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رهنمود

همه مومنین برادرند 
تم��ام مؤمنین به حس��ب فرمان خدا 
برادرند؛ برادرها باید از حال برادرها مّطلع 
باشند. برادرها باید مشکالت برادرشان را 
حل کنند. اس��الم در عین حالی که نقشۀ 
این مطلب را، که تفاهم بین همۀ قش��رها 
باشد، کشیده است، و آن مسئلۀ حج است، 
فریضۀ حج که تمام کشورهای اسالمی را 
موظف کرده است که افراد مستطیعشان 
بروند به مک��ه، آنجا هم مواق��ف متعدده 
فراهم کرده اس��باب را که تفاهم باش��د، 
مس��لمین مع األس��ف غفلت دارن��د. اگر 
دولتها بخواهند یک مجلسی را از دویست 
نفر آدم از بالد مختلف��ه جمع بکنند، چه 
زحمته��ا و چه خرجها بای��د تحمل کنند 
تا اینکه دویس��ت نفر جمع بش��ود در یک 
نقطه ای بخواهند که ی��ک محفلی در آن 
نقطه درست کنند، خدای تبارک و تعالی 
یک محفل چندین میلیونی برای مسلمین 
تهیه کرده است و گفته است بروند همه در 

آنجا، و همه هم برادرند.
صحیفه امام خمنی)ره(

 کاهش چشمگير مراجعات
درمانی در حج سالجاری

فرمایشات امام علی)ع( 
به کميل درباره توبه

سرپرست حجاج ايراني پس از بازگشت به میهن:

مقامات عربستان امسال در حج همکاري خوبي داشتند
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ورود نخستين محموله نفتی ایران به ایتاليا 
پس از دو سال

  ش��رکت نفتی عظیم اِنی ایتالیا نخس��تین محموله از نفتکش 
حام��ل نفت ای��ران به ایتالیا در دو س��ال گذش��ته را ، ماه ژوئیه 

تحویل گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نش��ریه آمریکایی وال استریت 
ژورنال نوش��ت: تحویل این محموله در چارچوب توافق معافیت 

فعلی تحریم های ایران صورت گرفت.
تحویل این محموله در چارچوب بن��د معافیت ممنوعیت نفت 
صدور ایران به اتحادیه اروپا که برای  بازپرداخت بدهی اعطا ش��ده 

بود انجام شد.

 افزایش 38 درصدی
واردات نفت هند از ایران

  حج��م واردات نف��ت هند از ایران در بازه زمانی ژانویه تا س��پتامبر 2014 
)اواس��ط دی 92 تا اواسط مهر 93( حدود 38 درصد نسبت به 9 ماهه نخست 
س��ال گذشته میالدی افزایش نش��ان می دهد. افزایش 38 درصدی واردات 
نفت هند از ایران به گزارش خبرگزاری رویترز، در 9 ماهه نخست سال جاری 
میالدی، هند به ط��ور میانگین روزانه 267 هزار و 800 بش��که نفت از ایران 
خریده اس��ت. افزایش واردات نفت هند از ایران، در حالی گزارش می ش��ود 
که مجموع واردات نفت خام هند در 9 ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی از 
کش��ورهای جهان  2.8 درصد و از خاورمیانه 9.6 درصد کاهش یافته اس��ت. 

دهلی نو پس از پکن دومین مشتری نفت ایران شمرده می شود.

جایگاه ویژه ایران در پزشکی ليزری
  رییس بیمارس��تان گلس��تان نیروی دریای��ی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت : دانشمندان ایران اسالمی جایگاهی ویژه ای را 

در علم پزشکی لیزری جهان به خود اختصاص داده اند.
  ناخدایکم پزشک 'مجید نوری' در همایش پزشکی لیزری که روز 
چهارشنبه در بیمارستان گلس��تان نیروی دریایی ارتش برگزار شد، 
این مطلب را اعالم کرد. وی اظهار داشت: ظهور فناوری های مختلف 
و متنوع در جهان، نیاز استفاده از علوم روز دنیا را بیش از پیش ضروری 
کرده است . نامبرده افزود: ایران اسالمی تا کنون پیشرفت های خوبی 

در عرصه علم به دست آورده و کماکان در راه پیشرفت است.

گشایش نخستين »مجمع ایران و اروپا« در لندن
  اولی��ن »مجمع ایران و اروپا« تحت عنوان »آماده س��ازی برای 
س��رمایه گذاری و تجارت بعد از تحریم ها« روز گذش��ته با حضور 
ش��مار زیادی از سیاس��تمداران، صاحب نظران و دست اندرکاران 

اقتصادی در لندن پایتخت انگلیس ، گشایش یافت.
این مجمع توس��ط نش��ریه تخصصی »صدای اروپایی« مستقر 
در بروکس��ل پایتخت بلژیک وبا همکاری موسس��اتی چون انجمن 
مطالعات خاورمیانه انگلیس، شرکت سرمایه گذاری 'ای سی ال ' و 
نشریاتی چون 'فیگارو' به مدت دو روز در هتل 'گروس ونور اسکوار' 

لندن برگزار شده است. 
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مسیر الكترونیك در حج آينده هم اجرا مي شود
بندر بن محمد حجار خاطر نش��ان کرد وزارت حج در موسم حج امسال، با هماهنگي 
تمام دس��تگاههاي ذیربط، مرحله اول طرح مس��یر الکترونیک را اجرا کرد که مقدمه اي 
براي مرحله دوم آن به شمار مي رود.وزیر حج عربستان بر اهمیت زودهنگام براي اطالع 
رس��اني و آموزش کامل حجاج پیش از سفر آن ها به عربستان در خصوص مسائل دیني، 
نظم، بهداش��ت و محیط زیس��ت تاکید کرد و گفت کش��ورهایي که اق��دام به برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي و اطالع رس��اني و فرهنگ س��ازي براي حجاج خود پیش از سفر به 
عربس��تان کنند، حجاجشان با رنج و مش��قت روبرو نخواهند ش��د.وي از همه کشور ها 
خواست به موضوع اطالع رساني و آموزش اهمیت بیشتري دهند و از تجارب کشورهاي 

موفق در این زمینه استفاده کنند.

مقامات عربستان امسال در حج همكاري خوبي داشتند
سرپرست حجاج ايراني پس از بازگشت به ميهن:

حجت االس��الم والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر، نماینده 
ولي فقیه در امور حج وزیارت و مهندس س��عید اوحدي، معاون 
وزی��ر و رییس س��ازمان حج وزیارت، پیش از ظهر روز گذش��ته 
به میهن اس��المي بازگشتند.سرپرس��ت حج��اج ایراني پس از 
بازگشت در جمع خبرنگاران گفت: خداوند را شاکریم که امسال 

به ما توفیق داد تا بتوانیم حجي آرام و مطلوب را به جاي آوریم.
وي با بیان اینکه تا این مرحله از س��فر همه برنامه هاي پیش 
بیني ش��ده تحقق یافته اس��ت و ش��اهد موفقیت هاي فراواني 
بودی��م، افزود: هم��ه برنام��ه ریزي ها در حوزه ه��اي اجرایي و 

فرهنگي به شکل مطلوب محقق شد.
حجت االس��الم و المسلمین قاضي عس��کر گفت: در حوزه 
مس��ایل معنوي حج ش��اهد برگزاري دو دعاي کمیل باشکوه 
در مدینه و مراس��م دعاي عرفه بسیار باشکوه بودیم.وي افزود: 
امس��ال چون عرفه با جمعه مصادف بود دعاي کمیل در ش��ب 

عرفه در عرفات برگزار شد.
سرپرس��ت حجاج ایراني گفت: جلس��ات انس و معرفت در 
کاروان ها بس��یار باش��کوه تر از قبل برپا و برنامه هاي قرآني در 
داخل کاروان ها و همایش هاي مس��جدالحرام و مسجدالنبي با 

موفقیت برگزار شد.
   ۱۰ نشست تخصصي با حضور فرهيختگان جهان اسالم

حجت االس��الم و المسلمین قاضي عس��کر افزود: در حوزه 
همایش ها امس��ال موفقیت ه��اي بهتري داش��تیم و همایش 
بی��ن المللي از جمله ق��دس، تقریب، اهل بیت علیهم الس��الم 
و مق��ام و منزل��ت زن از دیدگاه اس��الم برگزار ش��د.وي با بیان 
اینکه امسال حدود 10 نشست تخصصي با حضور فرهیختگان 
جهان اس��الم برگزار شد، گفت: همایش هاي امسال با جمعیت 
بیش��تر و کیفیت بهتر برگزار ش��د و نتایج مثبتي در پي داشت.
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت افزود: در حوزه مس��ایل 
دیپلماس��ي دیدارهاي متعددي با وزرا و بعثه هاي کش��ورهاي 
اسالمي همچون وزیر شئون دیني پاکستان، وزیر حج فیلیپین، 

وزیر اوقاف و ش��ئون دیني اردن، رییس سازمان دیانت ترکیه، 
وزی��ر امور خارج��ه بنین و امیر مدینه منوره و رییس س��ازمان 

همکاري هاي اسالمي داشتیم.
  در حوزه هاي اجرایي موفقيت هاي بزرگي داشتيم

حجت االس��الم و المس��لمین قاضي عس��کر گف��ت: نکته 
مهم و برجس��ته در این دیدار ها نفرتي اس��ت که جهان اسالم 
از تکفیري ه��ا و تندرو ه��ا دارند و با آنچه مق��ام معظم رهبري 
و مس��ئوالن جمهوري اس��المي ای��ران مط��رح مي کنند هم 

عقیده اند.
وي خاطر نش��ان ک��رد: پیام امس��ال رهبر معظ��م انقالب 
محورهاي مهمي داش��ت که ما در بسیاري از جلسات با مقامات 

خارجي مطرح مي کردیم و آنان نیز استقبال مي کردند.
سرپرس��ت حجاج ایراني گفت: مس��ئله فلسطین، وحدت 
اس��المي، تفاوت بین اس��الم محمدي و آمریکایي از جمله این 

محور ها بود.
حجت االس��الم و المسلمین قاضي عس��کر ادامه داد: یکي 
از امتی��ازات حج امس��ال آرام��ش حاکم بر حجاج ب��ود و ما در 

حوزه هاي اجرایي موفقیت هاي بزرگي داشتیم.

  مقامات عربستان امسال همکاري خوبي داشتند
وي اف��زود: تصمیماتي که س��ازمان حج و زی��ارت در حوزه 
مس��کن، تدارکات و مس��ایل بهداش��تي گرفته بود در آرامش 

حجاج بسیار تاثیرگذار بود.
حجت االسالم و المس��لمین قاضي عسکر گفت: در ارزیابي 
کلي درصد موفقیت ما امسال در مقایسه با پارسال بسیار بیشتر 
بود و مقامات عربستان امسال همکاري خوبي داشتند و موجب 

شد با آرامش بیشتري برنامه هایمان را محقق کنیم.
وي با اش��اره به ش��عار حج امس��ال با عنوان معنویت، اتحاد 
اس��المي و خودباوري افزود: امسال آنچه در توان ما بود محقق 
ش��د اما مقام معظم رهب��ري بار ها توصیه کرده ان��د به آنچه به 

دست مي آورید قانع نباشید.
  نسبت به ظرفيت هاي حج فاصله فراواني داریم

سرپرس��ت حجاج ایراني گفت: درس��ت اس��ت که کار ها با 
موفقیت صورت گرفته اس��ت اما نس��بت ب��ه ظرفیت هاي حج 

فاصله فراواني داریم.
حجت االسالم و المس��لمین قاضي عسکر افزود: امیدواریم 
بتوانیم با استفاده از راهنمایي هاي مردم و صاحب نظراني که در 

حج بودند از ظرفیت هاي حج بیشتر استفاده کنیم.
وي گفت: امسال دغدغه هاي زیادي درباره انتقال پرواز ها به 
فرودگاه حضرت امام )ره( داش��تیم اما با تالش دست اندرکاران 

این طرح به خوبي اجرا شد.
حجت االس��الم و المسلمین قاضي عس��کر افزود: با تالش 
نیروه��اي انتظام��ي و همکاري م��ردم هیچ م��وردي از انتقال 

موادمخدر به عربستان نداشتیم.
وي گفت: اکنون هفدهمین پرواز بازگشت با آرامش کامل به 

زمین نشست و زائران در فضاي مناسبي به کشور بازمي گردند.
سرپرس��ت حجاج ایراني در پایان از س��ازمان صدا و سیما و 
خبرنگاران رسانه ها که در مدت برگزاري حج اخبار آن را به طور 

شایسته منعکس کردند قدرداني کرد.

علیرضا سبحاني: استقبال حجاج جهان اسالم از حلقه هاي قرآني ايرانیان
علیرضا س��بحاني، سرپرس��ت کاروان قرآني اعزام��ي به حج تمتع با اش��اره به برنامه هاي 
متعددي که طي حضور اعضاي کاروان قرآني در سرزمین وحي اجرا شده است، گفت: اعضاي 
کاروان قرآني متش��کل از قاریان، حافظان و گروه تواش��یح »طه« در هتل هاي زائران ایراني، 
محاف��ل انس با قرآن کری��م و حلقه هاي قرآني به اجراي برنام��ه پرداخته اند که این تالوت ها 
و قرائت ه��ا تاکنون با اس��تقبال خوبي روبه رو بوده اس��ت.وي با بیان اینک��ه یکي از مهم ترین 
برنامه هاي کاروان قرآني تالوت و قرائت قرآن در جمع مس��لمانان دیگر کشور ها است، گفت: 
برنامه هایي که در جمع مسلمانان دیگر کشور ها اجرا کرده ایم همواره مورد استقبال بوده است 
به طور مثال بنده در میان جمعي از مس��لمانان پاکس��تان به تالوت قرآن پرداختم که پس از 
پایان یافتن تالوت 10 تا 1۵ دقیقه اي و گفتن »صدق اهلل العلي العظیم«، مس��لمانان پاکستان 
از من خواستند که دوباره قرآن بخوانم و اشتیاق خیلي زیادي نیز از خود نشان مي دادند و غرق 

در آیات قرآن مي شدند تا اینکه در یک برنامه براي دومین بار به تالوت قرآن پرداختم.
تفاهم نامه اي براي اجراي برنامه هاي قرآني به امضا برسد

سرپرس��ت کاروان قرآني اعزامي ب��ه حج تمتع گفت: براي برگزاري مراس��م دعاي کمیل 

تفاهم نامه مش��ترکي بین ایران و عربستان به امضا رسیده است که این تفاهم نامه در خصوص 
اجراي برنامه هاي قرآني نیز باید شکل بگیرد که در این صورت ممکن است اجراي برنامه هاي 

قرآني حتي راحت تر از برگزاري مراسم دعاي کمیل شود.
  تنها کشوري که نسبت به اعزام قرآنيان اهتمام دارد

س��بحاني در ادامه عنوان کرد: شاید تنها کشوري که نس��بت به اعزام قرآنیان اهتمام دارد 
جمهوري اس��المي ایران اس��ت، چه به لحاظ تش��ویق و چه به لحاظ تبلیغي که از این طریق 
صورت مي گیرد که این اعزام ها جاي ش��کر دارد. با اهتمامي که رهبر معظم انقالب نس��بت به 
اعزام کاروان قرآني دارند این کار نیز هیچگاه متوقف نش��ده است؛ هیچ کشوري کاروان قرآني 

چه براي تشویق چه براي تبلیغ ندارد.
وي در ادامه گفت: در سفر حج تمتع هر کسي در یک نقطه اي و یک مکاني بیشتر احساس 
آرام��ش مي کند و آن حال و هواي معنوي به او دس��ت مي دهد که البت��ه براي من این فضاي 
معنوي بي درنگ در صحراي عرفات ایجاد ش��د و در صحراي عرفات به ویژه ش��ب عرفه حال و 

هواي عجیبي داشتیم و هرکس در گوشه اي از صحراي عرفات با مناجات مشغول بود.
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حاجیان مدينه بعد،چشم انتظار دعاي كمیل بین الحرمین
پرشورترین مراسم معنوي مدینه منوره امشب در بین الحرمین با حضور هزاران حجاج ایراني 
از سوي بعثِه مقام معظم رهبري و با حضور نایب رییس مجلس شوراي اسالمي کشورمان، برگزار 
مي ش��ود.دعاي کمیل س��وم مدینه را حاج غال م رضا غالمرضازاده خواهد خواند و پیش از او حاج 
حمید رمضان پور و پس از وي حاج س��یدعلي س��ادات رضوي به مناجات خواني و مرثیه س��رایي 
خواهند پرداخت.این برنامه که با حضور افزون بر 1۵ هزار حاجي ایراني برگزار مي شود، راسساعت 
21 و 30 دقیقهآغاز و یک س��اعت پ��س از آن به پایان خواهد رسید.حجت االسالم والمس��لمین 
سیدمحمدحس��ن ابوترابي فرد، نایب رییس مجلس ش��وراي اسالمي کش��ورمان که هم اکنون 
به عنوان جانش��ین بعثه مقام معظم رهب��ري در مدینه  حضور دارند، در پای��ان براي حجاج دعا 

خواهند کرد.دو دعاي کمیل مدینه قبل در 20 و 27 شهریورماه برگزار شده بود.

خبر
کاهش چشمگير مراجعات 
درمانی در حج سالجاری

رئیس مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت 
از کاهش چش��مگیر مراجع��ات درمانی 

حجاج ایرانی در سال جاری خبر داد.
دکتر مرعشی با اشاره به اینکه میانگین 
سنی زائران امس��ال باالتر از سال گذشته 
است گفت: س��ال گذشته تا چنین روزی 
ح��دود 8600 مراجع��ه ب��رای ویزی��ت 
تخصصی داش��تیم درحالی که امس��ال با 
کاهش  ۵0 درصدی تا کنون 4400 ویزیت 

تخصصی در مکه و مدینه داشته ایم.
وی تعداد بیماران بس��تری را در مکه 
و مدین��ه 646 نف��ر اعالم ک��رد و افزود : 
آمار بس��تری بیماران به نس��بت س��ال 
گذش��ته 30 در صد کاهش داشته است. 
همچنین کاه��ش 30 درصدی خدمات 
پاراکلینیک��ی و کاه��ش 7۵ درص��دی 
خدمات خدمات سرپایی نسبت به سال 

گذشته داشته ایم.
دکتر س��ید علی مرعشی در خصوص 
عل��ت کمتر ش��دن مراجع��ات بیماران 
ب��ه بیمارس��تان ایرانی گف��ت : آموزش 
ها و اطالع رس��انی قب��ل از حج و  رعایت 
بهداش��ت عموم��ی و هم��راه داش��تن 
داروه��ای تخصصی و همچنین معاینات 
پزش��کی قبل از س��فر عام��ل مهمی در 

سالمت زائرین در سفر بوده است
رئیس مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت 
ادام��ه داد : روزگذش��ته  6۵ نفر مراجعه 
کننده به بیمارس��تان داش��ته ایم که به 
نس��بت تعداد 2۵ هزار زائ��ر در مکه آمار 
بس��یار خوبی اس��ت و نش��ان از سالمت  
عموم��ی زائری��ن دارد . در حال حاضر 9 
مریض در بیمارستان ایرانی داریم و یک 
مورد در بیمارس��تان س��عودی است که 
مقدمات انتقال آنها به ایران فراهم ش��ده 
اس��ت در هر پرواز با برداشتن 9 صندلی 
هواپیما 2 تخت نصب ش��ده ، با توجه به 
این که در پروازه��اي آخر چنین امکاني 
وجود ندارد، تس��ریع در خ��روج زائران 
بیمار مي تواند ش��رایط بهت��ري را براي 

آن ها ایجاد کند.
وی اف��زود : بیش��ترین مراجع��ات به 
پزش��کان متخصص مربوط به متخصص 
داخلی و مش��کالت ریوی بوده است که 
معموال در سفر حج شایع می شود . البته 
بیشترین بستری بیماران در طول موسم 
تا کنون مرب��وط به بیم��اران قلبی بوده 

است.

 درخواست مجدد رئيس سازمان حج
از مستقبلين حجاج

رئیس س��ازمان حج و زیارت با توجه به ش��رایط ف��رودگاه امام از 
مستقبلین حجاج خواست که به شکلي کامال محدود در این فرودگاه 
حاضر شوند. مهندس سعید اوحدي گفت با توجه به محدودیت هاي 
موج��ود در فرودگاه امام نظیر پارکین��گ و فضاي مربوط به خروجي 

زائران این درخواست را مطرح کرده است.
فرودگاه امام پایانه ورودي حجاج شش استان کشور به شمار مي رود 
و براي اولین بار است که براي جابه جایي زائران حرمین شریفین مورد 
استفاده قرار مي گیرد.آقاي اوحدي با تاکید بر این که بروز این مشکل 
از قبل پیش بیني مي شد و به همین دلیل بار ها از مستقبلین خواسته 
بودیم که به طور کامال محدود در فرودگاه حاضر ش��وند، یادآور شد:   
این مس��اله هم مي تواند خروج حجاج را با مش��کل مواجه کند و هم 

براي دیگر مسافران فرودگاه امام، دشواري هایي را به وجود آورد.

  تحویل بار در فرودگاه
رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد که بار حجاج در سالن ویژه 

فرودگاه امام )رحمه اهلل( تحویل آن ها مي شود.
وي به برنامه تنظیم ش��ده براي تحویل بار از طریق پُس��ت اشاره و 
اضافه کرد: این نگراني وجود داش��ت که مشکالتي نظیر تغییر نشاني 

به وجود آمده باشد و بار زائر به موقع تحویل نشود.
مهندس سعید اوحدي که در مسیر عزیمت از مدینه به مکه مکرمه 
با خبرنگار ما س��خن مي گف��ت، به هماهنگي ه��اي صورت گرفته با 
ش��رکت فرودگاه هاي کش��ور در زمینه تحویل بار زائران پرداخت و 
افزود: با اختصاص یک سالن مخصوص در فرودگاه امام، حجاج از آن 

طریق خارج شده و بار خود را نیز تحویل مي گیرند.

  حجم بار و تاخير ها
مهن��دس اوحدي با اش��اره به این ک��ه چندی پی��ش فرودگاه 
جده، ش��لوغ ترین روز خود را با 12 پرواز پش��ت س��ر گذارد، ادامه 

داد: الحم��داهلل مش��کل خاصي در زمینه تاخیر ه��ا هم بروز نکرد و 
تاخیره��اي چند دقیقه اي هم ناش��ي از ترافیک کل��ي موجود در 

فرودگاه جده بود.
وي با تاکید ب��ر این  نکته که جز برخي کاروان هاي دو اس��تان 
گلس��تان و خراسان جنوبي، مش��کل اضافه بار به وجود نیامده و بار 
اضافه ای��ن حجاج هم ب��ا پروازهاي بعدي به مقصد حمل ش��ده، 
خاطرنش��ان کرد: اکثریت حجاج فقط از دو س��اک تحویل گرفته 
ش��ده اس��تفاده مي کنند و همین امر موجب تس��هیل در بارگیري 

پرواز ها شده است.

  امضای تفاهم نامه ساخت هتل در مدینه منوره
مدیران ش��رکت های موده روز گذش��ته طی نشستی با مهندس 
س��عید اوحدی رئیس س��ازمان حج و زیارت تفاهم نامه امضا کردند.
براساس این تفاهم نامه شرکت مذکور موظف شد دو هتل در منطقه 
مرکزی مدینه منوره با ظرفیت 280 اتاق بر اس��اس طراحی و نقشه 
مورد نظر س��ازمان حج و زیارت احداث نماید. این پروژه که با سرمایه 
شرکت س��عودی ساخته می شود از ماه آینده ش��روع و در عرض دو 

سال به پایان می رسد.
بر اساس این گزارش هتل های احداثی 10 سال در اجاره سازمان 
حج و زیارت ق��رار خواهد گرفت و بدین ترتیب از حج س��ال  1438 
آماده پذیرش زائر خواهد بود .این تفاهم نامه در راس��تای تأمین هتل 
به صورت دراز مدت و در جهت صرفه جویی دربخش اس��کان منعقد 

شده است.      
در مجموع حدودا 4۵00 اتاق با طراحی و نقشه طرف ایرانی ظرف 
دو سال در مدینه منوره با صد در صد سرمایه سعودی ساخته خواهد 
ش��د . همچنین قرارداد س��اخت یک آش��پزخانه مرکزی با ظرفیت 
100 ه��زار نفر پخ��ت در روز در مکه مکرمه نیز امضا ش��ده اس��ت و 

بالفاصله بعد از حج ساخت و ساز آن شروع خواهد شد.
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دریچه
 حج در كالم 

سنايي غزنوي
س��نایي غزنوي، ش��اعر بزرگي که موالنا 
او را مقت��داي خ��ود مي ش��مارد، از حج 
س��خن گفته اس��ت، قصیده پرش��کوه 
و آهنگی��ن  او درب��اره ح��ج و اش��تیاق 
س��فر حج از زیباترین س��روده هاي او و 
از ش��اخص ترین قصاید فارس��ي است:
گاه آن آمد که با مردان سوي میدان شویم
یک ره از دیوان برون آییم و بر کیوان شویم
راه بگذاریم و قصد حض��رت عالي کنیم
خانه پردازیم و س��وي خانه یزدان شویم
طبل جانبازي فرو کوبیم و در میدان دل 
بي زن و فرزند و بي خان و سرو سامان شویم

س��نایي آنگاه حالت ه��اي گوناگوني را که در 
طي س��فر طوالن��ي حج پیش آمدني اس��ت، 
پیش��اپیش حس کرده و به س��ادگي و رواني 

باز مي گوید: 
گاه چون بي دولتان از خاک و خس بستر کنیم
گاه چون ارباب دولت نقش شادرویان شویم
گاه از ذل غریب��ي، ب��ار هر ناکس کش��یم
گاه در ح��ال ض��رورت بار هر نادان ش��ویم
گاه بر فرزندگان چون بیدالن، واله ش��ویم
گه زعشق خانمان، چون عاشقان پژمان شویم
از فراق ش��هر بلخ اندر عراق، از چش��م دل
گاه در آت��ش بوی��م و گاه در توفان ش��ویم

و س��پس مراح��ل و منازل س��فر را جابجا 
و ش��هر به ش��هر، برمي ش��مارد که از نظر 
ش��ناخت مس��یر س��فر حج در آن روزگار، 

مي تواند داراي ارزشي خاص باشد.
پ��اي چ��ون در بادیه خونی��ن نهادیم از بال
همچو ریگ نرم، پیش باد، سرگردان شویم
ز آن یتیم��ان پدر گ��م کرده ی��اد آریم باز
چون یتیمان روز عید از درد دل گریان شویم

و زپ��در و ز م��ادر و فرزند و زن ی��اد آوریم 
زآرزوي آن جگر بندان جگر بریان ش��ویم
در تماشاشان نیابیم ارگهي خوش دل بویم
گرد بالینش��ان نبینیم اردمي، ناالن شویم
در غریب��ي درد اگر بر جان ما غالب ش��ود
چون نباشند این عزیزان، سخت بي درمان شویم
باش��د امیدي، هنوز از زندگي باشد، ولیک
آه اگر در منزلي، ما صید گورس��تان شویم
حسرت آن روز چون بر دل همي صورت کشیم
ناچشیده هیچ شربت، هر زمان، حیران شویم
آه اگ��ر ی��ک روز در کنج رباط��ي، ناگهان
بي جمال دوستان، با خاک ره یکسان شویم
قافل��ه بازآی��د ان��در ش��هر، بي دی��دار ما
ما به تیغ قهر حق، کشته غریبستان شویم
دوس��تان گویند حج کردی��م و مي آییم باز
ما به هر ساعت همي، طعمه دگر کرمان شویم

شباهت سفر حج با سفر آخرت
س��فر حج را براس��اس آموزه های دینی می توان از جهاتی به سفر 
آخرت تش��بیه کرد. لباس احرام، یادآور کفن پوش��ی آدمی در س��فر 
آخرت اس��ت. طی مثال متعدد، جهت رس��یدن به کعبه مقصود را به 
ط��ی منازل مرگ مانند قبر و برزخ و... تش��بیه کرده اند. گرد آمدن در 
مس��جدالحرام و راز و نیاز و طلب عفو در آن به روز حش��ر می ماند که 
هم��ه در آن روز با همان لباس قبر دور هم جمع می ش��وند و هر کس 
در اندیشه راهی به س��وی عفو خدای رحمان و رحیم است. هر کسی 
در رحم��ت و کرامت او را می زند و از نتیجه تل��خ کردار، گفتار و رفتار 
خویش، پناهگاه امنی را  می جوید که آن هم جایی جز خانه او نیست.

اش��ک ها جاری اس��ت و دل ها امید به رحمت واس��عه حق دارند. 
اش��ک ها از دیدگان کسانی جاری است که دل  ایشان آکنده از خوف 
و رجاست. ترس از آن است که کفه گناهان آنچنان سنگین باشد که 
غضب الهی، درهای رحمت را به رویش��ان نگشایید و رجا از آن جهت 

است که عفو و بخشش او پایانی ندارد.
در تفسیر »کشف االسرار« آمده است: »بدان که سفر حج بر مثال 
سفر آخرت نهادند و هر چه در سفر آخرت پیش آید، از احوال و اهوال 
مرگ در روز رستاخیز، نمود کار آن درین سفر پدید کردند، تا دانایان 
و زیرکان چون این س��فر پیش گیرند به هر چه رسند و هر چه کنند، 
منازل و مقامات آن راه آخرت یاد کنند و عبرت گیرند و زاد و ساز ن به 
دس��ت گیرند که صعب تر است و عظیم تر. اول آن است که چون اهل 
و عیال و دوستان را وداع کند، بداند که این مثال سکرات مرگ است. 
آن س��اعت که بنده در نزع باشد و خویش و پیوند و دوستان گرد وی 

درآیند و او را وداع کنند.
آن که زاد سفر از همه نوع ها ساختن گیرد و احتیاط در آن به جای 
آرد تا هر چه بزودی تباه ش��ود برنگیرد، داند که آن یادی نماند و زاد 
بادیه نش��اید. دریابد و به جای آرد که طاعت با ریا و تقصیر زاد آخرت 
را نش��اید و به قال النب��ی » ال َیْقَبُل اهللُ َعَماًل فیه مق��داُر َذَرٍه ِمْن ریاٍء« 
و آن گه که بر راحله نش��یند،  مرکب خویش در س��فر آخرت که آن را 

نقش گویند، یاد آورد.
و چ��ون عقبه ها و خطرهای بادیه بین��د، از منکر و نکیر و حیات و 
عقارب در گور که ش��رع از آن نش��ان داده، یاد کند و به حقیقت داند 

که از لحد تا حش��ر بادیه ای عظیم در پیش است که بی بدرقه طاعت 
بریدرن آن دش��وار است. اگر درین بادیه بدین آسانی بدرقه ای به کار 

است، پس در بادیه قیامت بی بدرقه، طاعت چون رستگار است؟!
راستکاری پیشه کن کاندر مصاف رستخیز
نیستند از خشم حق جز راستکاران رستگار

حال که حج به سفر آخرت تشبیه می شود و راستکاری زائر الزم است، 
مهمان خدا باید با اخالص باشد و جز برای خدا عملی انجام ندهد.

امیر مؤمنان علی)علیه الس��الم( فرمود: » َكْیَف َیْسَتطیُع ْاالخالَص 
َمْن َیْغِلُبُه الَْهوي؟.« آن کس که هوا و هوس بر وی چیره ش��ده، چگونه 

می تواند اخالص داشته باشد؟«
حاجیان باید س��فر را با مبارزه با نف��س آغاز کنند و پس از غلبه بر 
آن، قصد کوی دوس��ت کرده، با تمام وجود به سوی او روند. در چنین 

حالی است که به همه چیز خواهند رسید.
امام عسکری)علیه السالم( فرمود:

َ خالِصًا لََرأْیُت  ْنیا ُكَلهّها لُْقَمًة واِحَدًة َو لََقهّْمُتها َمْن َیْعُبُد اهلَلهّ » ْو َجَعْلُت الُدهّ
ٌر فى َحِقهِّه.« انهّى ُمَقِصهّ

»اگر همه دنی��ا را یک لقمه کرده در دهان کس��ی گذارم که خدا 
را از روی اخالص پرس��تش و عبادت کند، ب��از می بینم که در حق او 

کوتاهی کرده ام.«
اس��تاد حس��ن زاده آملی چنین نق��ل کرده اس��ت: روزی یکی از 
مؤمنان که قصد سفر حج داشت، جهت خداحافظی به خدمت عالمه 
ابوالحس��ن شعرانی)رضوان اهلل علیه( ش��رفیاب شد و از وی خواست 
ت��ا در حق او دعایی بکند. عالمه ش��عرانی فرمود: ان ش��اءاهلل بروی و 

برنگردی.
منظور این است که تو با این حال عادی که به سفر می روی، وقتی 
مناس��ک را انجام دادی، باید به قدری تعالی و تکامل داشته باشی که 
در برگش��ت از حج، انس��ان دیگری بش��وی. در واقع معنویت حج به 
قدری در تو اثر نهاده باشد که به انسان جدیدی )از حیثیت معنویت( 
مبدل شده و به قول عرفا، تولد جدید و تولد دومی داشته باشی. امید 
که تمام زائران با اخالص و نیت پاک مناس��ک حج را انجام دهند و از 

برکات و فیوضات این مراسم بهره بگیرند.

رزق كم و عمل كم
امام رضا علیه السالم فرمودند:

َمن َرضى عن اهلل تعالى بالَقلیل ِمن 
زق رَضى اهلل منه بالَقلیل ِمَن  الرهّ

الَعمل؛
هر ک�س به رزق و روزی کم از خدا 
راضی باشد، خداوند از عمل کم او 

راضی خواهد بود.
)بح�اراالن�وار،ج 78،ص 3۵7(
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 اندوه مومن 
امام رضا علیه السالم فرمودند:

ج اهلل  ج عن م�وم�ن ف�رهّ َم�ن ف�رهّ
َعن َقلبه یَ�وم القیمة ؛

هر کس اندوه و مشکلی را از 
مومنی بر طرف نماید خداوند در 
روز قیامت ان�دوه را از قلبش بر 
طرف سازد.
)اصول کافی، ج 3، ص 268(

  حجت االسالم و المسلمین حسین انصاریان
س��عی صفا و مروه از شعائر الهی اس��ت و از ارکان حج و بسی 
عبرت آموز است. امام صادق)علیه السالم( می فرماید: از آنجا که 
حضرت آدم که از جانب حق به مقام اصطفا رس��ید، به این قطعه 
از کوه هبوط کرد. نام این کوه به مناس��بت مقام آدم، صفا نامیده 
شد و چون حوا که مقام زینت و مرأه بودن داشت، به آن کوه دیگر 
هبوط کرد، نام آن کوه، مروه گذاش��ته شد. چون ابراهیم، هاجر و 
اسماعیل را درد آن وادی لم یزرع درد اطراف حرم و جایگاه خانه 
خدا قرار داد و خود به شام بازگشت، کودک شیرخواره به تشنگی 
س��ختی مبتال ش��د. هاجر که در میان زنان زمان نمونه ایمان و 
اخالص و فداکاری و تسلیم به حق بود، برای نجات طفل، نه تنها 
به خاطر مهر مادی بلکه برای خدا بر کوه صفا ایس��تاد و فریاد زد: 
آیا در اینجا انیس و مونس هس��ت؟ چون جوابی نش��نید، به کوه 
مروه رفت و به همان صورت دادخواهی نمود و بی جواب ماند. این 
برنامه را هفت بار تکرار ک��رد و در این وقت امین وحی در برابر او 

ظاهر شد و گفت: کیستی؟ جواب داد: مادر فرزند ابراهیم.
امی��ن الهی به او گفت: ش��ما را به که س��پرده اند؟ گفت: این 
مطلب را تو به وقت مراجعت ابراهیم از وی پرس��یدم و آن پیامبر 
بزرگوار فرمود: من شما را به خدا سپردم. جبرئیل گفت: بحق شما 
را به کسی سپرده که در تمام امور کفایت تان می کند. در آن وقت 
کودک با پاش��نه پا از شدت تش��نگی زمین را کاوش می کرد که 
ناگهان چشمه پرآبی از زیر پای او جاری شد. این هفت بار رفت و 
آمد هاجر که منشأ و ریشه ای جز ایمان و اخالص و حفظ کودک 
برای خدا و جلب رضایت حق نداشته، از جانب خدا به عنوان رکنی 
از ارکان حج و مناس��کی از شعائر الهی قرار داده شد تا زئران خانه 
محب��وب، خالص و مخلص آن وادی پر نور را هفت بار رفت و آمد 
کنند و روح خود را همانند روح هاجر از زنگ کدورت ها بش��وند. 
آری سعی صفا و مروه از طرفی ارج نهادن به مقام ایمان و اخالص 
آن زن باکرامت است. از جهت دیگر اطاعت از فرمان حضرت حق 
اس��ت در تعظیم ش��عائر او و از باب دیگر، سعی در تصفیه نفس و 
تحقق توبه و توس��ل به مقام حضرت رب و یادآور محشر کبری و 

قیامت عظمی و تردد مردم در آن صحنه هول انگیز برای به دست 
آوردن راه نجات و جلب شفاعت در روز جزاست.

یا س��عی صفا و مروه که در خطی مس��تقیم و راهی راس��ت 
انجام می گیرد، انسان به مقصدی از مقاصد حقه که اتمام عمره 
تمتع یا عمره مفرده تا حج تمتع است، می رسد و به این معنای 
آموزنده توجه  می گردد که: راه رس��یدن به نتایج مثبت و خیر 
دنیا و آخرت و جلب خشنودی محبوب و به دست آوردن جنات 
و رضوان حق، فقط و فقط حرکت در صراط مستقیم است که از 

هرگونه کجی و اعوجاج به دور است.
صراط مستقیم حق، قرآن و مجموعه روایات صحیحه ای است 
که از اهل بیت)علیه السالم( رسیده؛ صراطی که شیاطین انسی و 
جنی انحراف انسان از آن را هدف قرار داده اند صراطی که راه همه 
انبیا و اولیا و راه کمال بشر است و راهی است که همه استعدادهای 
آدمی در آن به رشد می رس��د و از انسان منبعی از کماالت و خیر 
به وجود می آورد. صراط مستقیم راهی است که نتیجه حرکت در 
آن، لقاءاهلل و رسیدن به بهشت عنبر سرشت و عامل همنشینی با 

انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین در عالم آخرت است.
تعالی روح، رش��د عقل، ظهور مایه های انسانی، طلوع اخالق 
حس��نه،  پدید آمدن عمل صالح، همه و همه محصول حرکت در 

صراط مستقیم است که سعی صفا و مروه در ن جاده مستقیم که 
حرکتی الهی اس��ت و هروله در آن نشانه و عالمت فرار از شیطان 
است؛ شیطانی که در آن مسعی در برابر ابراهیم قرار گرفت و امین 
وحی حمله به او را به ابراهیم دس��تور داد و او در برابر حرکت تند 
ابراهیم فرار کرد، گوشه ای است از صراط کلی و جهتی است برای 
توجه انسان از صراط صغیر به صراط کبیر. در تردد در سعی صفا 
و مروه باید تردد در حریم و درگاه و پیش��گاه سلطان هستی را به 
امید عطا و بخش��ش او در نظر گرف��ت و با دلی پر از یقین متوجه 
عنای��ت آن حضرت بود ک��ه جنابش در ک��رم و لطف و محبت و 
عنایت و رحمت و غفران نهایت و حد ندارد و محال اس��ت گدایی 
که به امید لطف صاحبخانه به در آن خانه رفت و آمد کند، ناامید 
بازگردد. بسیاری از حقایق مبتنی بر عدد هفت است؛ ایام هفته، 
هفت آسمان، هفت زمین، هفت منزل، سلوک، هفت شهر عشق، 
هفت دور طواف، هفت مرتبه س��عی صفا و مروه، هفت بار جمره 
و هفت دوزخ، ولی فلس��فه ابتنای این حقایق بر ما آن طوری که 
باید روش��ن نیست. شاید هفت بار سعی صفا و مروه اگر با خلوص 
نیت و اخالص حال و توجه به محبوب انجام گیرد که تعظیم شعار 
دوس��ت با آن هفت مرتبه تحقق پیدا کند، از باب رحمت و لطف 
حضرت او سبب نجات از هفت طبقه دوزخ با قبول توبه انسان در 
پیشگاه او شود که اگر فلسفه و حکمت این هفت مرتبه سعی صفا 
و مروه تجات از هفت دوزخ باشد، بهره ای بسیار عظیم که در میان 
بهره های انسان کم نظیر است، نصیب آدمی شد و اگر حکمت آن 
در صورت توجه به حقیقت سعی آزاد کردن چشم و گوش و زبان 
و دست و شکم و شهوت و قدم از گناهان و معاصی باشد، و این که 
در مس��عی برای پاک نگاه داشتن این هفت عضو رئیسه جسم با 
خداوند مهربان پیمان بسته شود، باز سودی دریاوار از سعی صفا و 
مروه به انسان رسیده و اگر فلسفه آن در هر مرتبه از سعی، زدودن 
ش��هوت بی قید و بند و دو میوه تل��خ آن خرص و بخل و غضب و 
دو اثر جهنمی آن عجب و کبر و هوا و س��ه ثمره خطرناک آن کفر 
و بدعت و حسد باش��د، عظیم ترین منفعت و سنگین ترین سود 
که پاک ش��دن وجود از بدترین رذائل اخالقی است، برای انسان 
حاصل شده است. آری اگر زدوده شدن این منابع شر و زیان و به 

باددهنده خیر دنیا و آخرت؛
1- شهوت 2- حرص و بخل 3- غضب 4- عجب و کبر ۵- هوا 
6- کفر و بدعت 7- حسد، اگر فلسفه سعی صفا و مروه و حکمت 
این رکن عظیم و این عمل الهی باش��د، خوشا به حال انسانی که 
موفق به این گونه س��عی صفا و مروه شود که شاید تعظیم شعائر 
الهی که مایه در تقوای قلب دارد، غیر از این نباشد. در آیه مربوط 
به صفا و مروه بیان ش��ده که صفا و مروه بدون شک از شعائر الهی 
است و خداوند بزرگ نسبت به انجام دهنده این عمل شاکر علیم 
ِ َفَمْن َحَجهّ الَْبْیَت َأِو اْعَتَمَر  َفا َوالَْمْرَوَة ِمن َش��َعآئِِر اهللهّ اس��ت. » ِإَنهّ الَصهّ
َ َشاِكٌر َعِلیٌم«  َع َخْیًرا َفِإَنهّ اهللهّ َف بِِهَما َوَمن َتَطَوهّ َوهّ َفاَل ُجَناَح َعَلْیِه َأن َیَطهّ
آری خداوند مهربان نسبت به کسی که همراه با سعی صفا و مروه 
ش��یطان را از خود فراری دهد و کش��تی وجود خویش را از هفت 
دریای عذاب جهنم با توبه و انابه واقعی به س��احل نجات برساند 
و در همه امور به امید بخش��ش و عطای س��لطان هستی باشد و 
ترددی و رفت و آمدی جز به حریم حق نکند و با هر مرتبه سعی، 
رذیلتی از رذایل بیان شده در سطور قبل را از خود دور کند، شاکر 
است که شکر خدا از بنده اش، اعطای اجر جزیل و ثواب جمیل و 
رزق کریم است و عبد باید بداند که اعمال و دقایق اعمال و ظاهر و 
باطن اعمال در محضر حق حاضر و خداوند نسبت به همه آنها بینا 
و آگاه اس��ت، اگر عمل به نحو حقیقت انجام گیرد، به شکر حق از 

عبد متصل شود که »فان اهلل شاكر علیم«

صراط مستقیم حق، قرآن و مجموعه روایات 
صحیحه ای است که از اهل بیت)علیه السالم( 

رسیده؛ صراطی که شیاطین انسی و جنی 
انحراف انسان از آن را هدف قرار داده اند صراطی 

که راه همه انبیا و اولیا و راه کمال بشر است

هروله عشاق
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سبقت در رفع نزاع 
امام حسین علیه السالم فرمودند:

أیما اثَنین َجرى بینهما كالم فطلب أحدهما 
رَض�ى االخر كاَن سابقة الَى الجنهّة ؛

هر یک از دو نفری که میان آنها نزاعی 
واقع  و یک�ی از آن دو رضایت دیگری 
را بجوید ، سبقت گیرنده اهل بهشت 

خواهد بود.
)محجه البیصاء ج 4،ص 228(

مرح��وم آی��ت اهلل ملک��ی تبری��زی در فضیل��ت ای��ن ماه 
)ذی الحجه(  می نویس��د: این ماه بسیار مهم بوده و مراقبین در 
این منزل توقفگاه هایی دارند ک��ه به حکم بندگی و بجا آوردن 
ح��ق مراقبت، واجب اس��ت که با غفلت وارد آن نش��ده و بدین 

ترتیب احترام آن را حفظ کنند.
از کارهای مهم اهل مراقبت، ش��ناخت ش��رافت و فضل این 
منزل ش��ریف و ش��ناخت زمان های مذکور و فواید آن اس��ت. 
همچنین به عا ش��قان راه معنویت این نکته را گوش��زد می کند 
که یکی از این توقفگاه ها، 10 روز اول آن اس��ت و  می نویس��د: 
ْعُدوَداٍت«  َ ِفى َأَیهّاٍم َمهّ منظور از ایام معلومات در آیه » َواْذُكُروْا اهللهّ
)بق��ره/ 203( )و خدا را در روزه��ای معین یاد کنند( نیز همین 
اس��ت و »یاد« و »غفلت« با هم سازگاری ندارند. پس بپرهیز از 
این که در این ماه دل خود را به نجاس��ات آلوده نمای، بخصوص 

با نافرمانی و معصیت.
وی در م��ورد عبارت »واذک��روا اهلل« که در این آیه به صورت 
مطلق آمده است، می فرماید: ذکر کامل که در آیه باال آمده است 
که با عقل، روح، دل و بدن در ذکر خدا باشی، زیرا هر کدام از آنها 
ذکر بخصوصی دارند. این فرصت را غنیمت شمار که خداوند به 
تو اجازه ذکر خود را داده است. در عقل خود این را از نعمت های 
بزرگی بدان که عمرت برای ادای شکر آن کافی نبوده، روحت را 
در مقام حضور حاضر کن که گویا حاضر در نشس��تگاه صدق نزد 
پادشاه مقتدر  می باشدو با دل خود به بندگی او و شکر نعمت های 
او روی آور و با تمام اعضای بدنت مشغول انجام عبادات و طاعات 
ش��و. اگر خدا را این گونه ذکر کردی، مژده بده که چنین ذکری، 
عالمت این اس��ت که خداوند ت��و را در تمام وج��ودت و با تمام 
وجودت ذکر نموده و برای بار دوم به خاطر پاداش چنین ذکری، 

تو را در تمام این موارد ذکر خواهد نمود.
استاد عرفان امام خمینی)ره(، مرحوم ملکی نیز توصیه هایی 

برای این دهه دارد که عبارتند از: 
معصیت الهی پرهیز کن!

درباره روایتی که پیرامون فضیلت این روزها از پیامبر)ص( 
روایت شده است،  بیندیش. آنجا که فرمودند: »روزهایی نیست 
که عمل صالح در آن محبوب تر باشد نزد خدای عز و جل از این 
10 روز- یعنی 10 روز ذی الحجه- گفتند: ای رسول خدا! حتی 
جهاد در راه خدا؟ فرمودند: حتی جهاد در راه خدا مگر فردی که 
ب��ا جان و مالش در راه خدا جه��اد کرده و جان و مال خود را فدا 
نماید.« آمادگی کامل پیدا نموده و با تمامی نشاط و شوق و دعا 
و توسل به نگهبانان امت )اهل بیت علیهم السالم( بخصوص در 

شب اول، وارد این میدان شو.
در تض��رع خود به در کرم آن��ان )اهل بیت( بخواه که تو را در 
قصد حزب، دعا،  حمایت، والیت، ش��فاعت و شیعیان خود وارد 
نموده، به درگکاه خدای متعال برای توفیق، قبول، رضایت او از 
ت��و، تأیید، اصالح و تمام خیرهای دینی و دنیوی و آخرتی برای 
تو و خانواده ات، برادران دینی، همسایگان و کسانی که حقی به 

گردن تو دارند،  تضرع نمایند.
در هر ش��ب از این دهه، بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز 
بجا آور و در هر رکعت آن س��وره »فاتحه الکتاب« و »اخالص« و 
این آیه را بخوان: » َو واَعْدنا ُموسى  َثالِثیَن لَْیَلًة َو َأْتَمْمناها بَِعْشٍر 
َفَتَمهّ ِمیقاُت َربِهِّه َأْربَِعیَن لَْیَلًة َو قاَل ُموسى  ِلَِخیِه هاُروَن اْخُلْفِنى ِفى 
َقْوِمى َو َأْصِلْح َو ال َتَتهِّبْع َس��ِبیَل الُْمْفِسدین.« )اعراف/ 142( تا در 

ثواب با حاجی ها شریک شوی، گرچه حج نکرده باشی.
درب��اره روایت پیامب��ر اکرم)ص( که در آن ش��وق حضرت 
موسی)علیه الس��الم( به این وعده گاه را بیان نمودند، بیندیش 

آنجا که فرمودند: »در 40 روز رفت و آمد خود به خاطر اشتیاقی 
که به دیدار خداوند داشت، نخورد، نیاشامید و نخوابید.«

از مهم ترین اعمال این ماه، عمل به روایت زیر اس��ت: ش��یخ 
مفید از مام ابوجعفر)علیه الس��الم( نق��ل کرده اند که فرمودند: 
خداوند توس��ط جبرئیل پنج هدیه در 10 روز اول این ماه برای 
عیس��ی بن مریم)علیه الس��الم( فرس��تاده و فرمود: عیسی! با 
این پن��ج دعا، تکرار کن زیرا در روزه��ای ده گانه یعنی 10 روز 

ذی الحجه عبادتی محبوب تر از آن نزد خداوند نیست.
اول: » اَل إلَه إاَلهّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشریَك لَُه ، لَُه الُمْلُك ، َولَُه الَحْمُد، 

َوُهَو َعلى ُكِلهّ َشيٍء َقدیٌر «
ُ َوْحَدُه ال َشریَك لَُه اََحداً َصَمداً لَْم  دوم: » اَْش��َهُد اَْن ال اِلَه ِاال اهللهّ

َیَتهِّخْذ صاِحَبًة َوال َولَداً.«
ُ َوْحَدُه ال َشریَك لَُه اََحداً َصَمداً لَْم  سوم: » اَْشَهُد اَْن ال اِلَه اِال اهللهّ

َیِلْد َولَْم یُولَْد َولَْم َیُكْن لَُه ُكُفواً اََحٌد.«
چه��ارم: » اَش��َهُد اَن آل اَلَ��َه ااََلهّ اهلل ُ َوح�َدُه اَل َش���ریَك لَُه ،لَُه 
اَل َیموُت بِ�َیِدِه الَخیُر  الُملَكُ َولَُه الَح��مُد یُحِیِ�ى َویُمیُت َوُهَو َحىهّ ٌ

َو ُهَو َعَلى ُكلهّ ِ َشیئ ٍ َقدیُر.«
پنجم: » َحْس��ِبيَ  اهللُ َو َكفي، َس��ِمَع اهللُ لَِمْن َدعا، لَْیَس َوراَء اهلِل 
ِ االِخَرَة  َء، َو اََنهّ هلِلهّ ْن َتَب��َرهّ ِ بِما َدعا، َو اَنَهُّه بَريٌء ِمَمهّ ُمْنَته��ي، اَْش��َهُد هلِلهّ

َو االولي«.
از مهم تری��ن کارهای��ی که در این دهه وارد ش��ده، 10 ذکر 
»ال اله اال اهلل« اس��ت که در هر روز 10 بار گفته می ش��ود و اول 
آن چنین اس��ت: »ال اله اال اهلل عدد اللیالى« که ثواب زیادی در 

روایات برای این عمل ذکر شده است.
ُ َعَدَد َأْمَواِج  ُه��وِر ال ِإلََه ِإال اهللهَّ ُ َعَدَد اللهََّیالِي َو الدُّ )ال ِإلَ��َه ِإال اهللهَّ
ُ َعَدَد  ا َیْجَمُعوَن ال ِإلََه ِإال اهللهَّ ُ َو َرْحَمُتُه َخْیٌر ِممهَّ الُْبُح��وِر ال ِإلََه ِإال اهللهَّ
 ُ ِر َو الَْوبَِر ال ِإلََه ِإال اهللهَّ ��عْ ُ َعَدَد الشهَّ ��َجِر ال ِإلََه ِإال اهللهَّ ��ْوِك َو الشهَّ الشهَّ
 ُ ُ َعَدَد لَْم��ِح الُْعُیوِن ال ِإلََه ِإال اهللهَّ َع��َدَد الَْحَج��ِر َو الَْمَدِر ال ِإلََه ِإال اهللهَّ
ُ َعَدَد  ْب��ِح ِإَذا َتَنفهََّس ال ِإلََه ِإال اهللهَّ ِفي اللهَّْیِل ِإَذا َعْس��َعَس َو ]ِفي [ الصُّ
ُ ِمَن الَْیْوِم ِإلَى َیْوِم یُْنَفُخ  ُخوِر ال ِإلََه ِإال اهللهَّ َیاِح ِفي الَْبَراِري َو الصُّ الرِّ

وِر( ِفي الصُّ
اس��تاد اخالق ام��ام خمین��ی)ره( درباره یک��ی از فرازهای 
ای��ن ذکر توضیحات��ی می دهد. از جمله  می نویس��د: در جمله 
س��وم گفت: »ال اله اال اهلل و رحمته خی��ر مما یجمعون« )خدایی 
نیس��ت جز خدای یکتا و رحمت او بهتر از آنچه جمع می کنند،  
می باش��د(. منظور از آنچ��ه جمع می کنند، هم��ان اموال دنیا 
می باش��د که نزد خدا حقیر و حتی دش��من خدا می باشد. چرا 

اموال دنیا نزد خداوند حقیر است؟
مرح��وم ملکی تبریزی پاس��خ می گوید: به جه��ت این که با 
مش��غول کردن بندگان او،  مانع می شود که آنان به ذکر، اندیشه 
و عبادت او پرداخته و بدین ترتیب راه رس��یدن به قرب و کرامت 
او را بر آنان س��د می کند. به همین خاطر به جای این که بگوید: 
»ال ال��ه اال اهلل به تع��داد اموال مردم« با کالم��ی به همین مطلب 
اش��اره کرد که در آن کالم به علت حقارت و انتخاب این لفظ به 
جای آن لفظ، اشاره شده است. زیرا رحمت خداوند بهتر از اموال 
دنیا می باشد. یعنی آخرت بهتر از دنیا و خداوند بهتر و ماندنی تر 

است و انسان باید از این تغییر اسلوب به این مطالب پی ببرد.
آن گاه که این مطلب را درک کرد، باید کمتر غم و غصه دنیا 
را خورده و بداند اندوه فراوان دنیا در قلب باعث می ش��ود شرفی 

را که قلب در نزد خداوند دارد، از دست بدهد.
مرحوم ملکی تبریزی با این بیان روش��ن می سازد که دنیای 
مذموم اس��ت که مانع رسیدن انسان به کمال حقیقی اش شود 
یعنی اگر انس��ان به دنیا لحاظ استقاللی قائل شود و تمام تالش 
و کوش��ش خود را صرف رس��یدن به دنیا بکن��د، ضرر غیر قابل 
جبران��ی  می بیند اما اگر دنیا مقدمه و پلی برای آخرت و مزرعه 
آخرت��ش باش��د، عالوه بر این که مذموم نیس��ت، بلکه بس��یار 

پسندیده نیز خواهد بود.
9- از مهم تری��ن کاره��ا، روزه 9 روز اول این دهه، بخصوص 
روز نخست آن است. روایت شده است که روزه روز اول آن برابر 
با روزه 80 ماه و روزه 9 روز برابر با روزه روزگار می باش��د و روزه 

روز تروبه )هشتم ذی الحجه( کفاره 60 سال است.
10- پرداختن به اعمال ش��ب و روز عرفه و عید قربان که در 

کتب ادعیه موجود است.
منبع اصلی: کتاب المراقبات میرزا آقا جواد ملکی تبریزی

پیامبر)ص( فرمودند: »روزهایی نیست که عمل 
صالح در آن محبوب تر باشد نزد خدای عز و جل از 
این 10 روز- یعنی 10 روز ذی الحجه- گفتند: ای 
رسول خدا! حتی جهاد در راه خدا؟ فرمودند: حتی 
جهاد در راه خدا مگر فردی که با جان و مالش در 
راه خدا جهاد کرده و جان و مال خود را فدا نماید.«

فضيلت ها 
و ادعيه های خاص 

ماه ذی الحجه
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امنیت زائر
سرقت در هتل ها و ساختمان ها، 
با ش��یوه های متفاوت زی��ر صورت 
می گیرد که جا دارد هموطنان عزیز 

دقت الزم را مبذول دارند:
1- از داخ��ل اتاق ه��ا که ش��امل 
برداشت از کش��وها و داخل ساک ها 

است.
2- از داخل صن��دوق امانات که 
به شیوه برداش��تن مقداری از وجوه 
موجود در آن اس��ت که مش��هور به 
الیی کشی می باشد. یعنی این که از 
یک دس��ته پول، چند برگ برداشته 

می شود.
3- از داخل البی ها و سالن ها که 

به دو شیوه ذیل صورت می پذیرد:
الف- اس��تفاده از غفلت زائران 
محت��رم، در هن��گام ازدح��ام در 
س��الن ها، کیف یا س��اک و... مورد 

سرقت قرار می گیرد.
ب- با جا ماندن اش��یا اعم از کیف 
و اجناس، در داخل س��الن ها- که از 
آن جمله سالن غذاخوری می باشد- 

اجناس به سرقت می رود.

ب��رای پیش��گیری از این ش��یوه 
سرقت و باال بردن ضریب امنیت این 
مکان ه��ا، رعایت موارد زیر، ضروری 

است:
تردده��ای  از  جلوگی��ری   -1
غیرضروری افراد ناش��ناس و خدمه 
هتل به داخ��ل اتاق ها. برای نظافت، 
نی��ز الزم اس��ت این ام��ر، در حضور 

زائران محترم صورت پذیرد.
2- ب��از نگذاش��تن در اتاق ها در 
هیچ ح��ال، حت��ی در موقعی که در 
داخل اتاق، به اس��تراحت مش��غول 
هستیم و نگذاشتن کلید روی درها.
3- قفل کردن ساک ها در داخل اتاق.

4- ش��مارش موجودی خود، چه 
موجودی داخل صندوق امانت و چه 

موجودی داخل ساک ها.
۵- ندادن آدرس هتل و ش��ماره 
اتاق خ��ود به افراد غریب��ه  ای که در 
حرم ها یا جاهای دیگر با آنان آش��نا 

می شویم.

کلياتی درباره دعای کميل 
دعای کمیل دعایی اس��ت از حضرت عل��ی)ع( که کمیل بن زیاد 
نخعی روایت کرده است. این دعا مشتمل بر مضامین بلند و متعالی در 
ش��ناخت خداوند و درخواست بخشش گناهان است. عالمه مجلسی 
دعای کمیل را بهترین دعاها دانسته است. این دعا از دعاهای رایجی 
است که شیعیان در شب نیمه شعبان و شب های جمعه می خوانند.

منبع دعای کمیل کتاب مصباح المتهجد ش��یخ طوس��ی است. 
ش��یخ طوسی این دعا را به نام دعای خضر در ضمن اعمال ماه شعبان 
آورده اس��ت. وی می گوید: »روایت ش��ده که کمیل ب��ن زیاد نخعی 
امیرالمؤمنین)ع( را دید که در ش��ب نیمه ماه شعبان در حال سجده 
این دعا را می خواند« سپس دعای مشهور کمیل را نقل می کند. سید 
بن طاووس در اقبال االعمال عالمه مجلسی در زادالمعاد و کفعمی در 
ضمن اعمال نیمه شعبان این دعا را آورده اند. شیخ عباس قمی نیز در 
مفاتیح الجنان دعای کمیل را به نقل از مصباح المتهجد آورده است. 

عالمه مجلسی دعای کمیل را بهترین دعا معرفی کرده است.

  وجه نام گذاری
ب��ه خاطر اینکه این دعا را کمیل بن زیاد نخعی از حضرت علی)ع( 

روایت کرده، لذا به نام او مشهور است.

  مضامين
فرازی از دعای کمیل:

»َفَهْبِن��ي َیا ِإلَِهي َو َس��ِیهِّدي َو َمْواَلَي َو َربِهّي َصَب��ْرُت َعَلى َعَذابَِك 
َفَكْیَف َأْصِبُر َعَلى ِفَراِقَك  َو َهْبِن��ي َصَبْرُت َعَلى َحِرهّ نَاِرَك َفَكْیَف َأْصِبُر 

َعِن الَنهَّظِر ِإلَى َكَراَمِتَك  َأْم َكْیَف َأْسُكُن ِفي الَنهّاِر َو َرَجائِي َعْفُوَك.«
دعای کمیل مش��تمل بر مضامین بلند در معرفت خداوند و طلب 
آمرزش گناهان اس��ت.حضرت علی)ع( این دعا را با نام خداوند آغاز 
می کند و سپس در چند فقره به رحمت، قوت، جبروت، عزت، عظمت، 
س��لطنت، ذات، اس��ماء، علم و نور الهی خداوند را قسم می دهد. بعد 
لِی��َن َو یا آِخَر اآْلِخِریَن« ندا  َوهّ َل اْلَ وُس یا َأَوهّ خداون��د را با »یا نُوُر یا ُقُدهّ
می کند، آثار و پیامدهای اعمال آدمی را متذکر می ش��ود و از خداوند 

طلب آمرزش می کند.
حضرت در فقره بعد با یاد خدا به خدا تقرب می جوید، خدا را ش��فیع 
درگاهش قرار داده و از خدا می خواهد که به پیش��گاه خدا نزدیک شود، 

سپاس��گزاری را به او یاد دهد، یاد خدا را به خود الهام 
دهد و از خدا طلب خضوع و خشوع می کند و با عباراتی 
شدت اش��تیاق خود به حق را ابراز می دارد. در ادامه 
به فرمان عالم گیر خداوند اش��اره ک��رده و با عباراتی 

خداوند را بخشایشگر خطاپوش معرفی می کند.
در بندهای دیگر، آن حضرت ستار العیوب بودن 
خداوند، دفع بالها، حفظ لغزش ها و عدم استحقاق 
بن��ده به تعری��ف و تمجیدها را بی��ان می کند و به 
ضعف و نقص و بدحالی، به سنگینی بال و گرفتاری 
و قصور و نارس��ایی ها و ... اشاره می کند و از آنها نزد 
خداوند شکوه کرده و از لطف و کرم الهی برای رفع 
آنها کمک می خواهد و با توس��ل به عزت خداوند از 
او خواس��ته هایی مطرح می کند و به تسویل نفس 
و تزیین شیطان اش��اره می کند. با اشاره به سابقه 
لط��ف ازلی عنوان می کند ک��ه خداوند موحدان و 
پرستشگران را در آتش جهنم نمی سوزاند.سپس 
آن حضرت به مقایس��ه بالهای دنیا با عذاب آخرت 

می پ��ردازد و می گوید: »ای موالی من گیرم که بر عذاب تو ش��کیبا 
باشم چگونه بر دوریت صبر کنم؟« بعد به امید بنده مؤمن به رحمت 
خداوند اش��اره می کن��د و می گوید »آیا مومن و کافر یکس��انند؟« و 
در پای��ان ب��ا ندا کردن خداوند ب��ه صفاتی، از خداون��د حاجت هایی 

می طلبد.

  ثواب قرائت
امام خمینی)ره(:

»دعای کمیل در ش��عبان وارد شده است و یکی از ادعیه ای است 
که در پانزده شعبان، شب پانزده شعبان خوانده می شود، مشتمل بر 

اسراری است که دست ما از آن کوتاه است.«
صحیفه امام، ج۲۰، ص ۲۵۰.
س��ید بن ط��اووس در کتاب اقبال االعمال بعد از اینکه کالم ش��یخ 
طوس��ی در مصباح المتهجد را م��ی آورد، روایت دیگری را نقل می کند 
که کمیل بن زیاد می گوید: روزی با موالی خود، امام علی)ع( در مسجد 
بصره نشس��ته بودم که جمعی از اصحاب حضرت هم حضور داش��تند. 
سؤال ش��د از حضرت که معنی این آیه که خدا می فرماید: »فِیَها یْفَر ُق 
کُلّ أَْمٍر َحکیٍم« چیست؟ حضرت فرمودند: آن شب نیمه شعبان است. 
سوگند به کسی که جان علی در دست قدرت اوست هیچ بنده ای نیست 
جز اینکه تمام آنچه بر او از نیکی و بدی می گذرد، در ش��ب نیمه شعبان 
برایش تقسیم می شود تا آخرسال او. هر بنده ای که آن شب را به عبادت 

احیا کند و دعای حضرت خضر را بخواند، دعای او مستجاب می شود.
کمی��ل می گوید: وقتی که حض��رت به منزل خ��ود رفتند، وقت 
ش��ب به خدمت آن بزرگوار رسیدم. حضرت فرمودند برای چه کاری 
آمدی؟ ع��رض کردم به طلب دع��ای خضر آم��ده ام. امیرالمومنین 
علی)ع( فرمود: ای کمیل، اگر این دعا را حفظ کردی هر ش��ب جمعه 
یا در هر ماه و یا سالی یکبار و یا الاقل در تمام عمر یک مرتبه بخوان تا 
امور تو کفایت شود. خداوند تو را یاری می کند، روزی تو زیاد می شود 
و البت��ه از مغفرت هم محروم نخواهی ش��د. ای کمیل، مدتی که تو با 
ما مصاحب هس��تی، موجب ش��ده که تو را به چنین نعمت و کرامتی 

سرافراز گردانم. ای کمیل بنویس: اللهم انی اسئلک برحمتک... .

  حکم فقهی
ُجُن��ب و حائض اگر دعای کمیل بخوانند احوط 
و بهتر آن اس��ت که آیه »َأَفَمن كاَن ُمْؤِمًنا كَمن كاَن 
َفاِسًقا اَلهّ یْس��َتُووَن« که جزء آن است نخوانند چون 
جزء سوره حم سجده است. اما بعضی از فقها خواندن 

این آیه را برای حائض و جنب حرام می دانند.

  زمان
امام خمینی)ره(:

»دعای کمیل یک دعای عجیبی اس��ت، بسیار 
عجیب. بع��ض فقرات دعای کمیل از بش��ر عادی 

نمی تواند صادر بشود.«
صحیفه امام، جلد 19 - صفحه 64.

با توجه به گفته سید بن طاووس در کتاب اقبال 
االعمال زمان قرائت دعای کمیل نیمه شعبان و شب 
جمعه است. و در ایران رسم بر این است که شیعیان 
ای��ن دعا را در نیمه ش��عبان و ش��ب های جمعه در 

مکان های مذهبی به صورت جمع می خوانند.

ُجنُب و حائض اگر دعای 
کمیل بخوانند احوط و بهتر 
آن است که آیه »أََفَمن کاَن 

ُمْؤِمنًا کَمن کاَن َفاِسًقا َلاّ 
یْستَُووَن« که جزء آن است 
نخوانند چون جزء سوره حم 
سجده است. اما بعضی از 

فقها خواندن این آیه را برای 
حائض و جنب حرام می دانند

حقیقت عبادت 
امام حسن عسکری علیه السالم 
فرمودند:

لوِة َو  لَیَسِت الِعباَدُة َكثَرَة الصیهّاِم َو الصهَّ
ر فى أمر اهلِل؛ انهَّما الِعباَدُة َكثَرُة التهََّفكُّ
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز 
نیست، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد 
در کار خدا اندیشیدن است.
)تحف العقول، ص448(
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بخشنده ترين مردم 
امام حسین علیه السالم 

فرمودند:
اِنهّ اَعَفى النهّاِس َمن َعفا 

ِعنَدُقدَرِتِه
بخشنده ترین مردم 

کسی است که در هنگام 
قدرت می بخشد.

)الدره الباهره ، ص24(

  حجت االسالم و المسلمین جعفریان
محمد رس��ول اهلل )صلی اهلل علیه وآل��ه( در عام الفیل از مادر 
زاده ش��د و با تولد او، نور خداوندی بر کره خاکی تابیدن گرفت. 
طاق کسری فرو ریخت، دریاچه ساوه خشکید و آتش آتشکده 
فارس به خاموش��ی گرایید. او پدر بزرگوارش را ندید و مادرش 
در ششمین س��ال تولد فرزندش، زندگی را بدرود گفت. پس از 
آن، تا دو س��ال جدش عبدالمطلب، ش��خصیت برجسته مکه، 
سرپرس��تی او را برعه��ده داش��ت و آن گاه که او درگذش��ت، 
ابوطالب عموی بزرگوارش، سرپرس��تی اش را پذیرفت. در 2۵ 
س��الگی با خدیجه ازدواج کرد و پس از گذش��ت 1۵ سال از این 

پیوند، در 40 سالگی به پیامبری برانگیخته شد.
او فردی مورد اعتماد، امین و صادق بود که هر سال، یک ماه را 
به عبادت در غار حرا می پرداخت و هرگز کسی از وی خاطره ای 
بد در ذهن نداش��ت و از او دروغی نشنیده بود تا سه سال، دعوت 
آش��کار و رس��می نداش��ت، به همین دلیل توانس��ت جمعی از 
مردمان پاک فطرت را به دین مبین اس��الم درآورد. نخس��تین 
مسلمان، علی)ع( و دومین آن حضرت خدیجه کبری)س( بود. 
با آش��کار شدن و رس��میت یافتن دعوت، دش��من قریش نیز با 
اسالم و مس��لمانان ا غاز شد و کس��انی مانند ابوجهل، عتبه بن 
ربیعه و ابوس��فیان و حتی عمویش ابوله��ب، بدترین آزارها را به 

وی و پیروانش رساندند اما آنان سرسختانه مقاومت کردند.
در س��ال پنجم بعثت، گروهی از مسلمانان به رهبری جعفر 
فرزن��د ابوطال��ب، مخفیانه از مک��ه هجرت کردند و ب��ا عبور از 
دریای سرخ، به حبشه رفتند تا از فشار مشرکان در امان باشند. 
س��ال های پس از آن، پیامب��ر )صلی اهلل علیه وآل��ه( با حمایت 
ابوطالب و دیگر افراد بنی هاش��م )ج��ز ابولهب( در مکه زندگی 
می ک��رد. حمایت ابوطالب نقش بس��یار مهم��ی در محافظت 

از رس��ول خدا)صلی اهلل علیه وآله( داش��ت. زمان��ی که قریش 
نتوانس��تند ابوطالب را به ترک حمایت از رسول خدا)صلی اهلل 
علیه وآله( وادار کنند، پیمان اتحادی را بر ضد بنی هاش��م امضا 
کردند. این پیمان که در سال هفتم بعثت امضا شد، بنی هاشم را 
محصور در شعب ابیطالب؛ یعنی محله بنی هاشم در مکه کرد و 

قریش از داشتن روابط اقتصادی و خانوادگی با آنان سر باز زد.
شکس��تن این پیمان از دید قریش، تنه��ا زمانی ممکن بود 
که بنی   هاشم دس��ت از حمایت رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
بردارند و او را به قریش تحویل دهند. پس از س��ه سال سختی و 
مرارت، قریش با سرافکندگی، پیمان خود را لغو کرد و بنی هاشم 
با س��رافرازی زندگی جدید خود را آغاز کردند. دیری نپاایید که 
دو یار دیرین رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله(، ابوطالب و خدیجه، 
یکی پ��س از دیگری دنی��ا را وداع گفتند. س��ال دهم بعثت، به 
مناس��بت درگذش��ت این دو یار، عام الحزن، یعنی س��ال اندوه 
نامگذاری ش��د. در س��ال یازدهم بعثت، بارقه امیدی از س��وی 
یثرب درخید و تنی چند از مردم آن س��رزمین با اس��الم آش��نا 
شده، به آن گرویدند. سپس در سال های دوازدهم و سیزدهم بر 
شمار آنان افزوده ش��د. بدین ترتیب اسالم که در مکه و در کنار 

خان��ه خدا در حصار مش��رکان بدطینت زندانی ب��ود، در بیرون 
مکه و در ش��هر یثرب، خود را آزاد یافت. مکه خاطره 13 س��ال 
نخس��ت بعثت را به همراه دارد که در یکس��و دشمنان مشرک 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( قرار داشتند و در سوی دیگر، آن 
حضرت با یارانی انگشت ش��مار اما مقاوم که در زیر شکنجه های 
س��همگین مش��کران فریاد احد احد آنان فضای شهر مکه را پر 
کرده بود، حیات اسالم را در بس��تر تاریخ تداوم می بخشید. آن 
زمان قبله مسلمانان بیت المقدس بود، اما مسجدالحرام و کعبه 
مقامی بس واال و ارجمند داشت. رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
در سال سیزدهم بعثت، به دعوت مردم یثرب به آن شهر رفت و 
مکه را برای مدتی کوتاه در اختیار مش��رکان قرار داد. هفت سال 
بعد توانست برای مدت س��ه روز به قصد انجام عمره به مکه آید 
و س��رانجام، در سال هشتم هجرت، این شهر را که مرکز توحید 

ابراهیمی بود، از لوث وجود مشرکان نجس و بت ها پاک سازد.
در سال دوم هجرت، قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی 
کعبه تغییر کرد و این نش��ان داد که مک��ه و کعبه پایگاه اصلی 
اس��الم بوده و خواهد بود. این اقدام، عالوه بر پیروزی فرهنگی 
ب��ر یهود، پیروزی بر قریش نیز بود ک��ه کعبه را در انحصار خود 
و عقاید شرک آلودش��ان قرار داده بودند. در واقع با این حرکت،  
دین ابراهیم که اساس آیین های توحیدی بود، به معنای واقعی 
احیا گردید. رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( با پیروزی بر قریش، 
مکه را با همه عظمتی که داشت، مرکز دولت خویش قرار نداد. 
دلیل��ش آن بود که به انصار، این یاران دیرین خود قول داده بود 
تا در کنار آنها بماند و ماند. رس��ول خدا )صلی اهلل علیه وآله( در 
خانه ای در کنار مسجدالنبی)ص( رحلت کرد و در همان نقطه 
که درگذشت، مدفون ش��د؛ جایی که قلب بیش از یک میلیارد 

مسلمان برای زیارت آن می تپد.

مكه از ظهـور 
اسالم تا هجرت
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صبر و انتظار  
امام باقر علیه السالم فرمودند:

ِاصِبروا َعلى اداء الَفرائِض، َو 
ُكم ، َو رابِطو اماَمُكُم الُمنَتَظِر؛ صابِروَعُدوُّ

صبر کنید برگزاردن احکام شرع و 
شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و 
آماده و حاضر یراق باشید برای امامتان 
که در انتظار او هستید.
)غیبه النعمانی، ینابیع الموده(

هر گاه با مردم مي نشست، در موضوع صحبت شان مشارکت مي کرد. اگر درباره جهان 
واپس��ین یا این جهان سخن مي گفتند با آنان همسخن مي شد. اگر درباره غذا یا نوشیدني 
حرف مي زدند، با فروتني و صمیمیت در صحبت ش��ان ش��رکت مي کرد. گاه در حضورش 
شعر مي خواندند و چیزهایي از دوران جاهلیت نقل مي کردند و مي خندیدند، و او هم لبخند 

مي زد. اگر سخن حرامي نمي گفتند یا عمل حرامي انجام نمي دادند، مانع آنان نمي شد.
همنشینانش در حضور او بگو مگو نمي کردند. تنها در مسجد نشسته بود. مردي وارد 
مسجد شد. حضرت به خاطر او خود را جابه جا کرد و فرمود: حق مسلمان بر مسلمان آن 
است که چون خواست بنشیند، دوستش برایش جا باز کند )اگر چه جا وسیع باشد، زیرا 

این کار نشان دهنده احترام و محبت او به دوست خویش است(.
از همه مي خواس��ت به تشریفاتي که دیگران را به رنج مي افکند و سودي واقعي براي 
آنها ندارد دس��ت بردارند: اي اباذر! کسي که دوست داشته باشد دیگران برایش ایستاده 

صف بکشند، جاي خویش را در دوزخ مهیا کرده است.
با گفتار و رفتارش، احترام به کس��اني را که آیینه ارزش ها هستند ترویج مي کرد: اي 
مردم، اهل بیت مرا اکنون و پس از مرگم بزرگ ش��مارید. آنان را محترم دارید و بر دیگران 

برتري دهید. روا نیست کسي براي دیگري از جایش برخیزد جز براي خاندان من.
مي فرمود: سخناني که در مجالس رد و بدل مي شود امانت است، مگر سه مجلس:

1- مجلسي که در آن تصمیم به ریختن )ناحق( خون کسي گرفته شود
2- محفلي که در آن تصمیم به تجاوز گرفته شود

3- نشستي که در آن تصمیم به حالل شمردن )و تصرف عدواني( مال دیگري گرفته شود.

بلند همت و روحیه بزرگوارانه و اخالق کریمانه، از نشانه هاي کمال در انسان است. همسفري 
ب��ا دیگران خصلت هاي دروني را بروز مي دهد و نیک و بد افراد و حقارت نفس و مناعت طبع 
اشخاص را نشان مي دهد. عزت نفس سبب مي شود که مسافر، در میان همراهانش محبوب 

گردد. برعکس، طمع ورزي و بخل و حرص، مایه رنجش دیگران مي شود.
برخي در سفر، نه تنها ره توشه مورد نیاز خود را با خود برمي دارند تا کم و کسري نداشته 
باشند، بلکه بیش از نیاز شخصي هم وسایل و امکانات و توشه و غذا و پول برمي دارند تا به 
دیگران نیز کمک کنند. توکلشان هم برخداست و از او چشمداشت پاداش اخروي دارند. 
بعضي هم س��عي مي کنند خود را توکل بر دیگران کنند و س��ر سفره این و آن بنشینند و 
چیزي خرج نکنند و خیري به دیگران نرس��انند. ن��ام آن را هم به غلط، توکل مي گذارند. 
در کتب تفس��یر نقل شده است: گروهي از بادیه نش��ینان عرب، در سفر حج بدون همراه 
داشتن غذا و خوراکي به راه افتاده بودند و سخنشان این بود که: ما اهل توکل بر خداوندیم. 
بعضي ش��ان مي گفتند: ما حج خانه خدا را انجام مي دهیم، چطور ممکن اس��ت خدا به ما 
طعام نرساند؟ با این تفکر و روش بار خود را بر دوش دیگران مي گذاشتند، بي آنکه باري از 
دوش دیگران بردارند. اخالق کریمانه اقتضا مي کند که حاجي )و هر مسافر دیگر( در سفر 
خویش دس��ت و دل باز باشد و از سخاوت و بذل و بخشش خویش، همراهان را برخوردار 
سازد. خست نفس و روحیه حقیر و کوچک داشتن، زیبنده یک مسلمان نیست، بخصوص در 
سفر حج، که سفر متمکنان و اهل استطاعت است و خداوند از کساني که توانگر مالي باشند، 
دعوت کرده و بر آنان واجب ساخته که به فریضه حج بپردازند. او کریم و بزرگوار است. دوست 

دارد مهمانش هم خلق و خوي بزرگوارانه و مناعت طبع داشته باشد.

مناعت طبعامانت سخن

س��یره پیامبر)صل��ی اهلل علی��ه وآل��ه( و 
امامان)علیه الس��الم( ای��ن بود ک��ه هرگاه با 
گروهی همسفر می شدند، مانند دیگران کار 
می کردن��د و این را به عنوان یک دس��تور به 
دیگران می آموختن��د. پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( با گروهی همس��فر شدند و در آن 
س��فر دستور داد: گوسفندی ذبح کنند. یکی 

از اصحاب گفت من ذبح آن را 
انجام می دهم. دیگری گفت من پوس��ت 
آن را جدا می کنم. س��ومی گف��ت من آن را 
قطع��ه قطعه می کن��م. چهارم��ی عهده دار 
طبخ آن ش��د و پیامبر)صل��ی اهلل علیه وآله( 
فرمود: م��ن هم هیزم جم��ع می کنم. یاران 
گفتند: ای رس��ول خدا! الزم نیس��ت ش��ما 
به زحمت بیفتی��د؛ ما ای��ن کار را می کنیم. 
حضرت فرمود: می دانم، اما خداوند دوس��ت 
ن��دارد بنده ب��ا جمعی باش��د و مانن��د آنها 
نباش��د. آنگاه برخاست و به جمع آوری هیزم 
پرداخت. در عصر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
گروهی همس��فر ش��دند. پس از بازگشت از 
س��فر، خدمت آن حضرت عرض کردند: ای 
رس��ول خدا! در این سفر مردی بهتر از فالنی 
ندیدی��م. او روزه��ا روزه می گرفت و چون به 
منزلی فرود می آمدیم، به نماز می ایس��تاد و 
همچنان س��رگرم عبادت ب��ود تا کوچ کنیم! 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآل��ه( فرمود: پس چه 
کس��ی کارهای او را انجام می داد و اس��باب 
آسایشش را فراهم می ساخت؟ پاسخ دادند: 
ما حوائ��ج او را تأمین می کردیم. در این حال 
پیغمبر)صل��ی اهلل علیه وآله( فرمود: »در این 

صورت همه ش��ما بر او برتری دارید.« )کلکم 
افضل من��ه( هرچند در عصر پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( ش��یوه خدمات به صورت کنونی 
نب��ود و همه باید کار می کردند تا امور س��فر 
س��امان گیرد و آب و غذا و دیگر لوازم فراهم 
ش��ود. وضعیت امروز با گذشته تفاوت بسیار 
دارد. ام��ا در عین ح��ال این روای��ات بیانگر 
فضیلت کار در س��فر و همکاری با همسفران 
اس��ت و شایسته اس��ت زائران و حجاج بدان 
توج��ه نماین��د و در صورت ل��زوم، در کارها 
تشریک مس��اعی کنند تا پاداش افزون تری 

ببرند. 
تدارکات س��فر حج کاری سنگین است و 
اگرچه در هر گ��روه و کاروانی خدمه ویژه ای 
عه��ده دار این وظیفه هس��تند ام��ا در عین 
حال اگر زائر بتواند در این خدمت ارزش��مند 
سهمی داش��ته باشد، بسیار س��توده است. 
خدمه گرامی، از تراکم کار خسته می شوند و 
هم��کاری با آنان در کارها نظیر جمع و حمل 
اثاث، تمیز کردن اتاق محل س��کونت، توزیع 
غذا و جمع آوری ظروف و همکاری در عرفات 
و منا و... می تواند کمک روحی و جس��می به 
این برادران باش��د که در حین انجام وظیفه، 
اعم��ال حج را نیز انج��ام می دهند. به عالوه، 
سزاوار است زائران نسبت به عوامل خدماتی 
که افرادی با ش��خصیت هس��تند و خدمت 
مهمانان خدا را پذیرفته ان��د، به عنوان اجیر 
ننگرند و حرمت آنان را داشته باشند؛ چرا که 
اینان نه به عنوان مزد بلکه به عش��ق زیارت و 

خدمت،  این مسئولیت را پذیرفته  اند.

کار کردن در سفر
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مقام ادب 
امام حسن عسکری )ع(:

َكفاَك ادبا َتجنُُّبَك ما َتكرُه ِمن 
َغیرَك؛

در مقام ادب همین بس که 
آنچه برای دیگران نمی پسندی، 

خود از آن دوری کنی.
)مسند االمام العسکری، 

ص288(

حج، کانون معارف اس��الم و بی��ان کننده ی 
سیاست کلی اس��الم برای اداره ی زندگی انسان 
اس��ت. حج، مظهر توحید و نفی و رمی شیطان و 
تکرار شعار ابراهیم)علیه الّسالم( است که گفت: 
»انّی بری ء من المش��رکین«؛ صحن��ه ی اتحاد 
عظیم امت اس��المی برگرد محور توحید وبرائت 
از مش��رکین و نفی و طرد همه ی بتهاست. وبت، 
هر آن چیزی اس��ت که به جای خدا قرار گیرد و 
والی��ت الهی را به والیت خ��ود تبدیل کند ونیرو 
واراده ی افراد بش��ر را در اختیار بگیرد؛ حال چه 
سنگ و چوب، و چه قدرتهای شیطانِی سلطه گر 
و جب��ار، و چ��ه عصبیتهای جاهل��ی و ناحق که: 

»فماذا بعدالحّق ااّلالّضالل«.
حج ابراهیم��ی ومحّمدی)صلّی اهللهَّ علیه واله 
وسلّم( و حج علوی و حس��ینی )علیهماالّسالم( 
آن اس��ت که در آن توجه به خ��دا و پناه بردن به 
حکوم��ت و قدرت او، با پش��ت ک��ردن به قدرت 
طواغی��ت و جب��اران هم��راه باش��د. زمزم��ه ی 
مناجات س��االر شهیدان و سّید شباب اهل الجنۀ 
در عرف��ات، چه زیبا این هر دو را در یک س��خن 
می س��راید: »اله��ی ان��ت کهفی حی��ن تعیینی 

المذاهب فی س��عتها... وانت مؤیّدی بالّنصر علی 
اعدائی و لوال نصرک ایّای لکنت من المغلوبین ... 
یا من جعلت له المل��وک نیرالمذلّۀ علی اعناقهم 
فهم من سطواته خائفون«. و خطبه ی رسول خدا 
)صلّی اهللهَّ علیه واله وسلّم( در یوم الترویۀ که در آن 
نس��خ مقررات جاهلیت وتحذیر از فریب شیطان 
ب��رای وادار کردن بنی آدم به عبادت خود و حکم 
قاطع به پیوند برادری میان همه ی مس��لمین را 

اعالم فرمود، خط کلی حج را معین می کند.
آری، حج عبادت است و ذکر و دعا و استغفار؛ 
اما عبادت��ی و ذکر و اس��تغفاری در جهت ایجاد 
حی��ات طیب��ه ی امت اس��المی ونج��ات آن از 
زنجیرها وغلهای استعباد و استبداد و خداوندان 
زر و زور و تزری��ق روح ع��زت و عظم��ت به آن و 
زدودن کس��الت و ماللت از آن. این اس��ت حجی 
که از پایه های دین به شمار رفته و امیرالمؤمنین 
علی)علیه الّس��الم( درنه��ج البالغ��ه آن را َعلَم 
اس��الم و جهاد هر ناتوان و برطرف کننده ی فقر 
وتنگدستی و مایه ی تقرب و نزدیکی اهل دین به 

یکدیگر شمرده است.
پیام به کنگره عظیم حج    14 / 4/ 1368

نماز قضای پدر و مادر
    س.  پدرم س��کته مغزی نموده و مدت دو س��ال مریض بود و 
بر اثر سکته قادر به تشخیص خوب و بد نبود، یعنی قدرت تفکر و 
تعقل از او س��لب شده بود. در این دو سال نماز و روزه خود را انجام 
نداده اس��ت. آیا قضای نماز و روزه او بر من که پسر بزرگ خانواده 
هستم، واجب است؟ البته می دانم که اگر وی بیماریهای مذکور را 
نداشت، قضای نماز و روزه های او بر من واجب بود. امیدوارم مرا در 

این مسأله راهنمایی فرمایید.
ج: اگر ضعف عقلی وی به حدی که عنوان جنون بر آن صدق کند، 
نرس��یده و در تمام اوقات نماز در حال اغماء نبوده اس��ت، قضای 
نمازها و روزه های فوت شده او بر شما واجب است، و گرنه چیزی 

از بابت آن بر شما نیست.
    س.   اگر ش��خصی فوت کند، چه کس��ی باید کّفاره روزه او را 
بپردازد؟ آیا بر پس��ران و دختران وی دادن کّفاره واجب اس��ت یا 

شخص دیگری هم می تواند آن را بدهد؟
ج: کّف��اره روزه که بر پدر واجب اس��ت، اگر به نحو تخییری بوده 
اس��ت، یعنی وی هم توانایی روزه گرفتن را داشته و هم اطعام را، 
در ای��ن صورت اگر بتوان آن را از تََرکه خارج کرد، از آن برداش��ت 
می ش��ود و در غیر این صورت بنا بر احتیاط بر پسر بزرگتر واجب 

است که روزه را بگیرد.
    س.  مرد بزرگس��الی به دالیل مش��خصی از خانواده اش جدا 
ش��ده و برقراری ارتباط با آنها برای او مقدور نیس��ت. وی فرزند 
بزرگ خانواده هم هست و پدرش در این مدت فوت کرده است و 
نمی داند چه مقدار نماز قضا و غیر آن بر عهده پدرش است و مال 
کافی هم برای اجیر گرفتن در اختیار ندارد و خودش هم به علت 

سن زیاد نمی تواند آنها را بجا آورد، وظیفه وی چیست؟
ج: قضای نمازهای پدر واجب نیس��ت، مگر آن مقداری که پسر 
بزرگتر یقین به فوت آن دارد و بر پس��ر بزرگتر واجب اس��ت که 
نمازه��ای پدرش را به هر صورتی که امکان دارد، قضا نماید و اگر 

از انج��ام آن حتی از اجیر گرفتن برای انجام آن هم عاجز باش��د، 
معذور است.

    س.  اگر فرزند بزرگ مّیت دختر و فرزند دوم او پسر باشد، آیا 
قضای نمازها و روزه های پدر و مادر بر این پسر واجب است؟

ج: مالک واجب بودن قضای نماز و روزه پدر و مادر این اس��ت که 
فرزند مّذکر از دیگر اوالد ذکور مّیت � اگر مّیت اوالد ذکور داشته 
باشد � بزرگتر باشد، و در فرض سؤال قضای نماز و روزه پدر بر پسر 
که فرزند دوم پدر اس��ت، واجب است و قضای نماز و روزه ای که از 

مادر فوت شده، نیز واجب است.
    س.   اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد یا غیر بالغ، قبل از پدر فوت 

کند. آیا قضای نمازهای پدر از فرزندان دیگر ساقط می شود؟
ج: تکلیف قضای نماز و روزه پدر بر پس��ر بزرگی واجب است 
که هنگام وفات پدر زنده باشد، هرچند فرزند اول یا پسر اول 

پدر نباشد.
    س.  من پس��ر بزرگ خانواده هس��تم. آیا واجب اس��ت برای 
خواندن نمازهای قضای پدرم، تا زنده است از او تحقیق کنم یا این 
که بر او واجب است مرا از مقدار آن آگاه نماید؟ در صورتی که مرا 

مطلع نکند، تکلیف من چیست؟
ج: تفحص و س��ؤال بر شما واجب نیست، ولی بر پدر واجب است 
ت��ا فرصت دارد خودش بخواند و اگر نتوانس��ت وصیت نماید. به 
هرحال پس��ر بزرگ مکلّف است که بعد از فوت پدرش، آن مقدار 
از نماز و روزه هایی را که یقین دارد از پدرش فوت ش��ده اس��ت، 

قضا نماید.
    س.  اگر ش��خصی فوت کند و همه دارایی او خانه ای باشد که 
فرزندانش در آن سکونت دارند، و نماز و روزه بر ذّمه او باشد و پسر 
بزرگ او هم به علت کارهای روزانه قادر به قضای آن نباش��د، آیا 
واجب است که این خانه را بفروشند و نماز و روزه او را قضا نمایند؟

ج: در فرض مرقوم، فروش خانه واجب نیس��ت، ولی قضای نماز 

و روزه ای ک��ه ب��ه عهده پدر اس��ت، در هر حالی بر پس��ر بزرگتر 
واجب اس��ت، مگر در صورتی که مّیت وصیت به اجیر گرفتن از 
ثلث ترکه اش کرده باش��د و ثلث ترکه ه��م برای انجام همه نماز 
و روزه ه��ای او کفایت کند که در این صورت ثلث ترکه باید برای 

آن مصرف شود.
    س.  آیا اگر پسر بزرگ که قضای نماز پدر بر عهده اوست، فوت 
نماید، انجام آنها بر ذّمه وارث پس��ر بزرگ است یا این که به پسر 

بعدِی پدر )برادرِ پسر بزرگ( منتقل می شود؟
ج: قضای نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وی 

پس از فوت پدرش، بر پسر و یا برادر او واجب نمی شود.
    س.  اگر پدری اصالً نماز نخوانده باشد، آیا همه نمازهای او قضا 

دارد و انجام آنها بر پسر بزرگ او واجب است؟
ج: بنا بر احتیاط در این صورت هم قضای آنها واجب است.

    س.  پ��دری که همه اعمال عب��ادی خود را عمداً انجام نداده 
است، آیا بر پسر بزرگ قضای همه نمازها و روزه هایی را که پدرش 

انجام نداده و به پنجاه سال می رسد، واجب است؟
ج: اگ��ر ترک نماز و روزه بر اثر طغیان باش��د، قضای آنها بر پس��ر 
بزرگ واجب نیس��ت. ولی در این ص��ورت هم احتیاط در قضای 

آنها ترک نشود.
    س.  اگر قضای نماز و روزه بر عهده پس��ر بزرگ باشد و قضای 

نماز و روزه پدر هم برآن اضافه گردد، کدام یک مقّدم است؟
ج: در این صورت مخّیر اس��ت و شروع به انجام هر کدام کند، 

صحیح است.
    س.  پدرم مقداری نماز قضا دارد، ولی قدرت انجام آن را ندارد. 
آیا بر من که پسر بزرگ خانواده هستم، جایز است در زمان حیات 
پدرم نمازهای فوت شده او را قضا نمایم و یا شخصی را اجیر کنم 

تا آن را انجام دهد؟
ج: نیابت از شخص زنده برای انجام نماز و روزه قضا صحیح نیست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

 نكته هايی در باره حج در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

 حج وحيات طيبه
امت اسالم

بهيبهيبه يطيط ات
امت اسالم
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خداوند و دعا 
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمودند:

اُدُعوا اهلَل َو اََنتم ُموِقنوَن بِااِلجابَِة 
َواعَلموا اَنهَّ اهلَل ال َیسَتِجیُب ُدعاَء ِمن َقلِب 
غاِفٍل اله؛

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود 
یقین داشته باشید و بدانید که خداوند 
دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.
)کنز العمال، ج2، ص72(

توبه در لغت به معني بازگش��ت اس��ت، چنانچه وقتي گفته 
مي ش��ود که فردي توبه نمود به این معناس��ت که از گناهي که 
مرتکب شده بود بازگشته و پشیمان شده است. به گزارش پایگاه 
اطالع رساني حج، توبه معراج آدمي است. نشان عروج انسان و راز 
بندگي و دل به حق دادن است. راهي است که سرمنزلش وصال 
محبوب و فاني ش��دن درذات اوس��ت. اما باید دانست این مسیر 
مراحلي دارد که باید به تمام آن ها عمل نمود. ذر این باره کمیل، 

یکي از یاران مخلص امیرالمؤمنین علي)ع( نقل مي کند:
از امیرالمؤمنین علي )ع( پرسیدم، انسان گاهي گرفتار گناه 
مي ش��ود و به دنبال آن از خدا آمرزش مي خواهد، حّد آمرزش 

خواستن چیست؟
حضرت فرمودند: حّد آن توبه کردن است.

کمیل عرض کرد: همین مقدار؟
امام )ع( در پاسخ فرمودند: خیر!

کمیل عرض کرد: پس چگونه است؟
حض��رت فرمودند: ه��رگاه بنده گناه کرد، ب��ا حرکت دادن 

بگوید استغفراهلل.
کمیل پرسید: منظور از حرکت دادن چیست؟

امام علي )ع( بیان داش��تند: حرک��ت دادن دو لب و زبان، به 
شرط اینکه دنبال آن حقیقت نیز برود.

کمیل پرسید: حقیقت چیست؟
حضرت فرمودند: دل او پاک باش��د و در باطن تصمیم بگیرد 

به گناهي که از آن استغفار نموده باز نگردد.
کمی��ل ع��رض ک��رد: اگ��ر ای��ن کار ه��ا را انج��ام دادم از 

استغفارکنندگان هستم؟
حضرت فرمودند: خیر!

کمی��ل متعجباته دلیل آن راجویا ش��د و حضرت فرمودند: 
براي اینکه تو هنوز به اصل آن نرسیده اي.

کمیل پرسید: پس اصل و ریشه استغفار چیست؟
امام عل��ي )ع( فرمودن��د: انج��ام دادن توب��ه از گناهي که 
از آن اس��تغفار ک��ردي و ترک گن��اه. این مرحل��ه اولین درجه 

عبادت کنندگان است.

به عبارت دیگر، استغفار اسمي است که شش معنا دارد؛
1. پشیماني از گذشته؛

2. تصمیم بر بازنگش��تن بدان گناه به هیچ وجه. )تصمیم بر 
اینکه گناهان گذشته را هیچ وقت تکرار نکني(؛

3. پرداخت حق همه انسان ها که به او بدهکاري؛
4. اداي حق خداوند در تمام واجبات؛

۵. از بین بردن )آب کردن( هر گونه گوش��تي که از حرام بر 
بدنت روییده اس��ت، به طوري که پوستت به استخوان بچسبد 

سپس گوشت تازه میان آن ها بروید؛
6. به تنت بچش��اني رنج طاعت را، چنانچه به او چشانیده اي 

لذت گناه را،
در ای��ن ص��ورت توب��ه حقیق��ي تحق��ق یافته و انس��ان از 

توبه کنندگان به شمار مي رود.
منابع:

1-عالمه مجلسي. بحاراالنوار، ج6: ۲۷.
۲-حمید خرمي. داستان هایي از امام علي )ع(: ۷۵-۷4.

توبه فرمایشات امام علی)ع( به کميل درباره 

دستورات ساده برای حفظ سالمتی در حج از ديدگاه طب سنتی ايرانی
دکتر سیدعلی مظفرپور  / هدی شیرافکن

بخش  تدبير سوختگی و تغيير رنگ در اثر آفتاب
در وق��ت حرکت ، مجموِع کتیرا و نشاس��ته و صمغ عربی و لع��اب بهدانه و لعاب چهارم

بزرقطونا )اس��فرزه( ، یا بعضی از آنها را با س��فیده تخم مرغ به صورت بمالند و بعد 
از بازگشت به منزل، بشویند

هرگاه سوختگی از آفتاب ایجاد شد، پیه مرغ را با موم سفید بگدازند و با آرد نخود به صورت 
بمالند و پس از مدتی با آب گرم بشویند.

  تدبير خستگی و ماندگی در سفر:
اگر خس��تگی ناشی از راه رفتن زیاد شود، باید ناخن های پا را به هر روغنی که به دست آید، 

مکرر چرب نماید )مالیدن کف و انگشتان پا نیز توصیه شده است(.
در هوای گرم، پاها را تا زانو شستن و یا در آب سرد گذاشتن رافع ماندگی است.

در هوای س��رد، پاه��ا را تا زانو به آب گرم شس��تن و در آب گرم گذاش��تن، برطرف کننده 
خستگی و ماندگی است.

  تدبير عرق سوز شدن :
در ابتدا پارچه کتانی را با آب سرد یا گالب تر کنند و بر عضو ، مکرر بگذارند تا آنکه حدت و 

سوزش فرو نشیند، سپس مردارسنگ را با گالب یا آب بسایند و بر موضع، بمالند.

  تدبير تاول بدن:
ابتدا با وس��یله نوک تیز پاکیزه ای ،آنرا بترکانند، آنگاه مازو را با آب سرد ساییده، یا گلنار را 

کوبیده،  بر روی آن گذارند. 

  تدبير ترک خوردن پاها و دستها:
این حالت به علت اختالف هواها و آبها و گرد و غبار برای مس��افر ایجاد می شود. خالصه ای 

از تدابیر مناسب آن:
در ابتدا از آلودگی ها پاک کند و ساعتی در آب گرم بگذارد )اگر آب مطبوخ برگ چغندر یا شلغم 

باشد، بهتر است(. سپس کتیرا را مثل غبار)پودر نرم( ساییده ، برآن بپاشند و روی آنرا بپوشانند.
اگر از این تدبیر بهبود نیابد، پیه بز را ذوب کنند و مازو را مانند غبار ساییده ، در آن مخلوط 

نموده و ترک ها را از آن پر کنند. هرگاه مزمن ش��ود، س��ندروس را نرم ساییده ، با روغن بَزَرک 
بجوش��انند تا غلیظ شود، در حالی که هنوز گرم است، در میان ترک ها قرار دهند و روی آن را 

بپوشانند. روغن شقایق نیز در این مورد توصیه شده است.

  تدبير سوختگی ) آتش، آب گرم یا روغن گرم(:
پیش از آنکه عضو آبله کند، س��فیده تخم مرغ را بر او بمالند و لته )تکه پارچه ( را به آب یخ، تر 

کرده، بر روی آن گذارند.
پس از آن عدس را پخته ، ضماد کنند . یا ِگل ارمنی و سرکه و آب را در حال مایع، بر روی آن 

بریزند. یا آنکه سفیداب قلع و گل ارمنی و سفیده تخم مرغ را بر روی آن بمالند.
یک عدد س��فیده تخم مرغ با یک قاش��ق غذاخوری روغن زیتون و یک قاش��ق چایخوری 
جوش شیرین را خوب هم زده ) امروزه می توان دردستگاه همزن انجام داد(، به عنوان ضمادی 

برای موارد ضروری سوختگی به همراه داشت.



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

صراطمیزان

کوتاه از حج

درگذشت ۵۵ حاجي مصري 
در موسم حج

مناب��ع بعثه ح��ج مصر اع��الم کردند: 
آمار فوت ش��دگان مصري در موسم حج 
تا کنون به ۵۵ نفر رسیده است.این منابع 
اعالم کردن��د: تمام حجاج فوت ش��ده از 
افراد سالخورده و مبتالیان به بیماریهاي 
مزمن بودند.یک منبع مصري به الدستور 
گفت: تعداد حجاج مصري بس��تري شده 
در بیمارستان هاي عربس��تان به 44 نفر 
رس��یده اس��ت، همچنین 19 حاجي نیز 
مبتال به بیماري هاي کلیوي بوده و دیالیز 
مي ش��وند.این منبع مص��ري تاکید کرد 
هیچ نوع��ي از بیماري ه��اي واگیردار در 

میان حجاج مصري وجود ندارد.

اینجا اردوگاه بزرگ امت 
اسالمی، اس��ت؛ جایگاه 
تمری��ن خدائی و مردمی 
ش��دن، از »خود«ه��ای 
دروغین و ش��رک آلود بیرون جستن، و به »خود« 
حقیقی و ا لهی پیوستن. اینجا جایگاه برائت از دیو و 

َدد و شیطان و پیوستن به جنود رحمان است.
پیام به کنگره ی عظیم حج    3۰ / 11 138۰

حجاج محترم مواظب باش��ند که 
رضای غی��ر خداون��د را در اعمال 
خ��ود ش��رکت ندهن��د و جهات 
معنوی حج بس��یار اس��ت و مهم 
آن اس��ت که حاجی بداند که کجا 

می رود و دعوت چه کس��ی را اجابت می کند و میهمان کیس��ت؟ و 
آداب این میهمانی چیس��ت؟ و بداند هر خودخواهی و خودبینی با 
خداخواهی مخالف اس��ت و با هجرت الی ا... مباین و موجب نقص 

معنویت حج است.
صحیفه امام )ره( 1363/۰6/1۵

خبرنامه
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فضيلت بخش
• از رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله نقل شده است دوم

که درب��اره این مقبره فرمودند: نِْعَم الّش��عب و نِعم 
الَمقبرة: نیکو شعب و نیکو قبرستانی است.

• از عبداهللهَّ بن مس��عود نقل ش��ده که گفت: پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله زمانی وارد این مقبره شد که قبری  از مسلمانان در آن 
نب��ود و در اینجا بود که فرم��ود: از این مکان و از حرم خداوندی 
هفتاد هزار نفر بدون حساب به بهشت می  روند و هر یک هفتاد 
نفر را شفاعت می  کنند. این در حالی است که صورت های آنان؛ 
چه از اولین و چه از آخرین، همانند ماه ش��ب بدر می  درخشد. 
کسانی که در مکه و حرم وفات یابند، روز قیامت ایمن برانگیخته 
خواهند ش��د. عبداهلل  بن مسعود افزود: »همراه پیامبر صلی اهلل 
علیه و آل��ه به این قبرس��تان آمدیم. آن حض��رت فرمودند: به 
زیارت قبور بروید و برای اموات خود استغفار کرده، نماز بخوانید 

که دیدار قبور، شما را به فکر مرگ خواهد انداخت.«
• ب��رای زیارت قبور این قبرس��تان و هر ی��ک از آبا و اجداد 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله دعاهای خاصی ذکر شده است.
• ازرق��ي مي گوید هیچ دّره  ای را در مکه نمی  شناس��یم که 
کاماًل روبروی بخشی از کعبه باشد و در آن انحرافی نباشد، مگر 
همین دره ای که گورستان اس��ت که بطور مستقیم رویاروی و 

برابر کعبه است.
• برخی از اهل س��ّنت زیارت این قبرستان را بدان جهت که 
تعدادی از صحابه و تابعین و بزرگان از علما و شایس��تگان را در 

خود جای داده، مستحب دانسته  اند.
در تاریخ

ازرقی گفته اس��ت که مردم مکه، مردگان خویش را در چپ 
و راس��ت وادی ابراهیم دفن می  کردند و این در جاهلیت و صدر 
اس��الم بود. اما اش��اره پیامبر صلي اهلل علیه و آله به شعب و این 
که مقبره خوبی است، سبب شد تا به تدریج محل دفن مردگان 
مکه در بخش چپ وادی منحصر ش��ود. در قرون اخیر، که گفته 
می  ش��ود قبر حضرت خدیجه علیهاالس��الم در آن است و البته  
منقول است که آن حضرت در حجون دفن شده است به عنوان 
برترین ش��عب های آن قبرستان ش��ناخته می  شده است. این 
نکته نیز افزودنی اس��ت که قبر هیچ یک از صحابه، از زن و مرد، 

در آنجا به طور معین و مشخص شناخته شده نبوده است.
این م��کان را در قرون اخیر به نام »مقبره بنی  هاش��م« نیز 

می  شناسند. سنگی که در مدخل ورودی قبرستان نصب شده 
نش��ان می  دهد که قبرستان یاد شده در سال 1383 ق تجدید 
بنا ش��ده اس��ت. در حال حاضر، با کندن کوه حجون تالش می  

شود تا محدوده قبرستان در آن سمت نیز گسترش یابد.
در گذشته ورود به قبرس��تان ممنوع بود، اما در حال حاضر 
امکان ورود به قبرس��تان تا پشت پنجره  های قسمت مربوط به 

بخش کهن قبرستان، برای مردان وجود دارد.
مدفونين در این قبرستان

در این قبرس��تان که در جاهلیت و اس��الم، مردگان مکه، به 
ویژه مردگان از س��اکنان وادی ابراهیم در آن دفن می  ش��دند، 
ش��ماری از بزرگان مدفون هس��تند که در ادام��ه به تعدادي از 

ایشان اشاره مي کنیم.
ُقَصّی بن ِکالب )جّد اعالی پیامبر خدا )ص((

ه اس��ت. مادرش فاطمه دختر س��عد  وی فرزند کالب بن ُمرهَّ
بن سیل بود. قصّی چهار پس��ر به نام های عبد مناف، عبد الّدار، 

عبدالع��ّزی و عب��د قص��ّی و دو دختر داش��ت که هم��ه در این 
ْع بود. قبرستان مدفون  اند. لقب او ابوالمغیره و ُمَجمهَّ

قصّی هنگام نوجوانی همراه حاجیان ُقضاعه به مکه برگشت. 
در ای��ن زمان، کلی��د داری کعبه با قبیله خزاع��ه بود که پس از 
جرهمیان بر مکه غالب بودند. قصی دست آنان را پس از جنگی، 
از اج��ازه حج کوتاه کرد و امور کعبه و مکه را در دس��ت گرفت. 
وی نخس��تین کس��ی اس��ت که قبیله قریش را از میان طوایف 
پراکنده گرد آورد و آنان را به عّزت و سربلندی رسانید و ضیافت 
حاجیان را واجب س��اخت و مناصب کعبه را بنیان نهاد و آنان را 
میان فرزندان خود تقس��یم کرد. قصّی نخس��تین کسی بود که 
در این قبرس��تان به خاک سپرده شد و پس از او، قبایل مردگان 

خود را کنار وی دفن کردند.
عبدمناف

عبدالمّطلب،
وی فرزند هاش��م بن عب��د مناف بن ُقصیِّ بن ِکالب اس��ت. 

مادرش »َسلْمی « دختر عمرو بن زید بود.
کنیه عبدالمّطلب »ابو الحارث« و نامش »ش��یبۀ الحمد« 
ب��ود. او پس از مرگ عموی��ش مّطلب همه کاره قریش ش��د 
و چ��اه زم��زم را مجدداً حف��ر و مردم را به یگانگ��ی خداوند و 
پرس��تش او و ترک بت ها دعوت کرد. س��نت های پس��ندیده 
و نیکی را در دوران جاهلی به  جای گذاش��ت که بس��یاری از 
آن ها در دوران اس��الم نیز پ��ا بر جا ماند. در زم��ان او بود که 
ابرهه با س��پاه فیل به مک��ه روی آورد. گویند وی نخس��تین 
کسی بود که در غار ِحرا به اعتکاف می  پرداخت و در تمام ماه 

مستمندان را اطعام می  کرد.
او از افراد بسیار با ش��خصیت شهر مکه بود که میان عرب ها 
نفوذی فراوان داش��ت. عبدالمّطلب دو س��ال سرپرستی  رسول  
خ��دا صلي اهلل علیه و آله را عهده  دار بود. برخی از اعمال او که به 
احتمال قریب به یقین، برگرفته از س��ّنت ابراهیمی و از مکتب 
ُحَنفا بود، همچون س��ّنتی در میان عرب ها پیروی می  گردید و 
حتی اس��الم نیز ش��ماری از آنها را تأیید کرد مانند هفت شوط 
بودن طواف یا میزان دیه که برابر با 100 شتر است. عبدالمّطلب 
را باید یکی از احیاگران آیین ابراهیمی دانس��ت. مدفن وی در 
نزدیکی قبر ابوطالب است. قبر عبداهلل بن زبیر نیز در کنار او، در 

زیر یک گنبد قرار داشته است.
ادامه دارد ...

همه چيز درباره 
 قبرستان ابوطالب
یا جنت المعلی




