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فرق اسالمي براي مقابله با 
فتنه هاي جديد متحد باشند

 نماينده ولى فقيه در ديدار 
با رئيس بعثه تاجيكستان:

امروز اولويت نخست 
مسلمانان جهان وحدت است
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رهنمود

مظهر وحدت و توحید 
موس��م حج بار دیگر نمایشگاه عظیم خود را 
در پایگاه وحی و نبوت بر س��ر پا کرده و صحنه ی 
ش��گفت آور و ش��ورانگیزی پدید آورده اس��ت. 
رودهای خروش��ان ملته��ای مس��لمان از همه 
س��وی جهان در ای��ن اقیانوس ف��رو می ریزند و 
همزیس��تی ام��ت واحده را در زیر ل��وای توحید 
مجس��م می کنند. احساس��ات در ه��م تنیده ی 
این مجموعه ی بشری، نمایشگر آرزوها و نیازها 
و دردها و توانائیهای امت عظیم اس��امی است. 
س��رزمینهای ح��ج، اکن��ون میزب��ان مردمی از 
ایران و عراق، از فلس��طین و لبنان، از ش��به قاره 
و ش��مال آفریقا، از ترکیه و بوس��نی و از سراسر 
آسیا و اروپاست. این دلهای پراشتیاق، می توانند 
ترجمان سخن دل امت اسامی باشند. حج برای 
همین نزدیکی و صدا به صدا رساندن مسلمانان 
سراس��ر جهان است. رش��ته ای که این همه دل 
را به ه��م پیوند می دهد همان پیامی اس��ت که 
نخستین بار از این سرزمین، صا زده شد و طول 
و عرض جهان و تاریخ را در نوردید: پیام توحید و 

وحدت؛ توحیِد خدا و وحدِت امت.
پیام به کنگره ی عظیم حج
1379 / 12 / 12

 چند نكته
درباره دعا

گفتگوی مسئولين سازمان 
و عمره سعادت با مديران 

شرکت های سعودی

اولين دعاي کميل مدينه بعد در بين الحرمين
همزمان با برنامه های فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار می شود:  
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   مدیرعامل ش��رکت پتروپارس گفت: در حال حاضر ماهانه یک 
میلیون و ٤٠٠ هزار بش��که میعانات گازی و روزانه ٢٥ میلیون متر 
مکع��ب گاز، معادل ٥٠٠ میلیون دالر از س��کوی A فاز ١٢ پارس 

جنوبی ارز تولید می شود.
مدیرعامل پتروپارس: س��کوی A فاز ١٢ پ��ارس جنوبی ٥٠٠ 
میلیون دالر ارزآوری دارد بپایگاه اطاع رس��انی شرکت ملی نفت 

ای��ران روز یکش��نبه به نقل از محمد جواد ش��مس افزود: امس��ال 
عملیات ساخت و راه اندازی پاالیشگاه فاز ١٢ میدان پارس جنوبی 
ب��ه پایان می رس��د. وی با بی��ان اینکه عملیات اجرای��ی زیادی در 
پاالیشگاه فاز ١٢ پارس جنوبی باقی نمانده، اضافه کرد: اکنون همه 
واحدهای پاالیش��ی این فاز در حال راه اندازی است و درماه جاری 

واحد سولفورزدایی این پاالیشگاه نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

  ش��بکه اخبار و تحلیل های نظامی چین وابسته به وزارت دفاع 
این کشور در گزارشی مشروح، ضمن بررسی قابلیت و توانایی های 

موشکی کشورمان، پیشرفت ایران در این زمینه را ستود.
چین پیش��رفت های دفاعی موش��کی ایران را ارزشمند خواند  
در این گزارش که در نش��ریه رسمی وزارت دفاع چین هم به چاپ 
رس��یده، از پیشرفت موشکی ایران در سالهای اخیر تقدیر و روند رو 
به رشد کشورمان در این زمینه نتیجه تاش و کوشش متخصصان 

هوا فضای ایران عنوان شده است.

  مع��اون عربي و آفریقای��ي وزارت امور خارج��ه از احتمال آغاز 
گفت وگو میان ایران و عربستان خبر داد.

آقاي حس��ین امیرعبداللهیان که در نشس��ت بررسي تحوالت 
عراق و ائتاف علیه داعش در پژوهش��کده مطالعات اس��تراتژیک 
خاورمیانه در تهران سخن مي گفت، درباره روابط ایران و عربستان 
ب��ا تصریح بر اینکه در میان دو کش��ور اختافاتي وجود دارد گفت: 
اکن��ون برخي گفتگوها در حال ش��کل گیري اس��ت ک��ه مي تواند 

تأثیرات منطقه اي نیز داشته باشد.

وي اف��زود: مهمترین نکته ب��راي تهران و ری��اض بازگرداندن 
امنیت منطقه است و دو کش��ور مي توانند نقش مؤثر در این رابطه 
داشته باشند. معاون وزیر امور خارجه با اشاره به سفر چندي پیش 
خود به عربس��تان س��عودي و دیدار با وزیر امور خارجه این کشور 
ابراز امیدواري کرد که با سخنان جدیدي که از آقاي سعود الفیصل 
ش��نیدم شاهد رویکرد جدیدي در عربستان باشیم و تلطیف فضاي 
ته��ران ریاض اتفاق افتاد. وي اضافه کرد: دیدگاه هاي عربس��تان و 

تهران در خصوص موضوع عراق در حال نزدیک شدن است.

سكوی A فاز 12 پارس جنوبى 500 ميليون دالر ارزآوری دارد

چين پيشرفت های دفاعى موشكى ايران را ارزشمند خواند

احتمال آغاز گفت وگو ميان ايران و عربستان 
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استالم حجراألسود براي بانوان؛ آري یا خیر؟
استام؛ دست زدن و بوسیدن حجراألسود در هر دور از طواف، مستحب و کاري پسندیده است، 
لیکن در حج تمتع و حتي بسیاري از ایام سال هنگام ازدحام جمعیت، نباید بر دیگران فشار آورده، و 

به آنان آزار رساند. ابوبصیر به نقل از امام صادق � ع � مي گوید: »چند چیز براي زنان الزم نیست:
١ � ب��ا صداي بلند لبیک گفتن، ٢ � حجراألس��ود را لمس ک��ردن، ۳ � ورود به کعبه، ٤ � هروله 

نمودن بین صفا و مروه«.
یعقوب بن ش��عیب مي گوید: از امام صادق � ع � سؤال کردم: وقتي در مقابل حجراالسود رسیدم 

چه بگویم؟ فرمود: تکبیر بگوي و بر پیامبر � ص � و آل او � علیهم السام � درود بفرست.
از امام رضا � ع � درباره اس��تام حجر االسود سؤال شد، فرمودند: »هرگاه جمعیت براي استام 

حجراألسود زیاد بود با دست هایت به آن اشاره کن«.

فرق اسالمي براي مقابله با فتنه هاي جديد متحد باشند
نماینده ولی فقيه در دیدار با رئيس بعثه تاجيكستان:

   امیرالح��اج ای��ران با تاکی��د بر این که سیاس��ت جمهوري 
اسامي در قبال کش��ورهاي مسلمان، فرا تر از مباحث قومیتي 
و فرقه اي اس��ت، خاطرنشان کرد: میان فرق اسامي اختافات 
اندکي وج��ود دارد و باید آن ها در برابر فتنه هاي جدید، تهاجم 

فرهنگي و حفظ حرمت خانواده متحد باشند.
ریی��س بعثه  حج تاجیکس��تان با حض��ور در هتل دارهادي 
مکه مکرم��ه محل اس��تقرار بعث��ه  جمهوري اس��امي ایران با 
امیرالحاج ایران دیدار و گفت وگو کرد.حجت االسام والمسلمین 
س��یدعلي قاضي عسکر با اش��اره به دیدارهاي دوجانبه روساي 
جمهوري ایران و تاجیکس��تان تاکید کرد: امیدواریم روابط دو 
کشور بیش از پیش گسترش یافته و از ظرفیت هم زباني بتوانیم 

استفاده بیشتري ببریم.
سرپرس��ت حج��اج ایراني به تع��داد ۹٠٠ ه��زاري عمره و 
حج گزاران ایراني پرداخت و ادامه داد: کارهاي مهمي در حوزه 
مسکن، تغذیه و حمل و نقل صورت گرفته، به نحوي که بیش از 

٥٠ قلم از مواد اولیه غذا از ایران وارد عربستان مي شود.
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت به انتش��ار هزار اثر در 

زمینه هاي مرتبط با حج از س��وي بعثه ایران اشاره و اضافه کرد: 
آموزش هاي منظم و مکرري به زائران ایراني داده مي شود و در 
این آموزش ها انواع ابزارهاي جدید اعم از مجازي، شبیه سازي 

و شبکه هاي تلویزیوني به کار گرفته شده است.
وي افزود:   با توجه به هم زباني در این عرصه مي توان به خوبي 

از این محصوالت فرهنگي بهره برد.
حجت االسام والمس��لمین قاضي عس��کر در بخش دیگري 
از س��خنان خود به دیدارهاي صورت گرفته با بعثه کش��ورهاي 
مختل��ف و ابراز نگراني اکثریت آن ها درباره اقدامات تکفیري ها 
پرداخت و گفت: از آنجایي که ممکن است در برخي کشورهاي 
اسامي این گروه هاي تندرو بتوانند هواداراني براي خود دست 
و پا کنند، باید به ش��بهات آن ها جواب داد و مش��خص کرد که 

این راه اسام نیست.
وي اضافه کرد: مس��ائل بین المللي جهان اسام بسیار زیاد 
است و ضروري است که از فرصت کنگره حج براي همفکري در 

این موارد بهره بُرد.
امیرالحاج ایران با تاکید بر این که سیاست جمهوري اسامي 

در قبال کشورهاي مسلمان، فرا تر از مباحث قومیتي و فرقه اي 
است، خاطرنش��ان کرد: میان فرق اس��امي اختافات اندکي 
وجود دارد و باید آن ها در برابر فتنه هاي جدید، تهاجم فرهنگي 
و حف��ظ حرمت خانواده متحد باش��ند. براي ای��ن کار مراودات 

میان حاجیان مي تواند بسیار اثرگذار باشد.
آقاي عصام الدین تاج الدین رییس بعثه حج تاجیکستان هم 
در این دیدار با اش��اره به این که رییس جمهور این کشور شخصا 
موضوع حج را مورد توجه قرار داده اس��ت، ابراز امیدواري کرد 
که با برنامه ریزي هایي بهتر، امکان همکاري هاي مفید تر میان 

دو کشور فراهم شود.
نائب ریی��س کمیت��ه دولتي ام��ور دیني تاجیکس��تان به 
اش��تراکات فرهنگي میان دو ملت پرداخ��ت و بر بهره مندي از 

محصوالت تولیدشده در بخش فرهنگي تاکید کرد.
وي همچنین نگاه جمهوري تاجیکستان و جمهوري اسامي 

ایران را در زمینه نفي افراطي گري به هم نزدیکي خواند.
تاجیکس��تان امسال شش هزار و ٥٠٠ نفر را راهي حج تمتع 

کرده است.

سه شنبه اوج  حضور حجاج در مدینه و چهارشنبه، اولین پرواز به ایران
مدینه من��وره در روز سه ش��نبه ب��ا حض��ور ١٥ ه��زار و 
٤٥٠ حاجي ایران، شلوغ ترین روز خود را در مدینه بعد سپري 

خواهد کرد.
رئیس س��تاد مدینه منوره که در گفت وگ��و با خبرنگار ما 
سخن مي گفت، دومین اوج حضور ایراني در مدینه بعد را یک 
هفته بعد و در ٢۹ مهرماه اعام کرد. هم اکنون ۹ هزار و ۶٠٠ 

حاجي ایراني در مدینه حضور دارند.
آقاي نص��راهلل فره مند به ش��روع پروازه��اي خروجي 

از ف��رودگاه مدینه منوره به مقاصد پ��روازي در ایران هم 
اش��اره کرد و گفت که اولین پرواز چهارش��نبه این شهر را 

ترك مي کند.
درمانگاه هاي ایران در کلیه هتل ها آماده  خدمت رس��اني 
هس��تند و تا دو روز دیگر تمامي مجموعه ه��ا، داراي حاجي 

خواهند بود.
رئیس س��تاد مدینه منوره با اشاره به برنامه تنوع غذایي 
که از واپس��ین روزه��اي مدینه قبل اجراي آن آغاز ش��ده 

ب��ود، چندین نوع خورش��ت و غذاي جدید به س��بد تغذیه 
حجاج اضافه ش��ده و هر کدام آن ها در مدت اقامت در این 
ش��هر، الاقل دوبار از این وعده هایي غذایي جدید مي توانند 

استفاده کنند.
اع��زام حج��اج ایراني ب��ه مدینه بعد از چهارش��نبه هفته 
گذشته آغاز ش��ده و روزانه بیش از دو هزار زائر از مکه مکرمه 
عازم این شهر مي ش��وند. س��تاد مدینه بعد، یک روز پیش از 

حضور حجاج ایراني فعالیتش را شروع کرده بود.
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اعضاء بعثه و ستاد حج و زیارت با نماینده ولى فقیه دیدار كردند
عید غدیر عید پیوند و الفت و برادری است میان مؤمنان و باور مندان و والیت 
مداران این است که عهد اخوت از مهم ترین وظایف این روز است تا روابط میان 
غدیریان مس��تحکم تر شود و بنیان دوس��تی و برادری استوارتر پس در چشمه 
سار غدیر کدورت ها و جدایی ها را بشوییم و رشته های محبت و الفت و برادری 

مستحکم تر نماییم باشد تا غدیری راستین محسوب شویم.
به مناس��بت عید س��عید غدیرعوامل س��تاد اجرایی مک��ه مکرمه برای 
تبریک این روز بزرگ به دیدار حجت االس��ام و المس��لمین قاضی عس��کر 
نماین��ده ولی فقیه در امور حج و زیارت و مهندس اوحدی رئیس س��ازمان 

حج و زیارت رفتند. 

خبر
آيت اهلل سيداحمد خاتمي:
امروز اولويت نخست 

مسلمانان جهان وحدت است
  آیت اهلل سیداحمد خاتمي، امام جمعه 
موقت ته��ران، در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
پایگاه اطاع رساني حج با اشاره به صدور 
پیام رهبر معظم انقاب اسامي به حجاج 
گفت: این پیام بسیار جامع بود و جا دارد 
بخش بخش این پیام توسط کار شناسان 

دیني محور بحث قرار بگیرد.
وي اف��زود: از بخش ه��اي مهمي که 
اولی��ن بخش فرمایش��ات مق��ام معظم 
رهبري را دربرداشت، مساله اولویت اول 
براي جهان اس��ام   همان مساله وحدت 
است.آیت اهلل خاتمي تصریح کرد: تفسیر 

وحدت آن اس��ت که در برابر دش��من ید 
واحده باش��یم، دشمني که اساس اسام 
را هدف قرار داده اس��ت. مذاهب مختلف 
اسامي براي مقابله با این دشمن باید ید 

واحده باشند.
امام جمعه موقت ته��ران تاکید کرد: 
اولین پیام مقام معظم رهبري این اس��ت 
ک��ه موقعیت را مس��لمانان جه��ان باور 
کنند و باور داش��ته باش��ند که این خود 
مس��تکبران تفرق��ه ایج��اد مي کنند تا 
مسلمانان از دش��من اصلي غافل باشند 
و در سایه این اختاف رژیم کودك کش 

صهیونیستي جان سالم به در بیاورد.
آی��ت اهلل خاتمي تصریح ک��رد:  امروز 
مس��تکبران به جاي اینکه مس��لمانان را 
جان جاري رژیم صهینویستي بیاندازند، 
تفکیر ها را به جان مس��لمانان انداختند، 
از ای��ن رو ای��ن اولویتي که مق��ام معظم 
رهبري در پیامش��ان به حجاج داشتند، 
اولویت بسیار جدي اس��ت و باید بیشتر 
مورد توجه ق��رار بگیرد.وي گفت: جالب 
توجه است که این ها در افراط گري سني 
و شیعي مي دمند که در شکل گروه هاي 
تفکی��ري براي اه��ل تس��نن و در قالب 
افراط گ��ري ش��یعي نیز فعال هس��تند. 
براي برخي اینگونه متصور ساخته اند که 
والیتي زیستن یعني درگیری با برادران. 

اولين دعاي كميل مدينه بعد در بين الحرمين
همزمان با برنامه های فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار می شود:  

  ب��ا ورود اولین کاروان ه��اي ایراني به مدینه من��وره، فعالیت هاي 
فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري براي زائران مدینه بعد از پنج شنبه 
گذش��ته کار خود را آغاز کرده است و این هفته اولین دعاي کمیل در 

بین الحرمین با حضور هزاران زائر ایراني برگزار خواهد شد.
مدی��ر جذب و س��ازماندهي معاونت فرهنگي بعث��ه مقام معظم 
رهب��ري ک��ه هم اکن��ون در مدینه منوره به س��ر مي برد ب��ه پایگاه 
اطاع رساني حج گفت: جلسات روزانه با رابطان روحانیون در حال 
برگزاري اس��ت و هم اندیش��ي روحانیون نیز در قصرالدخیل برگزار 
ش��د. حجت االسام والمس��لمین سیدمحمدحس��ن ابوترابي ف��رد 
جانش��ین نماینده ولي فقیه در بعثه مدینه بعد، سخنران اصلي این 

هم اندیشي است.

ب��ه گفت��ه حجت االس��ام والمس��لمین رجبعل��ي زمان��ي نیز، 
کتابخان��ه فیزی��کال و دیجیت��ال بعث��ه در قصرالدخیل فع��ال بوده 
و در ح��ال خدمت رس��اني به حجاج ایراني اس��ت.وي خاطرنش��ان 
کرد ب��ا افزای��ش تدریجي حج��اج، محافل انس و معرف��ت، محافل 
انس با قرآن، مس��ابقات فرهنگي و جلس��ات مدینه شناس��ي هم در 
مجموعه ها در ح��ال برگزار است.س��خنرانان محافل انس و معرفت 
مدینه منوره، حجج االسام والمسلمین ناصر رفیعي و محمدحسین 
رجایي پور هستند.حجت االس��ام والمس��لمین زمان��ي تاکید کرد 
که ب��ا برنامه ریزي هاي صورت گرفته، ان ش��ااهلل اولین دعاي کمیل 
بین الحرمی��ن )مدینه بعد( با حضور ١۳ ه��زار و پانصد حاجي ایران، 

پنج شنبه این هفته برگزار خواهد شد.

 گفتگوی مسئولين سازمان و عمره سعادت 
با مديران شرکت های سعودی

  رئیس س��ازمان حج و زیارت و مسئولین س��ازمان و عمره سعادت 
در خصوص قراردادهای جاری عمره با ش��رکت های سعودی نشست 
صمیمانه ای در هتل دارهادی مکه مکرمه برگزار کردند.مهندس سعید 
اوحدی به خطاب به مدیران شرکتها گفت : ما در کنفرانس مطبوعاتی 
به م��ردم اعام کردیم که بیش از ۹٠ درص��د زائرین ایرانی از خدمات 
در حج و ایام تش��ریق رضایت کامل داش��ته اند . بر اساس نظرسنجی 
ک��ه انجام دادیم حدود ۹7 درصد از خدمات تغذیه و تدارکات و همین 
حدود از مسکن و حمل و نقل اعام رضایت کرده اند و این اتفاقی نبوده 
است و ش��ما در آن نقش داش��ته اید. وی یکی از دالیل اصلی رضایت 
زائرین و حصول موفقیت را س��رمایه نیروی انس��انی و برنامه ریزی به 
موق��ع اعام کرد و افزود : برنامه ریزی برای حج را س��ه ماه زودتر انجام 
دادیم . اگر برنامه ریزی ها انجام ش��ود اما در جذب نیروی انسانی  دقت 
نکنیم با چالش مواجه خواهیم شد . نیروی انسانی سرمایه بسیار بزرگی 
است که هر چقدر برای آن هزینه کنیم نتیجه بهتری را خواهیم گرفت. 
در پایان این نشس��ت صمیمانه مدیران ش��رکت های سعودی ضمن 
استقبال از پیشنهادات رئیس سازمان حج و زیارت، نسبت به استخدام 
وکیل توانمند برای پیگیری حقوق زائرین قول مس��اعد داده و گفتند : 
تجربیات و دستاوردها و موفقیت های شرکت های ما حاصل همکاری 
صمیمانه با طرف ایرانی بوده است و نظم و انضباط سیستم حج و عمره 

کشور را قابل ستایش اعام کردند.

 اختصاص هزينه های وليمه
به ساخت و احداث مدرسه

  مجموع��ه نرجس الحدیق��ه یکي از مجموعه ه��اي فعال در مکه 
مکرمه اس��ت که زائران ایراني در این مجموعه برنامه هاي مختلف را 
در این ایام انجام مي دهند که محفل ادبي زائران، برگزاري جلس��ات 
تواش��یح و قرائت قرآن و اعطاي بخ��ش از ولیمه  حجاج بیرجندي به 

ساخت یک بیمارستان سرطاني برخي از اخبار این مجموعه است.
براساس سنت پسندیده اعطاي ولیمه به انجام امور خیریه، و در ادامه 
اقدام خیرخواهان��ه و مبتکرانه زائران بیرجندي در احداث مدرس��ه 
)طرح میقات( و کمک به مرکز درمان بیماران سرطاني از محل هزینه 
ولیمه، امس��ال نیز زائرین حج تمتع ۹۳ خراس��ان جنوبي مستقر در 
مجموعه نرجس الحدیقه بخش��ي از هزینه ه��اي ولیمه خویش را به 
ساخت و تجهیز بیمارستان شیمي درماني اختصاص دادند.ابوالفضل 
نوفرستي، مدیر حج و زیارت خراسان جنوبي در جلسه اي که به همین 
منظور برگزار گردید با حضور در جمع زائران و بیان اهمیت مشارکت 
در امور خیر و حساس��یت امر در زمینه درمان بیماران سرطاني که از 
آمار باالیي در اس��تان نیز برخودارند، به حج��اج در این زمینه اطاع 
رساني کرد.در این نشس��ت همچنین مقرر گردید مدیران کاروان ها 
از زائ��ران داوطلب ثبت نام به عمل آورده و وجوه جمع آوري ش��ده را 
به حس��اب بیمارستان ش��یمي درماني واریز کنند. مجموعه نرجس 
الحدیقه نیز با مد نظر قرار دادن روح فرهنگي حج با قبول محوریت این 

فرآیند در جهت فرهنگ سازي این مهم مشارکت کرد.
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بهترین یاران 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

فرمودند:
َخیُر األصحاِب َمن َقلَّ ِشقاُقُه و 

َکُثَر ِوفاُقُه؛
بهترین یاران کسی است که 

ناسازگاریش اندك باشد و 
سازگاریش بسیار

)تنبیه الخواطر، ج٢، ص١٢۳(

قدرتی که در خور آن است خواهد رسانید.
باید با تلخی اذعان کرد که شکل کنونی انجام این فریضه ی 
اله��ی، با وضعیت مطلوب آن فاصله ی زی��ادی دارد. امام راحل 
عظیم، ت��اش مؤثری در ای��ن جهت مبذول داش��ت و تصویر 
روشنی از حج ابراهیمی، حج عظمت و عزت آفرین، حج سازنده 
و تحول دهنده، در برابر چش��م امت اس��امی قرار داد و همین 
اندازه تاکنون منش��أ برکات فراوانی در جهان اسام شده است، 
لیکن با این همه گس��ترش این اندیش��ه و این نحوه ی عمل بر 
همه ی ملت های مسلمان نیاز به مجاهدت مخلصانه ی علمای 

دینی و روشن بینی و مس��اعدت دولتمردان همه ی کشورهای 
اسامی دارد، و امید است که این وظیفه ی بسیار اساسی مورد 

توجه و عمل آنان قرار گیرد. 
اکنون بجاس��ت که با استفاده از این فضای معطر اخوت و به 
عنوان ادای بخشی از وظایفی که حج بر دوش ما می نهد، نگاهی 
به جهان اس��ام افکنده و موقعیت آن را با توجه به حوادثی که 
پس از حج گذشته تا امروز در سراسر جهان پیش آمده، برآورد 

نماییم و وظایف خود را در این مجموعه باز یابیم.
پیام به کنگره عظیم حج  13 / 3 / 1371

 نکته هایى در باره حج  در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالى(

شکیات نماز
    س. کس��ی که در رکعت سوم نماز شک کند که قنوت 
را بجا آورده یا خیر، چه حکمی دارد، آیا نمازش را تمام کند و 

یا از هنگام شک آن را قطع نماید؟
ج: به شک مذکور اعتنا نمی شود و نماز صحیح است، و در 

این مورد چیزی بر مکلّف واجب نیست.
    س. آی��ا در نماز نافله به ش��ک در غی��ر از رکعت های 
آن مثل ش��ک در این که یک سجده انجام داده یا دو سجده، 

اعتنا می شود؟
ج: ش��ک در اقوال و افعال نماز نافله همان حکم ش��ک در 
اق��وال و افعال نماز فریضه را دارد، یعنی اگر از محل آن تجاوز 
نکرده است، به آن اعتنا می شود و اگر از محل انجام آن تجاوز 

کرده است، به آن اعتنا نمی شود.
    س. با توجه به این که کثیر الش��ک نباید به ش��ک 
خ��ود اعتنا کن��د، اگر ب��رای او در نماز ش��کی پیش آمد، 

وظیفه اش چیس��ت؟
ج: بای��د بنا بر انج��ام کاری بگذارد که در آن ش��ک کرده 
اس��ت، مگر آنکه انجام آن موجب بطان نماز شود که در این 

ص��ورت بنا بر عدم انجام آن می گذارد، ب��دون این که در این 
مورد فرقی بین رکعتها و افعال و اقوال نماز باشد.

    س. اگ��ر ش��خصی بع��د از چند س��ال متوجه بطان 
عبادت هایش شود و یا در آن شک کند، وظیفه اش چیست؟

ج: به شک بعد از عمل اعتنا نمی شود، و در صورت علم به 
بطان، واجب است عبادت های قابل تدارك را قضاء نماید.

    س. اگر ش��خصی سهواً بعضی از اجزاء نماز را به جای 
بعض��ی دیگر انجام دهد و یا در هن��گام نماز نگاهش به جایی 
بیفتد یا س��هواً حرف بزند، آیا نماز او باطل اس��ت؟ وظیفه او 

چیست؟
ج: عمل س��هوی در نماز موجب بطان آن نمی ش��ود، 
لیکن در بعضی از موارد باعث وجوب سجده سهو می گردد، 
مگر آنکه رکن��ی از نماز را کم یا زیاد کند که موجب بطان 

نماز می شود.
    س.  اگ��ر فردی یک رکعت از نم��از را فراموش کند و 
در رکعت آخر یادش بیاید، مث��ًا فکر می کرد که رکعت اول 
نمازش رکعت دوم اس��ت، لذا رکعت سوم و چهارم را هم بجا 

آورد، و در رکعت آخر متوجه ش��د که در رکعت س��وم است، 
وظیفه او چیست؟

ج: واجب اس��ت هر رکعتی را که بجا نیاورده، قبل از سام 
نماز بجا آورد و س��پس س��ام دهد و در این صورت که تشهد 
واجب نم��از را در محل خود انجام ن��داده، باید بنا بر احتیاط 

قضای آن را انجام داده و دو سجده سهو برای آن بجا آورد.
    س. برای مکلّف دانستن تعداد رکعتهای نماز احتیاط، 

که یک رکعت است یا دو رکعت، چگونه ممکن  است؟
ج: تع��داد رکعت های نم��از احتیاط به مق��دار کمبود 
احتمالی در نماز اس��ت. بنا بر این در ش��ک بین دو و چهار، 
دو رکعت نماز احتیاط، واجب اس��ت؛ و در ش��ک بین سه 
و چه��ار، ی��ک رکعت نماز احتیاط ایس��تاده ی��ا دو رکعت 

نشسته، واجب است.
    س. اگ��ر کلم��ه ای از ذکرهای نماز یا آی��ات قرآنی یا 
دعاهای قنوت، سهواً غلط خوانده شود، آیا سجده سهو واجب 

می شود؟
ج: واجب نیست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

نکته ی مهمی ک��ه این جانب می خواهم به ش��ما برادران و 
خواهران از هر کش��ور و ملت که هس��تید بگویم این اس��ت که 
حج، نعمتی الهی اس��ت که بر نس��لهای مس��لمان ارزانی شده 
اس��ت. قدردانی و ش��کرگزاری، آن را زیاد می کند و ناسپاسی و 
قدرناشناس��ی، آن را از مس��لمین می گیرد که این همان عذاب 

شدید الهی است که: »و لئن کفرتم ان عذابی لشدید«.
گرفته ش��دِن حج به این نیست که از مسلمانان کسی به حج 
نرود، بل به این است که مسلمانان از منافع بی شمار آن محروم 
بمانند و زیاد ش��دن آن به این نیس��ت که هر س��ال گروههای 
بیش��تری حج کنند، بل به این اس��ت که از منافع آن بهره مند 
ش��وند که: »لیش��هدوا منافع لهم«. خوب اس��ت به درس��تی 
بیندیشیم، آیا جهان اسام توانسته است از منافع حج برخوردار 

شود؟ و اساساً این منافع چیست؟
حج درست می تواند تحولی درونی در یکایک مسلمین پدید 
آورد و روح توحی��د و ارتب��اط با خدا و اعتم��اد به او و رد همه ی 
بته��ای درون و برون وجود آدمی که همان هواها و هوس��های 
پس��ت کننده و قدرتهای اسیرکننده ی آدمی اند، و نیز احساس 
قدرت و اعتماد به نفس و رس��تگاری و ف��داکاری در آنان پدید 
آورد، و چنین تحولی اس��ت که از هر انسانی، موجودی شکست 

ناشناس و تهدید و تطمیع ناپذیر می سازد.
و نی��ز حج درس��ت می توان��د از اعضای جدا افت��اده ی امت 
اس��امی، پیکره یی واحد و کارآمد و نیرومند بس��ازد، آنان را با 
هم آش��نا و از حرفه��ا و دردها و پیش��رفتها و نیازهای یکدیگر، 

آگاهشان کند و تجربه های آنان را متبادل سازد. 
اگر حج با توجه به این هدفها و نتایج برنامه ریزی می ش��د،و 
در این برنامه ریزی دولتها و علماء و صاحبنظران و روشنفکران 
جهان اسام، همکاری می کردند، ثمرات گرانبهایی نصیب امت 
اسامی می گش��ت که با هیچ دستاورد دیگری در دنیای اسام 

قابل مقایسه نبود. 
به جرأت می توان گفت همین یک تکلیف اسامی اگر درست 
و چنانکه شریعت اس��ام، خواسته است مورد بهره برداری قرار 
گی��رد، پس از زمانی نه چندان بلند، امت اس��امی را به عزت و 

ثمرات گرانبهای حج 
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میزان
امام محمد باقر علیه السام فرمودند:

اِنَّما یُداقُّ اهللُ الِعباَد فی الِحساِب َیوَم 
الِقیاَمِة علی َقدِر ما اَتاُهم ِمن الُعُقوِل 
نیا؛ ِفی الدُّ

خدا در روز قیامت نسبت به حساب 
بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به 
آنها داده است باریک بینی می کند.
)اصول کافی ج ١ /ص ١٢(

اخالق محمدی
پیش از اس��ام، در ایام حج، دو گروه برای پذیرایی از حجاج در 
مکه تشکیل می ش��د. گروه »رفاده« که کار تأمین غذای حجاج را 
برعهده داشت و گروه »سقایه« که مامور آبرسان به حجاج بود. در 
یکی از روزهای سال هفتم عام الفیل و در آستانه موسم حج، اعضای 
گروه رفاده در کنار خانه کعبه زیر سایبانی نشسته و سرگرم صحبت 
بودند. یکی از اعضای گروه گفت: این یک نوع اهانت به رفاده است.

دیگری حرفش را تأیید ک��رد و گفت: بله اگر وضع همین طور 
پیش برود، دیگر هیچ کس اهمیتی به رفاده نمی دهد.

عبدالمطل��ب، رئیس گروه که در باالی مجلس نشس��ته بود، 
دستی به ریش سفیدش کشید و گفت: می گویید چه کار کنیم؟ آیا 

نام حفص را از فهرست هدیه دهندگان به رفاده حذف کنیم؟
یکی فریاد زد: بله باید همین کار را بکنیم.

عبدالمطلب نگاهی به او کرد و گفت: اما این را از یاد نبرید که او 
آدم خوش حسابی اس��ت و هر سال به موقع سهم خود را پرداخت 

می کرد. شاید مشکلی برایش پیش آمده باشد.
همان مرد گفت: چه مشکلی! ما سه بار به دنبالش فرستادیم 
و خواس��تیم س��هم خود را بپ��ردازد ولی او حاضر نش��د جواب 

فرستادگان ما را بدهد، حتی به آنها دشنام هم داده است.
عبدالمطل��ب گفت: »با این حال ما امروز برای آخرین بار یک 
نفر دیگر را به دنبالش می فرستیم.« بعد به تمام افراد گروه نگاهی 
کرد و به کودك هشت ساله ای که ساکت و آرام در کنارش نشسته 

بود،  نگاه کرد و گفت: تو خانه حفص را بلدی؟
- بله بلدم.

- به خانه حفص برو و بگو که چه کار می خواهد بکند، می خواهد 
سهمش را بدهد یا خیال کنار کشیدن دارد.

صدای اعتراض بلند شد.
- می خواهید یک کودك را بفرستید.

- وقت تلف کردن است.
- ما سه نفر آدم بزرگ را فرستاده ایم فایده ای نداشت آن وقت شما...

عبدالمطلب بدون اعتنا به اعتراض ها رو به یکی از افراد گروه کرد 
و گفت: عامر تو هم همراهش برو و اگر حفص خواست سهم خود را 

بدهد،  تحویل بگیر و بیاور اما حرفی نزن.
مدتی از رفتن آنها گذش��ته بود اما هنوز خبری نشد، کم کم 
اعضای گروه دلواپس ش��دند که نکند بایی به سرش��ان آمده 
باش��د بخصوص که حفص فرستادگان قبلی را نیز تهدید کرده 
ب��ود. کم کم زمزمه ه��ا باال گرفت. یکی گف��ت: این همه تاخیر 
بی دلیل نیس��ت اگر حفص می خواست سهمش را بدهد، فوری 
می داد و آنها می آوردند. عبدالمطلب صدای آن مرد را شنید اما 

بی اعتنا سرش را به زیر انداخته بود و فکر می کرد...
ناگهان صدای ی��ک نفر، اعضای گروه را به خ��ود آورد: »دارند 
می آیند.« همه نگاه کردند. کودك به همراه ۶ ش��تر با بار گندم به 
س��وی آنها می آمد. دهانش��ان از تعجب باز ماند. تعجب آنها وقتی 

بیشتر شد که دیدند خود حفص نیز به همراه آنها دارد می آید.
وقتی به نزدیکی جمع رسیدند، حفص به گروه ادای احترام کرد. 
عبدالمطلب او را نزد خود نش��اند، دست به شانه حفص زد و گفت: 

خوش آمدی! چه شد که یک شتر اضافه آوردی 
سهم تو که بیش از پنج شتر نبود؟

حفص چیزی نگفت. عبدالمطلب ادامه داد: 
راست است که به فرستادگان ما دشنام داده ای؟

حفص تا این جمله را ش��نید، فوری جواب داد: 
بگذارید علت عصبانیت خود را برای ش��ما بگویم. 
مدتی بود می خواستم سهمم را بفرستم اما نمی شد 
تا این که فرس��تاده اول شما آمد جلوی مهمان ها 
حرف های بدی زد. فرستاده دوم شما خودش افسار 
شتر را گرفت و خواست ببرد و فرستاده سوم بدون 
آن که علت تاخیر را بپرسد، فقط اعتراض می کرد و 
پشت سر هم حرف می زد من عصبانی شدم و مانند 

دو فرستاده قبلی، او را از خانه بیرون کردم.
عبدالمطل��ب که چه��ره برافروخته حفص 
را دی��د، لبخن��دی زد و گفت: م��ا را ببخش که 
فرستادگان ما این طور تو را عصبانی کردند... اما 

نگفتی که شتر اضافی را برای چه آوردی؟

حفص انگار چیزی به یادش آمده باشد، گفت: بله در خانه بودم 
و از شدت عصبانیت می خواستم بیایم و نام خود را از فهرست شما 
حذف کنم. ناگهان صدای در خانه بلند ش��د. وقتی در را باز کردم، 
کودک��ی را دیدم که پش��ت در بود. تا مرا دید، س��ام کرد و اجازه 

خواست که وارد شود.
پرسیدم: تو کی هستی؟

گفت: مهمان!
من که از ادب او لذت برده بودم، او را به اتاق دعوت کردم. او به من 
گفت که نامش محمد است، فرزند عبداهلل، نوه شما و از طرف شما 
پیامی دارد و گفت: پدربزرگ سام رسانده و گفته ایام حج نزدیک 
است و خرج زیاد؛ اگر سهم خود را می پردازید، به ما تحویل دهید و 

اگر عذری دارید، بگویید تا بدانیم.
چقدر متین و مؤدب حرف می زد. فوری گفتم: نه عذری ندارم 
و سهمم حاضر است. می توانید ببرید. محمد خوشحال شد و آماده 
شد که برود. وقتی بلند ش��د، رو به من کرد و 
گف��ت: چه خوب بود ش��ما ه��م می آمدید تا 
بدگمانی اعض��ای رفاده را برطرف می کردید. 
آخ��ر آنها فک��ر می کنند ش��ما آدم تندخو و 

بدزبانی هستید.
من که اصًا به این مسأله فکر نکرده بودم، 
قبول ک��ردم و به همراه آنها آم��دم. بعد رو به 
عبدالمطلب کرد و گفت: اما آن یک شتر اضافی 
را به خاط��ر اخاق خوب محمد)ص( برایتان 
آورده ام راس��تش را بخواهید، به شما به خاطر 
داش��تن چنین فرزن��دزاده ای حس��ودی ام 
می شود. عبدالمطلب لبخندی زد و گفت: آری 
ما محمد را می شناسیم اخاق او شبیه اخاق 
پیامبران است شبیه جدش ابراهیم. چشم ها 
در میان جمع به دنبال محمد می گش��ت اما 
محمد آنجا نبود، او به خاطر آن که شرمندگی 

فرستادگان قبلی را نبیند، از آنجا رفته بود.

مدتی بود می خواستم 
سهمم را بفرستم اما 

نمی شد تا این که فرستاده 
اول شما آمد جلوی مهمان ها 
حرف های بدی زد. فرستاده 
دوم شما خودش افسار شتر 
را گرفت و خواست ببرد و 
فرستاده سوم بدون آن که 
علت تاخیر را بپرسد، فقط 

اعتراض می کرد
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ترك ناسازگاری
افراد بشر، هرچه از خوبی ها بهره مند باشند، باز ممکن است 
در برخی شرایط گرفتار کم حوصله گی، بهانه گیری و ناسازگاری 

شوند و به همین دلیل، هم خود و هم دیگران را ناراحت کنند.
رس��ول خدا )ص( در س��فری که به حج مش��رف می شدند، 

فرمودند: »َمْن کاَن َسیِّيُء الُْخْلِق َو الِْجواِر َفال َیْصَحُبنا« . 
»کسی که بداخاق اس��ت و به همسایه خود بدی می کند، 

با ما همراه نشود.«
دلیل این س��خن واضح اس��ت; زیرا آن کس که در وضعیت 
ع��ادی کج خلق بوده و همس��ایه آزاری می کند، هنگام س��فر و 
برخورد با سختی ها و مشکات، رفتاری به مراتب نامناسب تر با 

دیگران خواهد داشت.
علی بن ابی طالب)ع( س��ازگاری با همسفران را از نشانه های 

جوانمردی در سفر برشمرده است.  
سعدی گوید: یکی خوب کردار خوش خوی بود

امام صادق)ع( فرمود: »مسافرت و سیر منازل، توشه انسان 
را تمام، اخاق را بد و لباس را فرسوده می کند. . .« .  

در مس��افرت نظم زندگی عادی م��ردم به هم می خورد و در 
غذا و اس��تراحت و مکان آنان تغییراتی ایجاد می شود، این امور 
موجب تغییر در روحیه و اخاق آنان می گردد، لذا باید مسافران 
تاش کنند تا در چنین وضعیتی، همس��فران خود را خس��ته و 

دل آزرده نکنند.
ناس��ازگاری آن چنان مذموم است که امام باقر )ع( به نقل از 
رسول خدا )ص( فرمود: »اگر ناسازگاری در برابر چشم ]مردم[ 
مجس��م شود، هیچ آفریده ای از مخلوقات خداوند از آن زشت تر 

نخواهد بود.«  
  ناديده گرفتن لغزش ها

در مسافرت گاهی آگاهانه و گاهی از روی غفلت ممکن است 
یکی از همس��فران دچار لغزش ش��ده، کار خافی انجام دهد. 
سیره اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السام( در این زمینه 
آن بوده که این لغزش ها را یا نادیده می گرفتند و یا با تذکر، فرد 

خطاکار را اصاح می کردند.
زراره از امام باقر و امام صادق )علیهما الس��ام( نقل کرده که 
فرمودند: »نزدیک ترین موضع بنده به کفر آن است که با مردی 
برادر دینی باش��د و لغزش ها و خطاهای او را ش��مرده ]نزد خود 

نگه دارد[ تا روزی او را به خاطر آن لغزش ها سرزنش کند« .  
طبیعی اس��ت که هرکس به دنبال کشف عیوب و خطاهای 
مردم باشد، عمًا دیگران را به مقابله دعوت کرده و آنان را بر این 
کار ترغیب می کند و همین، موجب حرمت ش��کنی و درگیری 

مؤمنان و مسلمانان با یکدیگر خواهد شد.
رسول خدا )ص( فرمود: »به دنبال کشف لغزش های مؤمنان 
نباش��ید، زیرا هرکس در پی لغزش های برادر دینی خود برآید، 
خداوند لغزش ه��ای او را دنبال می کن��د و آن کس که خداوند 
به دنب��ال لغزش هایش برآید، او را رس��وا خواهد کرد، گرچه در 

داخل خانه اش باشد« .  
در حدی��ث دیگری امام صادق )ع( از رس��ول خدا )ص( نقل 
کرده اند که فرمود: »ای کس��انی که به زبان اس��ام آورده، ولی 
ایم��ان در دل هایتان نفوذ نکرده اس��ت! مس��لمانان را نکوهش 
نکنی��د و به دنبال عیوب آنان نباش��ید که هرک��س چنین کند، 
خداوند عیوب او را پیگیری می کند و هرکه را خداوند دنبال عیب 

او برآید، او را رسوا می کند، گرچه در درون خانه اش باشد«.  
با رعایت ای��ن نکته اخاقی، می ت��وان در کاروان ها فضایی 
صمیمی ایجاد کرد و بر ش��یرینی و لّذت س��فر افزود، از این رو 
حاجیان باید با خوش��بینی نس��بت به یکدیگر برخورد کنند و 

هرگز به دنبال شمردن لغزش های دیگران نباشند.
  بازگو نكردن خاطرات تلخ

زندگی در سفر حج، جمعی و گروهی است و درنتیجه، افراد 
مختلف با س��لیقه ها و رفتارهای گوناگ��ون کنار همدیگر جمع 
ش��ده، چندین روز با هم زندگی می کنند. ب��ه طور طبیعی این 
اختاف س��لیقه ها، گاهی منتهی به ن��زاع و درگیری و کدورت 
می ش��ود. توصیه اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم الس��ام( 
به حاجیان این است که با همسفران خود، جوانمردانه برخورد 
نموده، پس از مراجعت نیز در هیچ مجلسی، حوادث ناخوشایند 

سفر را برای دیگران بازگو نکنند.
امام صادق )ع( در حدیثی، یکی از دالیل جوانمردی در سفر 

را کتمان اس��رار و رازداری همراهان پس از جدا ش��دن از آن ها 
ذکر می کنند.  

آن حضرت در حدیث دیگ��ری فرمود: »لَْیَس ِمَن الُْمُروَءِة َأْن 
َفِر ِمْن َخْیر َأْو َشّر« .   ُجُل بَِما َیْلَقي ِفي السَّ َث الرَّ یَُحدِّ

»این از جوانمردی نیس��ت که انسان آن چه از خوب و بد در 
سفر دیده و با آن برخورد کرده را بازگو نماید.«

  جوانمردی در سفر
در س��فر حج، حاجیان باید با همسفران جوانمردانه برخورد 
کنند و س��ختی ها را به جان خریده، آسایش و آرامش دیگران را 

برخود ترجیح دهند.
هنگام س��وار ش��دن به اتوبوس ها، موقع ص��رف غذا، زمان 
اس��تفاده از باالبره��ا و. . . دیگ��ران - ب��ه خصوص ک��ودکان و 
کهنساالن - را برخود مقدم بدارند و با برخورد صحیح و اسامی 
و لبخند خس��تگی را از تن همسفران خویش بزدایند و به تعبیر 

روایات، از خود جوانمردی نشان دهند.
رسول خدا )ص( تاوت قرآن، ساختن مسجد، دوست گرفتن 
برادران دینی به خاطر خدا، جوانمردی در وطن، بخشیدن غذا، 
خوش خلقی و ش��وخی بدون معصیت را نشانه های جوانمردی 

در سفر دانسته اند.  
ش��وخی با دیگران اگر با تمسخر و یا غیبت و امثال آن همراه 
باش��د گناه و معصیت است، لیکن دیگران را خوشحال نمودن و 

خستگی را از تن آنان زدودن، از عبادات شمرده می شود.
صفوان جّمال گوید: ُمَعلی بن ُخَنیس هنگام رفتن به س��فر، 

برای خداحافظی خدمت امام صادق )ع( آمد. 
حض��رت به او فرمود: ای ُمَعلی، به وس��یله خدا عّزت را طلب 

کن تا خداوند به تو عّزت بخشد.
معلّی گفت: ای فرزند رسول خدا، چگونه؟

حض��رت فرم��ود: »ای ُمعلّ��ی، از خداوند متع��ال بترس تا 
همه کس از تو بترسند. ای ُمَعلّی، با بخشش به برادرانت، به آنان 
اظهار دوستی کن; زیرا خداوند بخشش را وسیله دوستی و عطا 
نکردن به دیگران را وسیله دشمنی قرار داده است. به خدا قسم 
اگر ش��ما از من چیزی بخواهید و آن را به شما ببخشم برای من 
بهتر از آن اس��ت که از من چیزی طلب نکنید و من نیز آن را به 

شما ندهم و در نتیجه مرا دشمن بدارید.
و هرگاه خداوند عّزوجّل به دست من خیری جاری کند و آن 

به شما برسد، همان مورد پسند و ستایش خدا است.« 
 برگرفته از کتاب درسنامه آداب سفر حج )1 جلد(، 
نوشته حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر

عاجزترین مردم 
امام حسین علیه السام 

فرمودند:
َأعَجزالّناٍس 

عاء؛ َمن َعَجَز َعِن الدُّ
عاجزترین مردم کسی 
است که نتواند دعا کند.

)بحاراالنوارج/ ۹۳ 
ص ٢۹٤(

در مسافرت نظم زندگی عادی مردم به هم 
می خورد، این امر موجب تغییر در روحیه و 

اخالق آنان می گردد، لذا باید مسافران تالش 
کنند تا در چنین وضعیتی، همسفران خود را 

خسته و دل آزرده نكنند
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امنیت زائر
جدی بگیرید!

هوش��یاری و دق��ت در س��فر بخصوص 
هن��گام حض��ور در یک کش��ور بیگان��ه،  از 
ضروریاتی است که موجب آسایش و آرامش 
مس��افر و همراهان می شود. فراموش نکنیم 
مش��کلی که برای ما پی��ش می آید، هر چند 
کوچک، تنها به خود ما محدود نمی شود بلکه 
ممکن اس��ت همراهان و چه بسا یک کاروان 
را درگیر نماید و حاوت و شیرینی سفر را به 
کام م��ا تلخ کند. از این رو الزم اس��ت ضمن 
رعایت قوانین کشور میزبان، یا به کار بستن 
مواردی ک��ه روزانه برای ش��ما زائران عزیز 
یادآوری می گردد، اجازه س��وء استفاده را به 
فرصت طلبان و سودجویان که منتظر غفلت 
ما هس��تند، نداده و سفری امن و آرام را برای 

خود و دیگران به وجود آوریم.
١- بعض��اً هنگام ورود بان��وان محترم به 
حرم ش��ریف نبوی)ص( در بازرس��ی هایی 
که انجام می ش��ود، از همراه داشتن گوشی 
تلفن هم��راه،  دوربین عکاس��ی و وس��ایل 
اضافی جلوگیری می ش��ود. چون این عمل 
بدون سازمان و برنامه ریزی انجام می شود، 
لذا احتمال سوءاس��تفاده افراد فرصت طلب 
و مفقود ش��دن یا حتی سرقت گوشی های 

زائران متصور است.
٢- س��عی کنید با مأم��وران و نیروهای 
خدمات��ی مس��جدالحرام و ح��رم ش��ریف 
نبوی)ص( همکاری داشته باشید و از بحث 
و جدل یا دخالت در کار پلیس مس��تقر در 

حرمین شریفین جداً پرهیز کنید.
۳- دوربین های��ی را ک��ه در حرمی��ن 
شریفین کار گذاشته شده است، به صورت 
دائم��ی درحال رص��د کردن اف��راد حاضر 
در این مکان هاس��ت که این مس��أله شامل 
قسمت بانوان نیز می ش��ود. زائران محترم 
در رفتار خوی��ش و خصوصاً بانوان محترمه 
نسبت به رعایت تمام مسائل شرعی از جمله 

حجاب، دقت الزم را داشته باشند.
٤- ب��ا توجه به حساس��یت پلیس ، از به 
همراه داشتن انواع روزنامه، نشریه، اطاعیه، 
دیسکت، س��ی دی و... در محوطه حرمین 
شریفین یا هنگام عبور از مسجدالنبی)ص( 
و مس��جدالحرام که بعضاً باعث دستگیری 

زائران گردیده، جداً خودداری نمایید.

ترس از خدا 
امام حسین علیه السام فرمودند:

ال یأَمن یوَم القیاَمِة 
نیا إاّل َمن خاَف اهلل ِفی الدُّ

کسی در قیامت در امان نیست 
مگر کسی که در دنیا ترس از خدا 
در دل داشت
)مناقب ابن شهر آشوب
 ج/٤ ص/ ۶۹(

  قرآن، موعظه الهي
حضرت امام علي )ع( مي فرمایند:

ِ الَْمِتیُن  ا الُْقْرآِن َفِإنَُّه َحْبُل اهللَّ َحانَُه لَْم َیِعْظ َأَحداً بِِمْثِل َه��ذَ َ ُس��بْ َوِإنَّ اهللَّ
ِمیُن َوِفیِه َربِیُع الَْقْلِب َوَیَنابِی��ُع الِْعْلِم َوَما لِْلَقْلِب ِجاَلٌء َغْیُرُه : و  َوَس��َبُبُه اأْلَ
خداوند س��بحان احدي را به مثل قرآن موعظه نکرده است پس قرآن 
ریسمان محکم و استوار الهي است و راه خداست که دروغ نمي گوید و 
خیانت نمي کند )امین است( و در آن است بهار دل و چشمه هاي علم 

و دل را جز با آن جاء و روشني نیست.

  قرآن، امر به معروف و نهي از منكر
حضرت امام علي )ع( مي فرمایند:

��ُة اهلِل َعَلي َخْلِقِه، َأَخَذ َعَلْیِهْم  َالْق��رآن آِمٌر َزاِجٌر، َوَصاِمٌت نَاِطٌق. ُحَجّ
َمَل بِ��ِه ِدیَنُه: قرآن  ِمیثاَقُه��ْم، َواْرَتَهَن َعَلْیِهْم َأْنُفَس��ُهْم، َأَت��َمّ نُوَرُه، َوأَکْ
امرکننده اي است )به معروف( و نهي کننده است )از منکر( و )برحسب 
ظاهر( خاموش است. )در حالي که در واقع( گویا و حجت و برهان خدا 
اس��ت بر بندگانش که از ایشان بر عمل به قرآن پیمان گرفت و آنها را 
در گرو آن قرار داد از عذاب رهایي نیست مگر به متابعت قرآن، نور آن 

را تمام گردانید و دین خود را به سبب آن کامل نمود.

  قرآن، ميزان قسط و عدالت در معضالت اجتماعي
حضرت امام سجاد )ع( فرمودند:

پ��روردگارا، قرآن را نوران��ي  قرار دادي براي هدایت کس��اني که 
پیرو آنند ت��ا از تاریکي ضالت و چنگال جهال��ت نجات یابند. قرآن 
ت��و براي آنان که ب��ه گفتارش گوش مي دهند ش��فاي عاجل و قاطع 
اس��ت و در معضات اجتماعي میزان قس��ط و عدالتي است که هرگز 
از ح��ق انحراف پیدا نمي کند. قرآن تو فروغ هدایت اس��ت و هرگز در 
نزد صاحبدالن خاموش نش��ود. قرآن تو علم نجات و رستگاري است 
که هرگز پیروانش را به هاکت نکش��اند، آن کس که به قرآن توسل و 

تمسک جوید رشته صاح و فاح را در دو جهان یافته است.

  قرآن، غالبي که يارانش شكست نمي خورند
حضرت امام علي )ع( فرمودند:

کت��اب خدا که بین شماس��ت گویایي اس��ت که زبانش خس��ته 
نمي شود و خانه اي اس��ت که ارکانش خراب نمي گردد و غالبي است 
که یارانش شکس��ت نمي خورند... کتاب خداس��ت که به وسیله آن 
مي بینید )حق را( و مي گویید و مي شنوید و بعضي از آن به بعض دیگر 
گویا و بعضي از آن بر بعضي دیگر گواه است، قرآن در )معارف و احکام( 

خدا اختاف ندارد و مؤمن و پیرو خود را از خدا جدا نمي گرداند.

  قرآن، بهار دل ها
حضرت امام علي )ع( مي فرمایند:

َو َتَعَلُّم��وا اَلُْقْرآَن َفِإنَُّه َأْحَس��ُن اَلَْحِدی��ِث َو َتَفَقُّهوا ِفی��ِه َفِإنَُّه َربِیُع 
ُدوِر َو َأْحِسُنوا ِتاَلَوَتُه َفِإنَُّه  اَلُْقُلوِب َو اِْسَتْش��ُفوا بُِنوِرِه َفِإنَُّه ِش��َفاُء اَلُصّ
َأْنَف��ُع اَلَْقَصِص: و قرآن را فراگیرید که آن بهترین گفتار اس��ت و در 
آن تفق��ه کنید که قرآن بهار دلهاس��ت، و ش��فاء بیابید به نور قرآن 
که قرآن دواء دردهاي سینه هاس��ت و نیک��و کنید تاوت آن را که 

قرآن بهترین قصه هاست.

  قرآن، حجت روشني بخش خداوند
حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها فرمودند:

از خداوند در نزد ش��ما کفیل حقي است و عهدي )کتاب خدا( که 
به شما س��پرده و باقي گذاشته اي که در میان شما نهاده است. کتاب 
گوی��اي خدا وتر آن صادق، و نور درخش��نده، و پرت��و فروزنده کتابي 
که بصیرت هاي آن آش��کار اس��ت و معاني عمیق آن روشن و ظواهر 
آن آش��کار، پیروان آن شادمانند و به س��وي رضوان و جنان رهسپار، 
ش��نیدن آن مایه رس��تگاري اس��ت. به وس��یله قرآن به حجت هاي 
روشني بخش خدا مي توان رسید و به اراده هاي بیان شده او و حرام ها 
و نهي ه��اي او و آیات آش��کار او و براهین کاف��ي و آداب مطلوب او و 

رخصت هایي که داده پي برد و واقف شد.

قرآن دركالم معصومين)ع(
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حاجت بردن 
امام حسین علیه السام فرمودند:
التَ�رفع ح��اَجَتک إاّل إل�ی أحَ�ٍد 

َثالثة: إل�ی ِذى دی�ٍن، اَو ُم��ُرّوة اَو 
َحَسب ؛

جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به 
دیندار، یا صاحب مروت، یا کسی که 

اصالت خانوادگی داشته باشد.
)تحف العقول ، ص ٢٥١(

   حجت االسالم والمسلمین انصاریان
بر مؤمن واجب اس��ت در هر حال و هر کجا و در هر شرایطی 
که ممکن اس��ت س��بب ایجاد تهمت گردد و ب��ه آبرویش زیان 

برسد، اجتناب نماید.
از امیر مؤمنان)علیه الس��ام( روایت شده: » َمْن َوَضَع نَْفَسُه 
َنّ «؛ »کسی که خود را  َمَواِضَع الُتَّهَمِة َفاَل َیُلوَمَنّ َمْن َأَس��اَء بِِه الَظّ
به دست خود در مواضع تهمت قرار می دهد، نباید آن را که به او 

سوءظن می برد، سرزنش کند.«
حضرت صادق)علیه الس��ام( می فرماید: » َمْن َدَخَل َمْوِضعًا 
ِمْن َمَواِضِع الُتَّهَمِة َفاُتِّهَم َفاَل َیُلوَمَنّ ِإاَلّ نَْفَسُه «؛ »کسی که وارد بر 
جاهایی از موارد تهمت ش��ود و در میان مردم متهم گردد، باید 

خودش را سرزنش کند.«
زائ��ر بزرگواری که در کاروان و در رفت و آمدها و گفت وگو با 
دیگران در معرض دید و توجه آش��نایان، دوستان و اهل کاروان 
اس��ت، باید به گونه ای رفتار کند که از موارد اتهام دور باش��د و 
کاری نکند که مورد تهمت قرار گیرد، زیرا حفظ آبرو و شخصیت 

در درجه اول، بر خود شخص واجب است و سپس بر دیگران.
از طرف��ی نیز همه مردم و اهل کاروان در طول س��فر حج- که 
باالترین سفر معنوی است- باید توجه داشته باشند که تهمت زدن 
به اهل ایمان و به کسی که ادعای مسلمانی دارد، از گناهان بزرگ 
ش��مرده می شود و عقوبت آن در قیامت بس��یار سنگین است. از 
امام صادق)علیه الس��ام( روایت شده: »کسی که به مردی مؤمن 

یا زنی مؤمنه تهمت بزند و آنچه از زش��تی و گناه در او نیست، بر او 
ببن��دد، خدا در قیامت او را در »طینه خیال« بر می انگیزد تا آنچه 
را گفت��ه،  ثابت کند. راوی می گوید ک��ه به حضرت گفتم: »طینه 
خیال« چیس��ت؟ حضرت فرمود: چ��رك و خونی که از بدن زنان 
زناکار خارج می شود! امیر مؤمنان)علیه السام( از رسول خدا)ص( 
روایت می کند: »کسی که به مرد و زن مؤمنی تهمت بزند و از آنچه 
در او نیس��ت،  سخن بگوید، خدا او را در قیامت در تلی از آتش نگه 

می دارد تا آنچه را درباره مؤمن و مؤمنه گفته، ثابت کند.«
َنّ َأْکَذُب  ، َفِإَنّ الَظّ َنّ رسول خدا)ص( می فرماید: » ِإَیّاُکْم َوالَظّ
الَْحِدی��ِث «؛ »از بدگمانی درباره هم��ه بپرهیزید زیرا بدگمانی، 

دروغ ترین سخن هاست.«

حفظ آبروی مؤمن 
واجب است

حکمت نماز
اَلَة لِِذْکِري، نماز بخوانید  وقتي قرآن کریم سخن از نماز به میان مي آورد، مي فرماید: َأِقِم الَصّ
تا یاد مرا زنده کنید و من در یاد شما به وسیله نماز ظهور کنم. اگر یاد خدا به وسیله نماز ظهور 

کرد آن قلب، مطمئن است.
ِ َتْطَمِئُنّ الُْقُلوُب(. از طرفي یاد خدا دلها را مطمئن مي کند. )َأال بِِذْکِر اهلَلّ

پس دل انس��ان نمازگزار، مطمئن اس��ت. هر گز از غیر خدا نمي ترسد. هیچ دشمني چه از 
درون و چه از بیرون نمي تواند موجب هراس او شود، زیرا اهل نماز به یاد حق هستند و یاد حق 
عامل طمانینه و آرامش است. در سوره معارج درباره حکمت هاي نماز مي فرماید: طبع انسان 
در برابر ش��داید بي تابي مي کند و اگر خیري به او رس��ید، سعي مي کند انحصار طلب باشد و به 
دیگران ندهد. فطرت انسان بر توحید، و طبیعت او به رجس و آلودگي متمایل است. فطرت را 

انبیا احیا مي کنند و طبیعت جز آلودگي چیزي نیست.
ُه الَْخْیُر َمُنوعًا *  ُرّ َجُزوعًا * َوِإَذا َمَسّ ُه الَشّ ْنَس��اَن ُخِلَق َهُلوعًا * ِإَذا َمَسّ قرآن مي فرماید: ِإَنّ اْلِ
ِإاَلّ الُْمَصِلّیَن اگر رنج و شري به انسان برسد، جزع و بي تابي کرده و صبر را از دست مي دهد و اگر 

خیري به او برسد سعي مي کند به دیگران نرسد و نرساند و مناع خیر باشد. مگر نمازگزاران.
نمازگزاران، طبیعت را سرکوب و فطرت را احیا کرده اند. خاصیت نماز احیاي فطرت است. 

نمازگزار کس��ي است که، سرکشي طبیعت را رام کند. او با سرمایه آرامشي که از نماز به دست 
آورده در فراز و نش��یب زندگي سس��ت نمي شود و در شداید و س��ختي ها جزع نمي کند، اگر 

خیري به او برسد منع نمي کند و از دیگران دریغ نمي دارد.
  پايبندي به نماز و انفاق

خداوند نمازگزاران را معرفي و اسرار و خاصیت نماز را بیان کرده و مي فرماید:
الَِّذی��َن ُهْم َعَلی َصاَلِتِه��ْم َدائُِموَن، آنان همواره نمازش��ان را مي خوانند و هرگز نماز را ترك 

نمي کنند و به برکت نماز به انجام کارهاي خیر کشیده مي شوند.
��ائِِل َوالَْمْحُروِم( نمازگزار کس��ي است که همه آنچه در  ْعُلوٌم. لِّلَسّ )َوالَِّذیَن ِفي َأْمَوالِِهْم َحٌقّ َمّ
اختیار اوست به خود اختصاص نمي دهد، بلکه سهمي را هم براي فقرا منظور مي کند. سخن از 
مال حال است نه مال حرام. اگر کسي از مال حرام بخشش کرد، طرفي نمي بندد. کسي که از 
راه حال به دس��ت آورد،  مالک مال مي شود و انفاق، از مال خود اوست. فرمود: نمازگزار کسي 

است که مال او حساب شده است و دیگران در مال او سهمي دارند.
دیگران دو گروهند: گروهي از فقرا که روي سوال دارند و عده اي که عفیف اند و روي سوال 

ندارند. نمازگزار کسي است که دیگران را در اموال خود شریک قرار مي دهد.
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حاجی نمونه

حاجى، حاجى بمان
برخی از زائران که سرخوش از زیارت 
مک��ه معظم��ه و مدینه منوره هس��تند 
و از این س��فر روحانی و از توش��ه ای که 
برداشته اند بسیار خرس��ندند، این گونه 
می اندیش��ند که این اعم��ال صالح برای 
همیش��ه باقی می مانن��د و هیچ چیزی 
نمی توان��د آن را از بی��ن بب��رد و در روز 
قیام��ت در »کتاب اعمال« ثبت اس��ت و 

برای آن پاداش داده می شود.
اما این تصور و گمان، صحیح و منطبق با 
آموزه  های دینی ما نیست. در بسیاری از آیات 
و روایات به مفهوم »حبط عمل« یعنی بر باد 
رفتن عمل اشاره شده است که اگر انسان تا 
لحظه مرگ، تقوا و پاکی و خویشتنداری از 
گناه را حفظ نکند، دچار حبط عمل و بر باد 

رفتن توشه معنوی اش می گردد.
بسیاری از انسان ها بودند که عاقبتی منجر 
به خیر نداشتند اگر چه تاش  هایی در راه خدا 
نیز کرده بودند اما آن تاش ها و زحمات را چه 

بسا در لحظه ای از دست دادند.
بنابراین عمل صالح و بخصوص حج که 
گل سرس��بد اعمال صالح انسان می تواند 
باشد و توفیق تجدید آن به سختی میسر 

می ش��ود، در معرض انواع آفت ها و بر باد 
رفتن هاس��ت که دو نوع ضرر و زیان برای 
انسان دارد: اوالً اجر و پاداش اخروی آن از 
بین می رود و ثانیاً روح معنوی و عرفانی را 
که با انسان هست، از وی می گیرد. بنابراین 
باید تاش کنیم که این روح معنویت و این 
نور حج همیشه با ما باشد و ان شاءاهلل اجر 

آن نیز نزد خداوند محفوظ بماند.
رس��ول اکرم)ص( به ردیفی از شتران 
که حاجیان را به زیارت خانه خدا می برد، 
نظر کردن��د و فرمودند: قدمی را از زمین 
برنمی دارند مگر این که حس��نه ای برای 
آنان نوش��ته می ش��ود و قدمی بر زمین 
نمی گذارن��د مگر این ک��ه گناهی از آنان 
محو می شود و چون از مناسک حج فارغ 
ش��وند، به آنان اعام می شود ساختمانی 
بنا کردید، آن را خراب نکنید و اعمال تان، 
 گذشته تان را بس است، حال برای آینده 

نیکی کنید.

عبادت و مصلحت 
حضرت زهرا سام اهلل علیها فرمودند:

أصَعَد إلی اهلل َخالَص ِعباَدِتِه أهَبَط اهلل 
عزوجل إلیِه أفَضَل َمصَلَحِته 
 کسی که عبادت های خالصانه خود 
را به سوی خدا فرستد، پروردگار 
بزرگ برترین مصلحت را به سویش 
فرو خواهد فرستاد.
)بحار االنوار ، ج 7٠، ص ٢٤۹ (

در رابط��ه با بحث مهم فضیلت دعا چند نکته وجود دارد که باید به آن 
توجه کرد:

اول این ک�ه: دعاهایی که از پیغمبر اک��رم)ص( و ائمه طاهرین)ع( 
رسیده است، یکی از منابع بزرگ علم و معرفت است که می توان از طریق 
تأم��ل در معانی و مضامین آنها، به مقامات بلند علم و عرفان، عروج نمود. 
واقعاً بسیاری از این دعاها را که در نهایت فصاحت، باغت، حسن مضمون، 
قداس��ت و لطافت معنی است، باید از معجزات ش��مرد زیرا غیر از کسی 
که علمش لدنی باشد، نمی تواند این معانی و حقایق را بیان نماید. نمونه 
آنها دعاهای صحیفه سجادیه معروف به صحیفه کامله و زبور آل محمد و 
انجیل اهل بیت)ع( است که باید همه مسلمانان به آن افتخار نمایند. چنان 
که شرح آن به نام ریاض السالکین تالیف سید اجل سید علیخان نیز از آثار 

ممتازه و پرفایده و در نوع خود بی نظیر است.
همچنین دعاهای صحیفه ثانیه، صحیفه ثالثه، صحیفه رابعه، صحیفه 
علویه و سایر دعاهایی که در کتاب هایی مثل: البلد األمین، مصباح کفعمی 
و مصباح المجتهد شیخ طوسی و کتاب های سید بن طاووس و کتاب دعای 
بحاراالنوار و کتاب های دیگر که همه اینها نه فقط کتاب دعا هستند، که 
کتاب معرفت و خداشناسی، نبوت و پیغمبرشناسی، امامت و امام شناسی 

و کتاب اخاق و آداب هستند.
دوم این که: هر چند دعا به هر زبان و هر بیان که باشد دعاست و برای 
آن الفاظ خاصی معین نشده است و هر کس می تواند به قدر معرفت خود 
و بدون واسطه کسی با خدای خود رابطه دعایی برقرار نماید و حوائج خود 
را به زبان خودش از خدا بخواهد و هیچ آداب و ترتیبی نجوید و هر چه دل 
تنگ��ش می خواهد، بگوید ولی دعا خواندن با دعاهایی که از اهل بیت)ع( 
رس��یده است، افضل و کامل تر اس��ت و از نقص و خطاهایی کوتاه و نارسا 
منزه است. آنها که در اوج مقام معرفت قرار دارند،  می فهمند که باید خدا را 
چگونه خواند و چگونه مخاطب قرار داد و چه حوائجی را از او طلبید. کسی 
که جهل های مختلف او را احاطه کرده اس��ت،  چگونه می تواند چنان که 

شایسته است، در محضر خدا زبان به سخن باز نماید.
سوم این که: دعا، مجرد خواندن خدا و با خدا سخن گفتن است و شرط 

آن دانستن حاجت یا بیان حاجت نیست. فواید و برکات مهمی که بر آن مرتب 
می ش��ود،  بر همان سخن گفتن با خدا و خدا را به اسماءالحسنی خواندن و 
نعمت هایش را برشمردن و س��تایش او و نیایش، تضرع و تذلل نمودن نیز 
مرتب می شود. چنان که در دعا نیز شرط نیست که برای مقاصد اخروی باشد 
بلکه برای مقاصد مشروعه دنیوی نیز باشد، باز دعاست و مستحب است که 

همه چیز را و حتی- بر حسب بعض روایات- نمک طعام را از خدا بخواهد.
چهارم این که: برای کمال دعا، شرایط و آدابی است که در کتاب های 
دعا ذکر کرده اند چنان که برای اس��تجابت دعا نیز موانعی اس��ت که باید 
برطرف شود که از آن جمله: حرام بودن لقمه و غذا، ترك صله رحم و امور 

دیگر است. چنان که در دعاست:
عاَء«  نُوَب الَّتي َتْحِبُس الُدّ » اَلّلُهَمّ اْغِفْر لي الُذّ

»خدایا! ببخش بر ما گناهانی را که حبس می کند دعا را.«
که از آن معلوم می ش��ود اقتضای دعا برای اجابت از بین نمی رود ولی 
تأثیر آن حبس می شود تا وقتی که گناهی را که مانع استجابت بوده است، 
با توبه و ادای حقوق ذوی الحقوق و قضای آنچه باید انجام ش��ود، تدارك 
نماید. شرایط استجابت دعا نیز اقسامی دارد، بعضی اوقات شریفه، اماکن 
مقدسه،  مواقع و مواقف و امور دیگر تأثیر دعا را سریع می سازد که تفاصیل 
آنها به طور مبسوط و مشروح در کتاب  های دعا مذکور است و با مراجعه به 
تالیفات بزرگان،  از حقایق عالی و مقاصد مهمه ای که از دعا منظور است، 
آگاه شوید و در مواقع توجه و دعا،  این حقیر مسکین و بسیار، بسیار محتاج 

به مغفرت و رحمت خدا و پدر و مادرم را فراموش نفرمایید.
پنجم این که: اگرچه باید همه چیز را از خدا خواست ولی اگر مطلب 
و حاجت،  امری باشد که با اسباب عادی فراهم می شود و فراهم کردن آن 
برای ش��خص میسر است، اکتفا به دعا صحیح نیست. باید اسبابی را که 
خدای مسبب االسباب برای آن مقرر و مقدر کرده است، فراهم کرد و در 
عین حال از او هم تأثیر اسباب را التماس نمود. چنان که در داستان آن 
که در محضر رسول خدا)ص( ناقه خود را رها کرد و گفت: توکل بر خدا 
کردم، رس��یده است که آن حضرت به او فرمود: »اعقلها و توکل« یعنی 

زانوی شتر را ببند و توکل کن.

چند نکته درباره دعا
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دریچه
پرهیز از نجوا

اگر خواس��تید سخنی خصوصی 
را ب��ه کس��ی بگویید، س��عی کنید 
گفت وگوی ت��ان در حضور دیگران، 
نجواگونه نباش��د؛ زیرا در این حالت، 
اطرافی��ان می پندارند درب��اره آنان 
صحبت می کنید یا اینکه شما، آنان 
را غریبه ف��رض کرده و س��خن تان 
را با ایش��ان در میان نگذاش��ته اید. 
در نتیج��ه، بدگمان��ی پدید می آید 
و رش��ته محب��ت و دوس��تی از هم 

گسیخته خواهد شد.
شایسته اس��ت از گفت وگوهای 
دیگ��ران  حض��ور  در  خصوص��ی 
بپرهیزی��م ت��ا زیان ه��ای روحی به 
دیگ��ران وارد نیای��د. پیامبر گرامی 

اسام نیز در هشداری می فرماید:
ِاذا کانُوا َثالَثًة َف��ال َیَتناجی ِإْثنان 

ُدوَن الّثالِِث.  
وقتی س��ه تن با هم هس��تند، دو 

نفرشان جدا از سومی نجوا نکنند.

تأخير در انجام کار
یکی از ویژگی های انس��ان های 
سس��ت اراده این اس��ت که با وجود 
آگاه��ی از ارزش فرصت های زمانی، 
انجاِم کارها را به فردا حواله می دهند 
و گاهی تا هفته ها، ماه ها و س��ال ها از 
انجام آن خودداری می کنند. تأخیر 
در کار، هی��چ توجیهی ن��دارد و در 
پایان نیز خود وی زیان می بیند؛ زیرا 
فرصت ها هیچ گاه تکرار نمی ش��ود. 
گاهی ه��م کاره��ا چنان انباش��ته 
می ش��ود که به هیچ وجه نمی توان 
آنه��ا را انج��ام داد. بر این اس��اس، 
پیامبر اعظ��م صلی اهلل علیه و آله در 

توصیه ای نیکو می فرماید:
ال َتَدَع��نَّ َحّق��ًا لَِغٍد َفِانَّ لِ��ُكلِّ َیْوٍم

 

ما ِفیِه.  
کاری را برای فردا مگذار؛ زیرا هر 

روزی را کاری هست.
با پیامبر مهربانی جلد اول، 
اسحاقی، ابو سجاد،88

سه چیز محبوب 
حضرت زهرا سام اهلل علیها فرمودند:

ُحِبَّب إلََیّ من ُدنیاُکم َثالٌث:
 ِتالَوُة ِکتاِب اهللّ ِ و الَنَّظُر في َوجِه َرسوِل اهللّ ِ 

و النفاُق في َسبیِل اهللّ ِ 
از دنیای شما سه چیز محبوب من است: 

١-تاوت قرآن ٢- نگاه به چهره رسول خدا 
۳-انفاق در راه خدا

)وقایع االیام خیابانی، جلد صیام، ص٢۹٥(

رس��ول گرامی اسام خاتم س��فراء الهی و ش��خصیت بی همانند 
آفرینش اس��ت که التزام به اقوال و اعم��ال وجود مبارك آن حضرت 
ب��ه منزله اعتقاد و التزام عملی به حقیقت کتاب وحی اس��ت و ایمان 
به توحید به اعتقاد به ریاس��ت و نبوت آن بزرگوار تحصیل می گردد. 
ل��ذا برای اهالی ایمان نخس��تین رکن از ارکان عظیم اس��ام، گفتن 
ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل می باشد و حقیقت ذکر محمد رسول اهلل 

با شرایطی تحقق پیدا می کند.
١- تصدی��ق نمودن هر آنچه پیامبر اک��رم)ص( اباغ فرموده یا به 
هر ش��کل و صورتی تأیید کرده اس��ت و باور قلبی ای��ن حقیقت که 
او فرس��تاده خدا اس��ت و خداوند او را برای هدایت همه انس��ان ها به 
رسالت برگزید تا وحی الهی را به وسیله قرآن و سنت که در بر گیرنده 
تمامیت دین اسام می باشند، تبلیغ کند. دینی که خداوند به جز آن 

را از بندگانش نمی پذیرد.
٢- اطاع��ات و فرمانبرداری از پیامب��ر)ص( در برابر هر حکمی که 
صادر می کند و پیروی نمودن از س��نت او و رها کردن هر آنچه که به 

آن در تضاد می باشد.
۳- عش��ق ورزیدن به پیامبر)ص( آن گونه ای که محبت نس��بت 
ب��ه او باالتر از محبت به پدر و مادر، همس��ر و فرزن��د و حتی بیش از 
محب��ت به نفس خویش قرار گیرد، آن س��ان که باعث تعظیم، توفیر، 
نصرت و یاری او و دفاع از آن حضرت و میراث گرانس��نگش گردد. لذا 
هر مسلمانی برای س��امت ایمان خویش، باید برای تحقق و تعمیق 

محبت و مهرورزیدن به پیامبر)ص( کوشش کند.
در این مجال کوتاه در سرزمین نور و وحی برخی از اسباب و اموری 
را که می توان به وسیله آنها به حقیقت محبت دست یافت و عمل کرد 
را یادآور می ش��ویم به این امید که به تکالیف خود در قبال این پیامبر 
واالمرتب��ه الهی در حال ط��ی طریق بوده و در براب��ر هجوم حمات 
گمراه کننده ای که برعلیه پیامبر)ص( پیش گرفته شده است، مقاوم 

و مدافع باشیم.
١- معرفت و ش��ناخت دالیلی که بر وجوب اتباع و فرمانبرداری از 
پیامبر)ص( و اقتدا به او داللت می کند )دالیل قرآنی، سنت و اجماع(

٢- آش��نایی و آگاه��ی یافتن ب��ر حفظ و تحکیم ام��ر و نهی و یاد 
خداوند در قلب ها با تمس��ک به سنت پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت 

و طهارت و اصحاب آن حضرت.
۳- اظه��ار محبت و مودت نس��بت به وی و اهل بی��ت نبوت او، با 

یادآوری صفات پس��ندیده و اخاق حمیده و ذکر سجایای ممتاز آن 
حضرت در جلسات عمومی و خصوصی.

٤- یادآوری فضایل و احس��ان بی ش��مار او نس��بت به آحاد امت 
اسامی، زیرا او بود که دین خدا را بر ما ارزانی داشت و به مسیر هدایت 

رهنمون گردید.
٥- باور کنیم که در هر عمل صالح و کار خیری )دنیوی یا اخروی( 
ک��ه توفیق انجام آن ب��رای ما فراهم می ش��ود، بع��د از فضل و منت 
پروردگار، او است که ما را هدایت فرمود پس از خداوند بخواهیم که او 

را آن گونه که شایسته پیامبری او است، پاداش نیکو عنایت فرماید.
۶- ب��ه یکدیگر یادآور ش��ویم که او مهربان تری��ن،  مهرورزترین و 
حریص ترین کس است برای سعادت نیکبختی امت خود همان گونه 
که خداوند می فرماید: پیغمبر از خود مؤمنان نس��بت به آنان اولویت 

بیشتری دارد.
7- آشنایی و آگاهی بر آیات و احادیثی که مشعر بر فضل و عظمت 
و بزرگواری او نزد خداوند است و نیز دال بر محبت ورزیدن خداوند و 

احترام و اکرام پروردگار برای پیامبر)ص( می باشد.
8- التزام عملی به دس��تور خداوند که ما را ام��ر می فرماید که به 
پیامب��ر)ص( محبت بورزی��م و حتی محبت پیامب��ر)ص( را بر نفس 
خویش مقدم بداریم. همان طوری که رس��ول خدا می فرماید: ایمان 
هیچ کدام از شما تکمیل نمی گردد مگر این که من را از نفس خویش، 

فرزندان، پدر و مادر و از همه مردم بیشتر دوست بدارد.
۹- خ��ود را به ام��ر خداوند که دس��تور فرموده ب��ا پیامبر)ص( و 
س��نت هایش مودبانه رفتار نماییم، خداوند می فرماید: ای کس��انی 
ک��ه ایمان آورده اید، ص��دای خود را از صدای پیغمب��ر بلندتر نکنید 
و همچن��ان که با یکدیگر س��خن می گویید، با او به آواز بلند س��خن 

مگویید تا نادانسته اعمال تان ضایع نشود.
و همچنی��ن می فرماید: آن��ان که صدای خود را ن��زد پیامبر خدا 
پایین می آورند، کس��انی هس��تند ک��ه خداوند دل هایش��ان را برای 

خویشتن بانی پاکیزه و ناب داشته است. 
١٠- درود و صلوات فرس��تادن بر پیامبر)ص( مخصوصاً  وقتی که 
از وی نام برده ش��ود و بع��د از اذان و در روز جمع��ه و در هر وقتی که 
فرصتی به دس��ت می آید، زیرا خداوند و فرش��تگان بر رسول رحمت 
صلوات می فرس��تند و از عایم اهل ایمان،  تس��لیم سام به آن وجود 

مبارك است.

چرايی و حقيقت ذكر محمد رسول اهلل)ص(
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علم و فکر و ادب  
امام علی علیه السام فرمودند:

الِعلُم َوراَثٌه َکریَمٌه ، َو االداُب 
َدٌه ، َو الِفكُر ِمرآٌه  ُحَلٌل ُمَجدَّ
صاِفَیٌه؛
علم میراث گرانبهائی است و 
ادب لباس فاخر و زینتی است و 
فکر آئینه ای است صاف.
)نهج الباغه(

  دکتر سید علی مظفر پور  / هدی شیرافکن
در ابتدا به خاصه ای از تدابیر کلی حفظ الصحه که به  بخش

آن س��ته ضروریه )ش��ش اصل ضروری( ،برای حفظ اول
س��امتی بدن گفته می شود، می پردازیم. آنگاه نکاتی 

از تدابیر مختص به سفر را ذکر می کنیم:
الف( شش اصل ضروری حفظ سامتی )سته ضروریه(:

اصول حفظ الصحه، در شش موضوع، تدابیر کلی و عام در سفر و حضر 
می باشند که برای حفظ سامتی، باید به آنها توجه نمود. در هرکدام 
از ای��ن اصول، مطالب و زیرمجموعه های متعددی وجود دارد. در این 
مقاله در هرموضوع ، چند نکته که س��اده، کاربردی و در س��فر عملی 

باشند، ارائه می گردد:
١- هوا:

١-١: به قدر امکان رعایت شود که همواره در هوای معتدلِ  
در حرارت و برودت و رطوبت و خشکی، زندگی و سکونت کرد

١-٢: از گ��رد و غب��ار و دود و بوه��ای بد )مثل ب��وی زباله و 
عفونت( دوری کرد

١-۳:باید از بوهای ب��د مثل بوی کلم زار، گندمزار، درختان 
کریهه الرائحه ، بوی مرداب ها و مانند آن ، دوری کرد.

٢- خوردن و آشامیدن:
٢-١: مطلوب این است که غذا از جنس غذاي دوایی نباشد. 
تا ضرور نشود، از غذای صرف، عدول نشود )غذای صرف از قبیل 
نان گندم َجِیّد، پنیر، آب گوشت، کباب، پلو، چلو، خورش ها که 
گوش��تش را زیاد و سرپوشیده سرخ نکرده باشند و مانند آنها( و 
غذاهای دوایی مثل کاهو، انار، گابی، انجیر، انگور و مانند آن را 
غذای شام و ناهار قرار ندهد. در صورت استفاده از غذای دوایی، 

بهتر است همراه با آن از غذاهای با مزاج مخالف استفاده شود.
٢-٢: مقدار غذا نباید به قدری زیاد باش��د که باعث تَُخمه و 
فس��اد گردد، همچنین نباید آنقدر کم باش��د که باعث ضعف و 

الغري و سقوط قوت شود.
٢-۳:زمانی که هنوز مقداری اش��تها به غذا وجود دارد باید 

دست از غذا خوردن کشید.
٢-٤:س��کون و آرامش بعد از غذا ضروری است زیرا سکون 
برای هضم کامل الزم است.. البته چند قدم حرکت کردن بعد از 

غذا مفید است ولی حرکات شدید توصیه نمی شود.
٢-٥: نباید بدون اشتهای واقعی غذا میل شود. از سوی دیگر 
در زمان گرسنگی واقعی نباید خوردن غذا را به تأخیر انداخت.

٢-٥:غذاهای مختلف نباید در یک وعده مصرف ش��ود. حتی 
بهتر است غذاهایی با رنگهای مختلف، در یک وعده غذایی خورده 

نشود. از طرف دیگر باید  از مداومت بر یک نوع غذا پرهیز شود.

٢-۶: زمان��ی که غذا هنوز در معده قرار دارد و هضم نش��ده 
اس��ت باید از مص��رف هرگونه خوراکی دیگر پرهیز ش��ود؛ زیرا 

سبب عدم هضم و فساد هر دو غذا می شود.
٢-7: دفعات غذا بهتر اس��ت دو بار در روز باشد و یا اینکه سه 
بار غذای کامل در دو روز، میل شود. به این نحو که روز اول صبح 

و شام، و روز بعد فقط ناهار میل گردد.
٢-8: رعایت عادت در دفعات غذا و کیفیت و کمیت و اوقات 
غذا خوردن الزم اس��ت؛ زیرا  عادت حکم طبیعِت دوم را دارد و 

به هم زدن ناگهانی آن زیان آور است. 
٢-۹:غذای تابستان باید سرد بالفعل و زمستان گرم بالفعل 

باشد. در دو فصل دیگر باید غذا معتدل باشد.
٢-١٠: زی��اده روی در خ��وردن هر ک��دام از غذاها می تواند 
منجر به عوارض شود، چنانکه ترشیجات موجب ضعف و الغری 
بدن می شوند و برای عصب ها زیان آور هستند. غذاهای بی مزه 
موجب کاهش اش��تها و دلزدگ��ی از غذا می ش��وند و غذاهای 
شیرین و چرب اش��تها را از بین می برند و بدن را گرم می کنند. 
غذاهای ش��ور نیز الغری و خشکی می آورند و برای چشم مضر 

هستند بنابراین در هیچ کدام نباید افراط کرد. 
٢-١١: مضرات غذاهای ش��یرین و چرب را با غذاهای ترش 
می توان رفع کرد و بالعکس. همچنین مشکل غذاهای بی مزه با 

شوری و تندی قابل رفع است.
٢-١٢: غذاه��ای مرطب بارد مانند خورش کدو، س��وپ جو 
و افزودنی های��ی مانن��د تمرهندی و نارنج و غ��وره برای افراد  با 
مزاج گرم و خش��ک و غذاهای س��ردی بخِش کم رطوبت مانند 
غذاهای ترش برای افراد با مزاج گرم و تر مناس��ب تر است. افراد 
س��رد و تر به غذای گرم و لطیف مثل گوشت گنجشک و کبک 
با دارچین و زیره احتیاج دارند و بهتر اس��ت س��رد و خشک ها 
غذاهای رطوبت بخِش معتدل مانند گوشت بّره و زردة تخم مرغ 

استفاده کنند.
٢-١۳: تا حد امکان باید از صحبت کردن بین غذا، پرهیز کرد.

٢-١٤: بین غذا و تا یک س��اعت بع��د از غذا باید به کمترین 
مقدار ممکن آب نوش��یده ش��ود؛ نه به آن اندازه که فرد سیراب 
ش��ود.  این مقدار ان��دك آب نی��ز باید جرعه جرعه و آهس��ته 
آشامیده شود.آب باید خنک باش��د تا به مقدار کم بتواند حس 
عطش را برطرف کند. البته خوردن آب خیلی س��رد یا آب یخ ، 
نهی ش��ده است و توصیه شده که با آبی که دمای معمولی دارد، 

مخلوط شده و مصرف گردد.
 ٢-١٥:نوشیدن آب س��رد پس از شیرینی یا ترشی و بعد از 

میوه های تر موجب فساد معده می گردد. 
٢-١۶:می توان حملة تشنگِی پس از غذا خوردن را به تدریج 
و با جرعه جرعه نوشیدن آب فرو نشاند و پس از ساعتی یا بیشتر 
که معده س��بک گردید و غذا پایین رفت و عائم تشنگی صادق 

ایجاد شد، می توان به اندازة سیراب شدن آب نوشید.
٢-١7: بهترین وقت آش��امیدن آب بعد از عبور غذا از معده 
یعنی حدود دو ساعت پس از خوردن غذا است )مقدار توقف غذا 

در معده به قدرت هاضمة معده و نوع غذا بستگی دارد(.
٢-١8: نباید آب را به یک نفس و با س��رعت نوشید بلکه باید 

به تدریج و در سه نفس آشامید.
٢-١۹:خ��وردن آب بعد از غ��ذا و پیش از نزول غذا س��بب 
اخت��ال در هضم می ش��ود؛ زی��را س��ردی آب موجب کاهش 

حرارت معده می گردد.
٢-٢٠:آش��امیدن آب در بی��ن غذا مضر اس��ت به جز برای 
صاحبان مزاج گرم و خش��ک و کودکان که نوشیدن آب در آنها 

سبب اعتدال حرارت معده و هضم خوب غذا می گردد.
٢-٢١: در حالت کلی، تا عطش واقعی و راستین به آشامیدن 

آب نشود باید از نوشیدن آب پرهیز کرد.
٢-٢٢: نوش��یدن آب در حالت ناش��تا، بعد از فعالیت بدنی، 
بع��د از حمام و در حمام، بعد از جماع، بین خواب و بعد از خواب 
مضر است؛ زیرا می تواند سبب کم شدن حرارت غریزی و ضعف 

قوا  شود.

دستورات ساده برای 
حفظ سالمتی در حج 
ايرانی از ديدگاه طب سنتی 
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کوتاه از حج

صراطمیزان

بيشتر اعمال حج بين مسلمانان 
مشترك است

حضرت آی��ت اهلل مکارم ش��یرازي در 
دی��دار جمعي از علماي زیدیه یمن اظهار 
کرد:قرآن ما را به وحدت و همدلي دعوت 
مي کن��د، باید مطابق آی��ات عمل کنیم؛ 
مغروری��ن به دنبال ایج��اد اختاف میان 
مسلمانان هستند، این در حالي است که 

میان مسلمان اختافات بسیار کم است.

حاجيان۹۳، خوش ترين حال تان را 
پيامك کنيد... 

حاجیان ایران��ي، خوش ترین حالتان 
را به این ش��ماره )در عربستان س��عودي( 
 .٠٥٠٤٥7۶8٤۹ کنی��د:  پیام��ک 
ترجیح��ا پیامک هایتان را ب��ه همراه نام 
و نام خانوادگي و ش��ماره کاروان ارس��ال 
کنید.شرح کوتاه این حال خوش معنوي  
را )که در عرفه، مشعر، منا، مسجدالحرام 
یا مسجدالنبي حاصل شده است( را براي 

ما پیامک کنید.
Hajj. ir@gmail. com را دیگ��ر 
ارتباطي اس��ت که حج��اج ۹۳ مي توانند 
پای��گاه  ب��راي  را  دل نوشته هایش��ان 

اطاع رساني حج بفرستند.

 محفل ادبي زائران 
در مجموعه نرجس الحديقه

با حضور تعدادي از زائران صاحب قلم 
و قریحه ادبي، محفل قرائت اش��عار و دل 
نوش��ته و آثار ادبي پیرامون مکه و مدینه 
و حج برگزار ش��د.در این جلس��ه چندتن 
از زائران س��روده ها و نوشته هاي خویش 
را قرائت کردند که موردتوجه و تش��ویق 

زائران قرار گرفت.

گروه تواشيح طا ها و قاري و حافظ 
بين المللي در نرجس الحديقه

با هماهنگ��ي بعثه مقام معظم رهبري 
و برنامه ریزي شهداي فرهنگي مجموعه، 
جلس��ه انس و الفت با قرآن کریم با حضور 
گروه تواش��یح طا ها و یک ت��ن از قاریان 
و ی��ک حافظ کل ق��رآن برگزار ش��د.در 
این جلس��ه پ��س از تاوت قرآن توس��ط 
آقاي حاج مهدي وکیلي، گروه تواش��یح 
طا ها، س��رودي عربي را تقدیم داش��ته و 
در انت ه��ا حاج آقاي هژب��ري حافظ کل 
قرآن به پاس��خگویي به سؤاالت زائران از 
بخش هاي مختلف قرآن پرداخت و آیات 

را قرائت کرد.

توحید با مفهوم عمیق قرآنی آن، 
به معنای توّجه و حرکت به سوی 
اهللهَّ و رّد و نف��ی بتها و قدرتهای 
شیطانی اس��ت. خطرناکترین 
ای��ن قدرته��ا در درون وج��ود 
آدمی، نفس اّماره و هواها و هوسهای گمراه کننده و پست کننده 
اس��ت، و در س��طح جامعه و جهان، همان قدرتهای استکباری و 
فتنه انگیز و فس��اد انگیزند که امروزه بر زندگی مسلمانان چنگ 
انداخته و با روشهای ش��یطانی، جسم و روح بسیاری از ملتهای 

مسلمان را دستخوش سیاستهای خود ساخته اند.
پیام به کنگره عظیم حج     28 / 2 / 1372

برخی ناآگاهان، یا تحلیل گران 
مغرض، ی��ا جیره خ��واران می 
گویند: حج عبارت اس��ت از یک 
عبادت دسته جمعی، و یک سفر 
زیارتی و سیاحتی برای دیدار از 

قبله و مدین��ه و بس! و حال آن که، حج برای نزدیک ش��دن و 
اتصال انس��ان با صاحب خانه اس��ت. حج کان��ون معارف الهی 
اس��ت. حج تنها حرکات و اعمال و الفاظ نیست. با کام و لفظ و 

حرکت خشک نمی توان به خدا رسید.
صحیفه امام، ج21، ص76و77
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خواست و اراده پروردگار بر این تعلق گرفته 
است که داس��تان غدیر پیوسته در تاریخ باقي 
و پایدار بماند و گذش��ت زمان آن را از یاد رفته 
و متروك نسازد. بنابراین درباره آن آیاتي نازل 
نمود که با صراحت ترجمان و توضیح آن باشد 
و امت اس��امي هر صبح و شام با تاوت آیات 
مزبور، واقعه بزرگ غدیر را به خاطر بس��پارند. 
گوی��ي خداوند س��بحان در هر ی��ک از آیات 
مربوط به غدیر، توجه قاریان قرآن را به اهمیت 

آن معطوف مي دارد.

آيه تبليغ
از جمله این آیات، آیه ۶7 سوره مبارکه مائده 
مش��هور به آیه تبلیغ اس��ت ک��ه خداوند در آن 
مي فرماید: »ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت 
به س��وی تو نازل ش��ده اباغ ک��ن و اگر نکنی 
پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از ]گزند[ مردم 
ن��گاه می دارد آری خدا گ��روه کافران را هدایت 
نمی کند.« این آیه ش��ریفه در روز هجدهم ذي 
الحجه س��ال حجه الوداع )ده��م هجري( نازل 
ش��د، پس از آنکه پیامبر گرامي اس��ام )ص( با 
آن کاروان عظیم به غدیرخم رسیدند، جبرئیل 
در س��اعت پنج��م از آن روز بر آن حضرت )ص( 
فرود آمد و عرض ک��رد:   اي پیامبر)ص(! خداي 
متعال به تو درود مي فرس��تد و مي فرماید: »اي 
فرستاده ما، آنچه را ]که درباره علي)ع([ از جانب 
پروردگارت به تو نازل شد اباغ کن و اگر این امر 
را اجرا ننمایي رسالت او انجام نداده اي...« عامه 
امیني در کتاب شریف »الغدیر« در این باره ۳٠ 
حدیث از احادیث عالمان اهل سنت را برشمرده 

است که به برخي از آن ها اشاره مي شود.

آيه اکمال
آی��ه دیگري که در قرآن کری��م به موضوع 
غدیر و والیت امیرمومنان )ع( اشاره دارد، آیه 

۳ س��وره مبارکه مائده اس��ت که به آیه اکمال 
شهرت دارد و خداوند در آن مي فرماید: »امروز 
دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما 
تمام نمودم و اس��ام را به عنوان دین جاودان 
شما پذیرفتم.« عالمان شیعه بدون استثناء و 
بسیاري از علماي اهل سنت نیزشأن نزول این 
آیه را درب��اره والیت امیرمومنان )ع( مي دانند 
که عام��ه امیني ١۶ م��ورد از روایات منقول 

آن ها را در »الغدیر« بیان کرده است.

آيات 1 تا ۴ سوره مبارکه عنكبوت
پیامبر اکرم )ص( پس از اینکه در حجه الوداع، 
مناسک حج را به طور کامل به جا آوردند و آثار 
جاهلیت را ناب��ود کردند و حجراالس��ود را در 
م��کان اصلي خود قرار دادن��د، یک روز در مکه 
اقامت گزیدند، در این حال جبرئیل، آیات اول 
س��وره عنکبوت را نازل ک��رد: »آیا مردم گمان 
کردند همین که بگویند: ایمان آوردیم به حال 
خود    رها مي شوند و آزمایش نخواهند شد؟! ما 
کس��اني را که پیش از آنان بودن��د آزمودیم )و 
این ه��ا را نیز امتحان مي کنی��م( باید علم خدا 
درباره کس��اني که راس��ت مي گویند و کساني 
که دروغ مي گویند تحقق یابد آیا کس��اني که 
اعمال بد انجام مي دهند گمان کردند بر قدرت 
ما چیره خواهند شد؟! چه بد داوري مي کنند.« 
و سپس از طرف خداوند به پیامبر )ص( دستور 
داد باید علي بن ابي طالب )ع( را به جانش��یني 

خویش معرفي کند.

 آيه عذاب واقع
)آيات 1 تا ۳ سوره مبارکه معارج(

از جمل��ه آیات��ي که پس از حادثه س��ترگ 
غدیر خ��م بر پیامبر اعظم )ص( نازل ش��د آیه 
عذاب واقع اس��ت. حاکم حس��کاني از حذیفه 
بن یم��ان نقل مي کند که گف��ت: در روز غدیر 

خم، رسول خدا)ص( درباره علي )ع( فرمودند: 
»م��ن کنت مواله، فه��ذا علٌي م��واله« نعمان 
بن منذر فه��ري گفت:  اي پیامب��ر )ص(! این 
مطلبي که اکنون گفتي آیا از خود مي گویي؟ یا 
پروردگارت به آن امر کرده است؟ پیامبر اکرم 
)ص( فرمودند: »از جانب خود نمي گویم، بلکه 
پ��روردگارم به آن امر نموده اس��ت.« او گفت: 
خدایا! اگر چنین اس��ت س��نگي از آسمان فرو 
فرس��ت! هنوز به مرکب خود نرس��یده بود که 
سنگي به سوي او آمد و او را خونین نمود و نقش 
بر زمین کرد و جان باخت. سپس این آیات نازل 
ش��د: »تقاضاکننده اي تقاضاي عذابي کرد که 
واقع شد! عذاب مخصوص کافران است و هیچ 
ک��س نمي تواند آن را دفع کن��د و همچنین از 

سوي خداوند صاحب فضایل و مواهب است.

آيه ۷۴ سوره مبارکه توبه
پ��س از واقعه غدیرخم هن��وز پیامبر)ص( 
ب��ه مدین��ه نرس��یده بودند ک��ه ع��ده اي از 
منافقی��ن تصمیم به قتل پیامبر)ص( گرفتند. 
پیامبر)ص( آگاه ش��دند و آنان را رسوا نموده و 
بازخواس��ت کردند، در حالي ک��ه آنان بر انکار 
آن طرح قس��م مي خوردند: خداون��د نیز این 
آیات را نازل کرد: »به خدا س��وگند مي خورند 
که )در غیاب پیامبر)ص(، س��خنان نادرست( 
نگفته ان��د؛ در حال��ي که قطعا س��خنان کفر 
آمیز گفته اند؛ و پس از اس��ام آوردنشان، کافر 
شده اند؛ و تصمیم )به کار خطرناکي( گرفتند، 
که به آن نرس��یدند. آن ها فق��ط از این انتقام 
مي گیرند که خدا و رس��ولش، آنان را به فضل 
)و کرم( خود، بي نیاز س��اختند و )با این حال( 
اگر توبه کنند، براي آن ها بهتر است؛ و اگر روي 
گردانند، خداوند آن ه��ا را در دنیا و آخرت، به 
مجازات دردناکي کیفر خواهد داد؛ و در سراسر 

زمین، نه ولي و حامي دارند و نه یاوري.

 سيماي غدير
در آيينه قرآن


