 
ل و محّبین و مجذوبین درگاه دوست،  برای اهل معارف الهی و اولیای ُكمهَّ

میّسر و حاصل نمی شود.

معرفــــــت
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عفو، لذتی اس��ت كه در انتقام نیس��ت.

بخشش و محبت 
آدمیزاد، بنده احسان است. به هركس نیكی كنی، او را رام و مطیع 
خویش می س��ازی و به هر ك�س م�ح�ب�ت و لط�ف ك�ن�ی، ق�لع�ه دلش را 

ف�ت�ح ك�رده ای. ب�ه قول سعدی:
ب�ن�ده ح�لق�ه ب�گوش، ار ننوازی، برود

لطف كن لطف، كه بیگانه شود حلقه بگوش 
این تعلیم حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( است كه: ای مردم! 
می دانم كه نمی توانید با اموالتان همه مردم را راضی كنید، ولی با چهره باز 

و گشاده رویی و خوش اخالقی، می توانید.

تواضع و خاكساری 
افتادگی، تواضع و ف�روت�نی، یكی دیگر از این ویژگي هاست. چنین 
كسان می توانند مردم را دور شمع وجود خ�ودش�ان ج�م�ع ك�نند، آن گونه 
كه پیامبر خدا بود و انجام می داد. تكبر، پش��ت انسان ها را خالی می كند و 

زیر پا را هم! امام علی)علیه الس��الم( فرموده اس��ت: سه چیز موجب محبت 
دیگران می شود؛ دینداری، فروتنی و بخشندگی.

حوصله و تحمل 
س�ع�ه صدر، وسعت نظر و ظرفیت الزم داشتن، از نمونه های دیگر مردم 
داری است. گاهی اف�راد، ب�ی ح�وصله اند، از جایی و چیزی ناراحتی دارند، یا ضرر و 
آسیبی دیده اند، یا ت�ح�ت فشار و گرفتاری اند، توقعشان باالست، عصبانی می شوند، 

حرف تند می زنند و...آن كه صبور باشد و بردبار، می تواند با مردم كنار آید.

تفقد و رسیدگی 
مردم، بویژه گرفتاران و دردمندان، نیازمند احوالپرسی، رسیدگی، 
سركش��ی و در یك كلمه تفقدند. گ�اه�ی ی�ك اح�والپرسی و سالم، شادابی 
روح و نش��اط زندگی فراوانی )برای هر دو ط��رف( پدید می آوردو و خداوند 

چنین نیكوكاران را دوست می دارد.
تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن

به دمی یا ِدرمی یا قلمی یا قدمی 



امام صادق )ع( فرمودند: 
همانا بنده مؤمن ... چون س��ر بتراشد، 
م��وی او نمی ریزد مگ��ر آن كه خداوند، 
در ع��وض آن ن��وری در قیامت برای او 

قرار می دهد.

سام ، چراغ سبز 
آشنایی است

وق�ت���ی دو ن�فر ب��ه هم می رس��ند، نگاه ها كه 
ب��ه ه��م می افت��د، چهره ه��ا ك��ه رو در رو قرار 
می گ�ی�رد، ن�خس��تین عالمت صداقت و مودت 
و برادری، س��الم دادن اس��ت و در پی آن، دست 

دادن و مصافحه.
دو ن�ف���ر را ت�صور كنید ك��ه به یكدیگر می 
رسند، آشنا و دوست هم هستند. در این برخورد، 

بهتر اس��ت نخس��تین كالمش��ان چه باشد؟ آیا 
مناسب تر از سالم چیزی سراغ دارید؟

مقابل  به ط��رف  دادن  اطمینان  س��الم، 
اس��ت كه: ه��م س��المتی و هم تندرس��تی 
ز جانب من آس��وده  تو را خواس��تارم، هم ا
هد  ب��اش و مطمئن، كه گزن��دی به تو نخوا
ه  بدخوا نه  هستم،  تو  ه  خیرخوا من  رس��ید. 
و كین��ه ورز و دش��من. نی��ز نوعی درود و 
به  مس��لمان  دو  كه  اس��ت  اس��المی  تحیت 
اس��المی  ر  ش��عا معنای  ین  ا می گویند.  هم 

س��الم اس��ت.
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زائر ح��رم امن الهي و میهمان پ��روردگار باید 
به این حقیقت توجه کند که حضرت دوس��ت 
از می��ان چن��د میلی��ارد انس��ان، او را انتخاب 
نموده و توفیق گام نهادن در این سفر ملکوتي 
را نصیب او کرده اس��ت تا ب��ه مدینه و زیارت 
پیامب��ر بزرگ اس��الم)ص(، فاطم��ة زهرا)ع(، 
حضرت مجتبي )ع(، امام زین العابدین)ع(، امام 
باقر)ع(، ام��ام صادق)ع( و دیگر اولیاي خدا در 
بقیع نایل ش��ود، و به میق��ات گاه پیامبر و ائمه 
و عاشقان حق مشرف شود. خواجه نصیرالدین 

طوسي مي گوید:
»باري، ش��کر از ش��ریف ترین و برترین 
اعمال اس��ت، ش��کر تالفي نعمت است که 
ب��ه ق��ول و فعل و نی��ت محق��ق مي گردد 
و ب��راي این عبادت اش��رف و افضل، س��ه 

رکن و س��ه اصل وجود دارد:
w شناخت نعمت دهنده و صفاتي که 

شایستة حضرت اوست؛
ش��ناخت نعمت به این است که به حقیقت 
بداني هم��ة نعمت ها � چه نعمت هاي باطني و 
چه ظاه��ري � از جانب اوس��ت و غیر او ُمنعم 
واقعي وجود ندارد و واسطه ها و عللي که میان 
ما و او در رسانیدن نعمت به ما قرار دارند، همه 
و همه جلوه گاه ارادة او و مسّخر حکم او و سربه 
فرمان حضرت او هس��تند و هیچ استقاللي در 

این زمینه و زمینه هاي دیگر ندارند.
w حال

و آن فروتن��ي و تواضع و س��رور دروني در 

کنار نعمت اس��ت به این که »نعمت« هدیه و 
عطایي است که داللت بر عنایت منعم به انسان 
دارد و نشانة این فروتني و تواضع نیز این است 
که به دنیا و آنچه در اوس��ت، جز به اموري که 
تو را به مقام قرب مي رساند، دل خوش نگردي.

w عمل؛
و ای��ن عمل باید ازس��ه عضو ص��ادر گردد: 

قلب، زبان و جوارح.
ام��ا عمل قلب، به این اس��ت ک��ه تعظیم و 
تحمی��د و تمجید منع��م را پیوس��ته در نیت 
داشته باشي، و در افعال و صنایع و آثار لطفش 
ب��ه اندیش��ه و تفکر برخیزي، ت��ا از طریق این 
اندیش��ة صحیح به او برسي، و عزم و تصمیمت 
به طور دائم بر این باش��د ک��ه به تمام مردم از 
نعمت هایي که در اختیارت قرار داده اند، خیر و 
احس��ان و نیکي نمایي و حتي از ذره اي بخل و 

دریغ، دلت را پاک نگاه داري. 
اما عم��ل زبان، به این اس��ت ک��ه حمد و 
تس��بیح و تهلیل قلبي را اظهار نمایي و از خدا 
و نعمت هایش همه جا سخن بگویي، و از بیان 
کلمات شکر مانند »الحمدهلل« غافل  نماني و با 
زبانت � که نعمتي عظیم از نعمت هاي اوست � 
ام��ر به معروف و نهي از منکر کني و به هدایت 
مردم مش��غول باشي. و س��رانجام عمل اعضا و 
جوارح، به این اس��ت که همة نعمت ها را � چه 
ظاهري و چ��ه باطني � در طاع��ت و عبادت و 
خدمت ب��ه کارگیري و از این ک��ه نعمت هاي 
اله��ي را در معصیت و مخالفت با حق مصروف 

داري، سخت بپرهیزي...«. 

چرا باید خدا 
را شاکر باشیم

استاد حسین انصاریان

دانستنی های کعبه

همه آنچه درباره خانه خدا باید بدانیم
اطالع��ات مفی��د و كاربردي درباره نخس��تین 

عبادتگاه بشریت در ادامه مي آید:
البیت العتیق و البیت الل الحرام از نام هاي 
دیگر كعبه اند. بنابر روایت ها، هنگامي كه چش��مه 
زمزم زیر پاي اسماعیل از دل زمین جوشید، مردم 
در ای��ن منطقه و به س��بب آب این چش��مه جمع 
ش��دند و ش��هر مكه را تش��كیل دادند و ابراهیم به 
فرمان خدا ساختمان كعبه را كه در اثر طوفان نوح 
تخریب ش��ده بود و در آن هنگام اثري از آن نبود، 

بازسازي كرد.
در قرآن در مورد كعبه گفته شده است: »ِاَن 
َة ُمَباَركًا َوُهدًا  َأَول َبیٍت ُوِضَع ِللَناِس لََلذي ِبَبكهَّ
لٍلَعاَلَمیَن« )آل عمران(. براس��اس برخي روایتها، 
س��اختمان كعبه 10 بار بنیان شده است. به این 
ترتیب: بنیان المالئكه، بنیان آدم، بنیان ش��یث، 
بنیان ابراهیم وپس��رش اسماعیل، بنیان العمالقه، 
بنیان جره��م، بنیان مضر، بنی��ان قریش، بنیان 
 عبداهلل ابن زبیر و بنیان حجاج ابن یوسف الثقفي.

س��اختمان كنوني كعبه از زمان حجاج بن یوسف 
ثقف��ي و بازس��ازي هم��ان س��اختمان در دوران 
خالفت س��لطان مراد چهارم از پادش��اهان عثماني 
اس��ت كه در س��ال 1040 )قمري( در اثر سیل در 
مس��جد الحرام و تخریب آن، از نو بازس��ازي ش��د. 
این ساختمان اس��تحكام كامل دارد، به طوري كه 
تاكنون به همین شكل پابرجا و استوار مانده است.

 اركان كعبه:
 به هریك از چهار گوش��ه كعبه، ركن گویند و 
كعبه بر چهار ركن حجراالس��ود، عراقي، ش��امي و 

یماني بنا شده است.
ركن حجر االسـود: س��نگ س��یاه آس��ماني 
اس��ت. هنگام بناي كعبه توسط آدم، این سنگ را 
فرشتگان از بهشت آوردند و آدم آن را در گوشه اي 
از خانه نصب كرد. پس از بازس��ازي كعبه توس��ط 
قریش، این س��نگ به دس��ت حضرت محمد)ص( 
قبل از درب كعبه در ركن حجر اس��ود نصب شد و 

محل شروع طواف حجاج است.
ركن یماني: قبل از ركن حجر اسود قرار دارد. 
در اعتقاد مسلمانان )به ویژه شیعیان( محلي است 
كه به اذن خدا شكافته شد تا فاطمه بنت اسد از آن 
داخل كعبه شود و علي)ع( داخل كعبه متولد شود.

ه��رگاه واژه رك��ن بدون پس��وند ب��ه كار رود، 
مقصود از آن ركني اس��ت كه حجراالس��ود در آن 
اس��ت. مسیر طواف، از ركن حجراالسود آغاز شده، 
س��پس به ركن عراقي مي رسد و پس از آن به ركن 
ش��امي و س��پس به ركن یماني و آنگاه باز به ركن 
حجراالسود مي رس��د و همین جا یك شوط پایان 
مي یابد. براي مطاف حدي وجود ندارد و تا هر جاي 
مس��جد الحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق 
كند، طواف مجزي اس��ت، ولي مس��تحب است كه 
اگر اضطرار و ازدحام نباش��د در میان كعبه و مقام 

ابراهیم انجام شود.
ادامه در شماره بعد...



شمع عالم
ای خدا یک عالمی در دست توست
جز به دستورت به دنیا ُگل نُرست
ُکن تو گفتی و شد این عالم پدید
پس کلید زندگی در دست توست
تو چو شمعی، عالمی پروانه اند
نور و گرمی جهان از آِن توست

خوب دانی عادت پروانه را
تا نسوزد دست کی بردارد زُجست؟

آفریدی، خوب کردی آفرین
گرم کن، روشن نما این جاِن سست

ما همه پروانه های رنگ رنگ
در میان باغ گلهایت به ُجست

کعبه ای داری سیاه است و سپید
دست ابراهیم کرد آن را درست
شب زیارت، روز دیدارت کنم

احمدی گردم به دنیا چون نخست
 احمد پیراسته فر، کاروان 24029 فسا

ناتوانی در تعریف عظمت و جال خدا
امام س��جاد)ع( فرمودند: چنانچه تمامی اهل آس��مان 
و زمی��ن ِگرد ه��م آیند و بخواهن��د خداوند متعال را 
در جهت عظمت و ج��الل توصیف  و تعریف كنند، قادر 

نخواهند بود. 
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زائـــــر نامه

آمدی و از نزدیک دیدی و لمس کردی کعبه را. روی زمین افتادی و سجده شکر بجا 
آوردی و دیدی که چه آرام و بی صدا قطرات اش��ک روی صورت تو جاری گش��ت. اشک 

شوق دیدار با اشک حسرت گذشته یا اشک ندامت از گناهان ولی بی اختیار روان شدند و حرفهای 
مان��ده در دلت را بعد از س��الها با حبیب خود گفت��ی و آرام گرفتی و اولین آرزویت که همان ظهور 
آقا امام زمان )عج( است را از او خواستی و در طواف به چشم دل دیدی که عطر وجود پیامبران و 

امامان را که در این مکان مقدس یا معبود خود راز و نیاز می کردند به مشام می رسد.
سعی و تالش هاجر را برای پیدا کردن آب برای اسماعیلش که باید روزی قربانی شود را دیدی. 
ابراهیم)ع( را دیدی که برای مرمت این خانه با عزم و اراده قوی مش��غول بود تا بر س��نگی که جای 
پایش هس��ت بایس��تد و دین توحیدی را به جهانیان معرفی کند و از هر چه بت است و بت پرستی 
بیزاری جوید. به قبرستان ابوطالب رفتی و دیدی که چه بزرگانی در آنجا آرمیده اند. شعب ابوطالب 
را نظاره کردی که مدت 3 س��ال پیامبر و یارانش را با س��خت ترین شرایط در آن محاصره کردند. 
بر باالی جبل النور رفتی و محل عبادت پیامبر گرامی اس��الم)ص( و محل نزول اولین آیات قرآن 
مجید را دیدی. وفاداری حضرت خدیجه)س( همس��ر گرامی رس��ول اهلل را دیدی که هر روز توشه 
این مس��یر طوالنی را آماده می کرد. بر طبقه باالی مس��جد الحرام رفتی و دریای انس��انهایی که از 
چهارگوشه جهان هستی همه با یک هدف و نیت دور کعبه آمال و آروزها پروانه دار می چرخیدند 
دیدی. از این صحنه چه دیدی و برای بقیه عمر چه اندوختی؟ و جای جای این سرزمین بوی عطر 
مناجات محمد ابن عبداهلل)ص( را با جان و دل استش��مام کردی. دوباره بر زمین افتاده و س��جده 
شکر دیگر بجای آر و بگو ای صاحب خانه سفر دیگری نصیبم فرما تا با همه مسلمانان جهان پشت 

سر امیرالحاج آقا امام زمان)عج( در خانه ات نماز جماعت را اقامه کنیم. الهی آمین
 غالمعلی افرامن، کاروان نور اقلید فارس

چگونه آمدیم و چگونه بر می گردیم؟

همه آمده اند. هیچکس غایب نیست. مگر میشود در یک چنین میهمانی حضور نداشت؟ مگر امکان دارد 
دعوت چنین میزبانی را نپذیرفت؟ آفریننده هستی، جمعی از »احسن الخالقین« را فرا خوانده است. تا در 
بزرگترین گردهمایی جهان اسالم حضور یابند. و حاال همه دعوت شده ها، لبیک گویان به »حرم« آمده اند. 
تعدادی از مدینه و بعد از زیارت رسول اهلل و ائمه بقیع )علیهما السالم(و جمعی مستقیم از کشورهای خود و 

از طریق فرودگاه جده و تعدادی هم با کشتی از طریق دریای سرخ و بندر جده، وارد مکه شده اند. 
و خوش��ا بحال آنانکه این اس��تطاعت را می یابند تا چند روزی در ش��هر دوس��ت داش��تنی پیامبر 
میهمان پروردگار خود باش��ند. خدا را ش��اکریم که شایستگی حضور در این میهمانی را نصیب ما کرد. 
آرزو می کنیم توفیق سفر به مکه و مدینه نصیب همه آرزومندان و به ویژه هم وطنان عزیزمان ، مردم 

والیتمدار ایران اسالمی بشود.
ما اولین کاروانی بودیم که از مشهد به مدینه رفتیم و این افتخار را پیدا کردیم که اولین کاروانی باشیم 
که از کش��ورمان به س��رزمین وحی وارد می شود. پس از محرم شدن در مسجد شجره، وارد مکه شدیم و با 
انجام عمره تمتع )احرام، طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر( منتظر ماندیم تا با ورود همه حجاج، دوباره ُمحرم 
شده و با سفر به عرفات و مشعر و منی حج تمتع را بجا آوریم. این روزها در مسجدالحرام، به ویژه در زمان 
اقامه نماز، به سختی می شود جایی برای نشستن پیدا کرد. حدود ۲ و نیم میلیون زن و مرد، پیر و جوان، از 
کشورهای مختلف جهان از چین تا کانادا و از روسیه تا آفریقای جنوبی به مکه آمده اند و همه عالقه مندند تا 
نمازها را به جماعت و در کنار دیگر برادران و خواهرانشان برگزار کنند. هیچ کس هم به کمتر از این راضی 

نیست. حق هم دارند. 
چنین امکانی، در طول عمر هر مس��لمان یک بار ممکن است نصیب شود. پس باید حداکثر بهره را 
برد. لذتی دارد نماز را در کنار این جمعیت مش��تاق، با رنگ ها و چهره ها و زبان های مختلف بجا آورد. 
وضعیت اس��کان، تغذیه و حمل و نقل زائرین ایرانی نس��بت به بسیاری از کشورها بهتر است و با تالش 
بعثه و مس��ئولین س��ازمان حج و زیارت امکان آسایش و پرداختن به زیارت به نحو مطلوب فراهم شده 

که جای سپاسگزاری دارد. 
   محمدرضا خزاعی زائر اعزامی از مشهد با کاروان 19051

حرم امن الهی

آینه های صاف
اینجا تمام آینه ها، صاف و ساده اند

 اما تمام آینه ها را شکسته اند
 اینجا غریب همان دلشکسته است

آری مدینه است اینجا، اینجا مدینه است
اینجا سکوت خاطره ها بس عجیب بود

شاید مرور ثانیه ها بی رقیب بود
اینجا فقط دو دست دعا چاره می کند
جان از برای زیارتش، دل پاره می کند
 سمانه براتی از کاروان 19004 سبزوار

شعر زائر

بزم وصال
در خواب نمی دیدم بر وصل رسیدن را
بر بال و پری کوچک تا عرش پریدن را
توفیق اگر دادی کاری کن و یاری کن
تا اوج رسیدن را، از خویش بریدن را
با خاطر خود شادم در بزم وصال تو
در کام نگه دارم این شهد پشیدن را
 جعفر نادری کاروان 13308 اصفهان

شوق دیدار
ای شوق دیدنت سبب جست و جوی ما

 هر دو فزوده در طلبت آرزوی ما
 آلوده گشته ایم به زرق و ریا، کجاست

 ساقی که از شراب کند شست و شوی ما
 کز باده تا به شیشه ی گردون زنیم سنگ

 تا کی زمانه سنگ زند بر سبوی ما
 گر جذبه ای نباشد از آن کعبه ی مراد

 پیداست تا کجا رسد این جست و جوی ما
 در عشق اگر فسانه شدیم ای شرف چه غم

باشد به گوش یار رسد گفت و گوی ما!
 شرف جهان قزوینی

مطالب

ارسالی

زائران



هدایت یارانه ها
رحمان��ی فضلی وزیر کش��ور با اش��اره به اینک��ه قطع یارانه ه��ا را آغاز 

کرده ایم، گفت: مهم تر از این مساله، هدایت یارانه ها است.

گزارش حج

مردان بی ادعای حج را 
بشناسیم

کاله لب��ه قرمزش��ان را ب��ر 
س��ر و جلیق��ه س��فید و بنفش 
رنگش��ان را به تن ک��رده و در 
ه��وای گ��رم مک��ه، مرت��ب در 
ح��ال رف��ت  و آم��د در اطراف 
مس��جدالحرام و مشاعر مقدسه 
عرف��ات  منا هس��تند؛ خادمی 
ضیوف الرحم��ن را می کنن��د و 
ابزار  ارائ��ه خدمت ش��ان،  برای 
یا محل اس��تقرار مشخصی هم 
ندارند بلکه ابزارشان، نیت پاک 
و محل استقرارشان هم در دل 

حجاج است.
وقتی زائر مسن گم می شود و 
از همراهان یا کاروان جا می ماند، 
دریای اضطراب را در وجود خود 
می یابد؛ ه��م کاروانی هایش هم 
ش��اید بیش از خود او در نگرانی 
باش��ند اما وقتی امدادگر جلیقه 
بنفش را می بیند، گویی فرشته ای 
پیدا کرده یا همه آرامش عالم را 
به او ارزانی داش��ته اند. اینجاست 
که مردان بی ادعای حج، دستان 
آن پدر یا مادر مس��ن را گرفته و 
به جمع هم کاروانی ها برگردانده 
و بزرگتری��ن ثواب را نصیب خود 

می کنند.
ادع��ا،  ب��ی  م��ردان  ای��ن 
امدادگ��ران کاروان ه��ای ح��ج 
هستند که جمعی 600 نفره را 

تشکیل می دهند.
گردهمای��ی ای��ن امدادگران 
قب��ل از ایام تش��ریق در س��الن 
اجتماع��ات بعث��ه مق��ام معظم 
رهبری تاکید این یاروان حاجیان 
بود بر آمادگی شان برای حفاظت 
و ی��اری حج��اج ایرانی ت��ا مایه 
آرام��ش زائرانی ش��وند که چادر 
محل استقرار خود را گم کرده یا 

از کاروانشان جا مانده است.
والمسلمین  حجت االس��الم 
نماینده  قاضی عس��کر  سیدعلی 
ولی فقی��ه و سرپرس��ت حجاج 
امدادگران گفت:  ایرانی در جمع 
وقتی یک زائر در کشور غریب که 
با زبان مرس��وم آنجا هم آشنایی 
ندارد، راه را گم می کند، آنچنان 
دچار اضطراب می شود که وقتی 
شما دس��تش را می گیرید و او را 
به کاروان می رس��انید، بزرگترین 

پاداش نصیب تان می شود.
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غار حرا در 
باالترین 

نقطه کوه 
نور واقع 

شده و آن 
را به عنوان 
یکی از کوه 

های بسیار 
مهم و با 

فضیلت مکه 
دانسته اند.

اْقَرْأ ِباْسـِم َربَِّك الهَِّذي َخَلَق، َخَلَق ْاإِلْنسـاَن ِمْن َعَلق، اْقَرْأ َوَربَُّك ْاأَلْكَرُم، الهَِّذي َعلهََّم 
ِباْلَقَلِم، َعلهََّم ْاإِلْنساَن ما َلْم َیْعَلْم. )علق : 5 ـ 1( 

» بخوان به نام پروردگاري كه انسان را از نطفه بسته آفرید، بخوان و پروردگار تو كریم تر 
است كه به قلم آموخت و به انسان آنچه نمي دانست آموخت.« 

كوه نور، كه در چهار كیلومتري ش��مال ش��رقي شهر مّكه و كنار راه »منا« به »عرفات« بوده، 
اكنون به عّلت گس��ترش مكه، در داخل ش��هر قرار گرفته است. ارتفاع آن از دریا 6۲1 و از سطح 
دامنه ۲۸1 متر اس��ت. این كوه در تورات، »جبل فاران« نامیده شده و نزد مردم محّلي به »جبل 

النور« معروف است. شكل آن خاص و مستقل از دیگر كوه ها است. 
غار ِحرا در باالترین نقطه این كوه واقع شده و آن را به عنوان یكي از كوه هاي بسیار مهم 

و با فضیلت مّكه دانسته اند. 
ارتفاع دهانه غار ِحرا ۲ متر، عرض آن حدود 1/۲0 متر و طولش نیز حدود ۲ متر اس��ت. 
از عجایب این غار آن اس��ت كه انتهاي آن كاماًل به س��وي مسجدالحرام است و در دهانه آن 
مي توان به س��مت بیت المقدس نماز خواند. داخل آن از هنگام طلوع تا غروب آفتاب روشن 
و عالوه بر این، گرماي س��وزان را به درون آن راهي نیس��ت؛ لذا معتكف در این غار، احساس 
گرم��ا و ناراحت��ي نمي كند. در هر حال چنانكه بعضي گفته اند، غار ِحرا از چند س��ال قبل از 
بعثت پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( محل اعتكاف، عبادت، شب زنده داري و تهّجد آن حضرت 

بوده است. 
رسول اهلل )صّلي اهلل علیه وآله( تمام مدت ماه مبارك رمضان و چندین شب از ماه هاي دیگر 

را در این غار به اعتكاف و عبادت مشغول مي شدند. 
در ایام اعتكاف، همسر فداكار ایشان، حضرت خدیجه )علیها السالم( مونس و غم خوار پیامبر 
)صّلي اهلل علیه وآله( بوده و از صخره هاي صعب و دشوار این كوه باال رفته و براي آن حضرت آب 
و غذا مي برده است. روزي جبرئیل )علیه السالم(، پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( را از نوع غذایي 
كه خدیجه )علیها السالم( براي او مي آورد خبر داد و از او خواست سالم خداوند را به خدیجه 

)علیها السالم( برساند. 
با توجه به فاصله طوالني راه غار و س��ختي و صعوبت آن، میزان فداكاري و ش��هامت آن 
بانوي بزرگوار و ایثار او در راه خداوند آشكار مي گردد. امام علي )علیه السالم( از كساني است 
كه شاهد اعتكاف پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( در این غار بوده است. ایشان در كودكي دست 

در دستان مبارك پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله(، به دامنه این كوه مي رفته است. 

قله ای برای آغاز رسالت

خلوتــگاه
رسول اکرم)ص(

كوه نور، َمهبط جبرئیل امین )علیه السالم( 
و محل نزول وحي است. در شب بیست و 
هفتم ماه رجب، سال 40 عام الفیل ) برابر 

با 610 میالدي ( جبرئیل )علیه السالم( بر قّله 
این كوه بر پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( ظاهر 

شد و با ابالغ سوره علق، آغاز رسالت آن 
پیامبر عظیم الشأن و بهترین خلق خداوند 

تبارك و تعالي را اعالم كرد. 

تـــــــــاریخ



انتصاب جانشین فرمانده کل قوا
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در بین 
حجاج، کسانی 
هستند که در 
مکه دچار 
بیماری یا 
عارضه ای 
می شوند و 
نمی توانند 
همراه کاروان 
به مشاعر 
بروند. برای 
این گروه از 
زائران ایرانی، 
خدمات ویژه 
ای ارایه 
می شود که در 
بعثه هیچ کشور 
دیگری سابقه 
ندارد.

ب��ه گزارش زائر، حجه االس��الم ش��هاب 
الدین وحیدی مهرجردی، عضو هیات علمی 
و معاون پژوهشی دانشگاه ادیان قم، از سال 
13۸۲ ت��ا کن��ون، به عن��وان روحانی وقوف 
اضطراری زائران ایرانی، هر س��اله در موسم 
حج تمتع، در سرزمین وحی حضور می یابد. 
او مس��ئولیت س��نگینی را بر دوش دارد که 
ایفای آن، مانع می شود تا او بتواند اعمال حج 
تمتع را انجام دهد. وحیدی کاروان موس��وم 
به »وقوف اضطراری« را هدایت می کند که 
حاجیان آن، بیماران بس��تری در بیمارستان 
ان��د و انجام اعم��ال حج ش��ان، از راه وقوف 
اضطراری در مشاعر مقدسه عرفات، مشعر و 

منا امکان پذیر است. 
وحی��دی ب��ه عن��وان روحان��ی وقوف 
اضطراری در باره ش��یوه کار چنین توضیح 
می دهد: برابر احکام حج، حج گزاران باید 
در روز نه��م ذی الحج��ه در عرف��ات و در 
ش��ب دهم در مش��عرالحرام و روز دهم در 
منا وقوف اختیاری داش��ته باشند. منتهی 
احکام شرع مقدس این مجوز را داده است 
که اگر افرادی به دلیل بیماری و معذوریت 
موج��ه نتوانس��تند در این ایام در مش��اعر 

یادش��ده وق��وف داش��ته باش��ند. بنابراین 
کاروانی با عنوان وقوف اضطراری تش��کیل 
می دهیم که با توجه ب��ه تعداد بیماران و 
ش��رایط خاص آنان، این افراد را در ش��ب 
دهم ذی الحج��ه، با آمبوالنس یا وس��یله 

نقلیه مناسب، به عرفات می برند. 
وحیدی عملیات انتق��ال کاروان وقوف 
اضطراری به مش��اعر یادشده در طی زمان 
محدود را کاری بس��یار حس��اس و دشوار، 
ش��بیه عملیات ه��ای ش��بانه دوران دفاع 
مقدس می داند که با رمز عشق به خدمت 

خالصانه برای رضای خدا انجام می شود. او 
تاکید می کند که جمعی پزشک، پرستار، 
روحانی، عوامل کاروان، و نیروهای امداد و 
خدمات، صرف نظر از هر مرتبه تخصصی، 
از انج��ام اعم��ال تمت��ع خود چش��م می 
پوشند و دست به دس��ت هم می دهند تا 
این خدم��ت ویژه را به زائران بیماری ارایه 
کنند ک��ه توانایی تحرک ندارند و باید تک 
تک آنان را بر دوش کشید و در مسیرهای 

طوالنی، پیاده به وقوف رساند.  
معاون پژوهشی دانشگاه ادیان قم، می 
گوید: باید پا به پای بیماران در بیمارستان 
باش��م و به دنبال ترخیص، دلداری دادن، 
عیادت و سرکش��ی از آنان بوده ام تا برای 
وقوف )اختیاری یا اضطراری( آماده شوند. 
این کار، آثار روحی بسیار زیادی دارد، هم 
ب��رای خود م��ن، هم برای بیم��ار که ما را 
همواره در کنار خود می بیند و در شرایط 
غربت و تنهایی، حضورما، س��بب احساس 
آرامش او می شود، و هم بر کادر پزشکی و 
بیمارس��تان اثر مثبت دارد که خود را تنها 
نمی بینند و حضور ی��ک روحانی در کنار 

خود را موجب قوت قلب شان می دانند.

گفت و گو با مسئول وقوف اضطراری زائران ایرانی در 12 سال اخیر؛

این روحانی، حج خود را وقف زائران بیمار می کند
یازده سال متمادی است در موسم حج تمتع، در مکه به سر می برد اما فقط عمره به جا می آورد. او 

نمی تواند مانند دیگر حاجیان، وقوف در عرفات، مشعر و منا را تجربه کند چون باید بیماران بستری و 
تحت درمان را کمک کند تا بتوانند اعمال حج تمتع خود را انجام دهند.

اخــــــــــبار

حجت االس��الم والمس��لمین دكتر حسن روحاني 
ریی��س جمه��وري اس��المي ای��ران در پیامي فرا 
رس��یدن عید س��عید قربان را به مل��ت بزرگوار و 

شریف ایران تبریک گفت.
رئیس جمهور در این پیام نوش��ته است: عید 
سعید قربان درس آموز فداکاري و از خودگذشتن 
اس��ت براي رس��یدن به ه��دف ب��زرگ بندگي و 

عبودیت.
وی ب��ا بی��ان اینکه ایرانی��ان آزمون بزرگ 
خداوند را با افتخار و سربلندي از سر گذراندند 
و براي پیروزي انقالب عظیم اس��المي از جان 
و مال خود گذش��تند و در جبهه دفاع مقدس 
ابراهیم گون��ه فرزن��دان خ��ود را تقدیم کرد تا 

ام��روز نام بلن��د ایران اس��المي در اوج عزت 
و اقتدار بدرخش��د افزوده اس��ت: اینک نوبت 
ماس��ت ک��ه از خودخواهي ه��ا و س��لیقه هاي 
ف��ردي خود بگذریم و ب��ه آرمان هاي بلند و با 
عظمتي بیاندیش��یم ک��ه مي تواند همه ما را با 

هم پیوند دهد و تلخ ترین س��ختي ها را آس��ان 
و قابل تحمل س��ازد.

در  روحانی  لمس��لین  ا و  االس��الم  حجت 
نه  ی��ن پیام یادآور ش��ده اس��ت: در آس��تا ا
کم��ال دین،  عی��د س��عید غدی��ر و جش��ن ا
مي  ی��ت و لط��ف بیک��ران رس��ول گرا ز عنا ا
ز حضرتش  ا و  اس��الم)ص( مدد مي جویی��م 
و همراهي  ی��اري  براي  که  تمن��ا مي کنی��م 
رحمت  آس��تان  به  دعا  دس��ت  خویش  امت 
رد و به لط��ف و محبت هماره اش  ح��ق بردا
بي  ا بن  عل��ي  مؤمنان  م��والي  ران  دوس��تدا
ف��را گرفتن درس  ا در  ر لس��الم  طالب علیه ا

قرب��ان ی��اري کن��د.

رییس جمهور در پیامي فرا رسیدن عید سعید قربان و غدیر را به ملت ایران تبریک گفت
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

ب��ه افرادی ک��ه پی��ش از ظهور، در 
دی��ن و ایمان باقی می مانند و ثابت 
قدم هستند عنایت و الطاف خاصی 

می شود.
مرحوم آیت الل بهجت)ره(

عنوان حاجی، برای تو تعهدی است 
که از پلیدی ها وناهنجاری ها فاصله 
بگیری. مصلح باش��ی، خیرباش��ی و 

دستگیردیگران.
 سعیدنیکونژاد
کاروان20221-شوشتر

خوش به حال تو که امسال مسافر شده ای
خانه دوست همین جاست که زائر شده ای
مست شو! مست؛که این جرعه به کام تو رسید
خوش به حال تو که این قرعه بنام تو رسید

 علیرضا یزدانی
کاروان24009   

درهیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن 
هایی که فقط پاهای��م راازمن گرفت 
درحالیک��ه گویی ایس��تاده بودم چه 
غصه هایی که فقط باعث س���پیدی 
مویم شد درحالیکه قصه  ای کودکانه 
بیش نبود. دریافتم کس��ی هست که 
اگربخواهد میش��ود و اگرنه نمیشود. 

»به همین سادگی«!
کاش ن��ه میدوی��دم ون��ه غصه 

میخوردم، فقط او را میخواندم.
 هاشم زاده19272گناباد

تم��ام غصه هم اتاقی ه��ای ما برای 
سال بعد اینس��ت که:چگونه دوری 

بیت اهلل را تحمل کنیم 
 موسوی، کاظمی، حاجیان و 
رمضانی کاروان 30034مازندران

حبیبم  رهاس��ازم  م��ن  چگونه 
بقی��ع وآن امام��ان غریبم؟ دایاكن 
جاومأوایي  زارم.بجزت��و  نظربرحال 

ن��دارم.
 اصالحچي كاروان ٢٠٠٠٨دزفول

چرا امام صادق)ع(فرموده اند، 
خشم کلید هر بدی است؟

اسالم مردم را از خشم نابجا )به 
غير منظور خدا( که بس��يار مذموم 
و خطرناک اس��ت، بر حذر داشته و 
به بردباری و فروبردن خش��م بسيار 
تش��ويق و تحريص   کرده اس��ت. از 
نبی اکرم)ص(نقل اس��ت: »خش��م، 
ايم��ان را فاس��د می کن��د چنانکه 

سرکه عسل را.«
 از ام��ام صادق)ع(عالوه بر مورد 
س��وال باال، نقل اس��ت: »کسی که 
مالک خشمش نشود، مالک عقلش 

نشده است.« 
اميرالمؤمنان علی)ع(نيز فرموده اند: 
»خشم شر است، اگر پيروی آن کنی 
)تو را( هالک کند. خشم ، دشمن تو 
است؛ پس او را مالک نفس خود مکن. 
خشم، خردها را فاسد و آدمی را از راه 
صواب دور کند. از خش��م دوری کن 
که خشم آتش سوزان است. از خشم 
بپرهيز زيرا اّول آن ديوانگی و آخر آن 
پشيمانی است. خشم بدقرينی است؛ 
عيوب آدمی را ظاهر س��ازد و بدی را 
نزديک و خوبی را دور کند. کسی که 
بر او خشم و شهوتش چيره شود پس 

او در رتبه چهارپايان است.«

وادی محّسر
ُمَحّس��ر مکانی اس��ت میان مشعر و 
منی که بر اس��اس روایات تاریخی، 
اصح��اب فیل و س��پاهیان ابرهه در 
همین نقطه هالکت رسیدند و چون 
یاران ابرهه به س��بب این شکس��ت 
حسرت خوردند، این وادی به ُمَحّسر 
مشهور گش��ت. ُمَحّسر اسم فاعل از 

ر به معنای از پا افتادن است. َحسهَّ

عکس روز
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 ناصر خسرو

 »حاجیان آمدند با تعظیم شاکر از رحمت خداي رحیم«
 بازگو تا چگونه داشته ای حرمت آن بزرگوار حریم؟ 

چون همی خواستی گرفت احرام چه نیت کردی اندرآن تحریم؟ 
جمله بر خود حرام کرده ُبدي هرچه مادون کردگار قدیم؟ 
گفت: ني، گفتمش زدي لبیک از سر علم و از سرت تعظیم، 
مي شنیدي نداي حّق و، جواب باز دادي چنان که داد کلیم؟ 
گفت: ني، گفتمش چو در عرفات ایستادي و، یافتي تقدیم، 

عارف حق شدي و ُمنِکر خویش؟ به تو از معرفت رسید نسیم؟ 
گفت: ني، گفتمش چو مي ُکشتي گوسفند از پي یسیر و یتیم 

قرب خود دیدي اول و کردي قتل و قربان نفس شوم لئیم 
گفت: از این باب هر چه گفتي تو، من ندانسته ام صحیح و سقیم 

گفتم: اي دوست، پس نکردي حج، نشدي در مقام محو مقیم 
رفته اي مکه دیده، آمده باز محنت بادیه خریده به سیم 

 گر تو خواهي که حج کني، پس از این، این چنین کن که کردمت تعلیم 
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ضیافت الهی
در مراس��م و مناس��ك حج كه آنجا هم سخن از ضیافت است، آنجا سخن از 
طلب نیس��ت ]بلكه[ س��خن از عطا است.  آنجا نمي گوید از من بخواه، آنجا 
خواس��ته ها را عطا مي كند. گرچه هر خواسته اي و هر عطایي به هم آمیخته 
اس��ت؛ یعني هر مرتبه اي از عطا خواس��ته اي را هم به همراه دارد: »الحمد 
لل … الذي التنقض خزائنه و التزیده كثرة العطاء إال جودًا وكرمًا«؛ 
انسان هر چه از  خدا دریافت  بكند تشنه تر مي شود. اول نمي داند ازخدا چه 
بخواهد؛ چون نمي داند در دستگاه خدا چه هست وقتي رخي نشان داد ]و[ 
چیزهایي را از پشت پرده دید، آن گاه سؤال تولید مي شود، درخواست ظهور 
مي كند.  هر مرحله اي ازعطا و بخشش یك مرتبه اي از درخواست و خواهش 
را در انسان زنده مي كند.                                 آیت الل جوادی آملی
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