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گزارشی از زیارت 
دوره ویژه در مدینه منوره

 خداحافظ
اي گنبد سبزپوش...

22

رهنمود

اهمیت نماز جماعت 
حاجی ای که در مسجدالحرام یا مسجدالنبی، یا در 
بقیع، یا در زیارت شهدای احد و امثال اینها - در منا، در 
عرفات - رفتارش رفتار انسان مؤدب به آداب اسالمی 
است؛ رفتار انسانی اس��ت که مربای به تربیت قرآنی 
است؛ اهل خشوع است، اهل تواضع است، اهل محبت 
است، اهل اهانت به این و آن نیست، اهل جمع است، 
نه اهل تفرقه. اینقدر ما در روایات در ثواب شرکت در 
نماز جماعت اهل سنت در زمان ائمه )علیهم الّسالم( 
داریم که روایت دارد که در مس��جدالحرام پشت سر 
اینها نماز بخوانید، مثل اینکه پشت سر پیغمبر نماز 
خوانده اید. این معنایش چیس��ت؟ معلوم است که 
امام صادق نم��از آن امام جماعت را ب��ا نماز پیامبر 
مقایسه نمی کند. مقایس��ه با نماز یک پیرو خودش 
هم نمیکند، اما می گوید پش��ت سر او نماز بخوانید. 
این یعنی چه؟ این نمایش وحدت است. عماًل وحدت 
را نشان بدهید. روی همین فکر بود که امام بزرگوار ما 
)که رضوان خ��دا بر او باد( - آن مرد بی��دار، آگاه - به 
همه ی ماها، همه ی حاجی های ایرانی، توصیه کرد که 
در نماز جماعت ها در مسجدالحرام، در مسجدالنبی 
شرکت کنید؛ در این اجتماعات حضور داشته باشید، 

که یکی از مصادیقش این است.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳۸۸/۰۸/۰۴ 

عمره مستحبي فراغت شيرین حجاج / 3
حـرم امـن / 6

همه چيز درباره مسجد قبا / 12

امروز 32 كاروان حجاج به ميهن باز مي گردند
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    محم��د نهاوندیان رییس 
دفت��ر ریی��س جمه��وری و 
ریاس��ت  نه��اد  سرپرس��ت 
جمهوری عصر پنج ش��نبه در 
جریان س��فر به ش��هر مقدس 
قم، با 6 تن از مراجع عظام تقلید 
دیدار کرد. رییس دفتر رییس 
جمهوری با مراجع عظام تقلید 
دیدار ک��رد به گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، 

رییس دفتر رییس جمهوری در این سفر با حضور در بیوت آیات عظام 
مکارم شیرازی، وحید خراس��انی، علوی گرگانی، صافی گلپایکانی، 

جوادی آملی و شبیری زنجانی با این مراجع تقلید دیدار کرد.

نهاوندی��ان در این دیدارها 
با ابالغ س��الم حجت االس��الم 
والمس��لمین حس��ن روحانی 
رییس جمهوری، گزارش��ی از 
وضعیت جاری کش��ور و برنامه 
ه��ای دول��ت در حوزه ه��ای 
مختلف به محضر مراجع تقلید 

ارائه کرد. 
مراج��ع عظ��ام تقلی��د نیز 
با اب��الغ س��الم ب��رای رییس 
جمهوری، با ارائه دیدگاه های خود، برای نتیجه بخش بودن برنامه 
های دولت یازدهم و نمایان شدن تأثیر آنها در زندگی مردم و رشد 

و پیشرفت کشور، آرزوی موفقیت کردند. 

   سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد: با 
کاهش بارش ها در مناطق غربی و گس��تره 
بارش ها به ش��رق کش��ور، با ورود س��امانه 
بارش��ی از بعد از ظهر روز یکش��بنه آینده 
شاهد بارش باران در شمال غرب و سواحل 
دری��ای خزرخواهیم بود و دمای هوا نیز در 

برخی از نقاط کشور کاهش می یابد.
دمای هوا در برخی نقاط کش��ور کاهش 
می یابد به گزارش ایرنا، سازمان هواشناسی 
تصریح کرده است که از بعد ازظهر یکشنبه 
ب��ارش ب��رف و تگ��رگ در مناط��ق مرتفع 
استانهای واقع در ش��مال غرب و ارتفاعات 
البرز و کاهش دما بر روی نوار شمالی کشور 

دور از انتظار نیس��ت و از روز دوشنبه آینده 
خلیج فارس و دریای خزر مواج خواهد بود.

همچنی��ن ب��ا کاهش میزان ب��ارش ها 
در غ��رب، بخش های��ی از ش��مال غرب و 
جنوب غرب، دامنه ه��ای مرکزی زاگرس 
و دامنه های مرکزی البرز، س��امانه بارشی 

به نواحی شمال شرق و شرق کشور منتقل 
می ش��ود و از روز ش��نبه )ف��ردا( بارش ها 
در ش��مال ش��رق و بخش هایی از ش��رق و 
دامنه های ش��رقی البرز ادامه می یابد و تا 
اواخر وقت همان روز این س��امانه بارشی از 

مرزهای شرقی کشور خارج می شود.
مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی 
ب��ه خبرنگار ایرن��ا گفت: هم کن��ون دمای 
ه��وای تهران به حدود 17 درجه باالی صفر 
رسیده، رطوبت نسبی هوا حدود 45 درصد، 
س��رعت وزش باد 14 کیلومتر بر س��اعت و 
کمینه و بیشینه امروز هوای تهران بین 14 

تا 21 درجه پیش بینی شده است. 

ریيس دفتر ریيس جمهوری با مراجع عظام تقليد دیدار كرد

دمای هوا در برخی نقاط كشور كاهش می یابد
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دیدار با حجاج در منازل اسواف مدینه
حجت االسالم والمس��لمین سید محمدحسن 
ابوترابي فرد جانشین سرپرس��ت حجاج ایراني در 
مدینه بعد، با حضور در هتل منازل اسواف با حجاج 
ایراني مستقر در مدینه منور بازدید بعمل آورد. این 
بازدید در ادامه بازدید های جانش��ین نماینده ولی 
فقیه در امور ح��ج و زیارت صورت گرفت و طی آن 
حجاج و حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد به 

گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

شهر تاریخي مدینه، آن قدر نقاط دیدني و مهم دارد که دیدن 
همگي آ ن ها از درون اتوبوس هم ساعت ها وقت مي خواهد.

خبرنگار پایگاه اطالع رساني حج که عصر پنج شنبه با جمعي 
از حجاج ایراني همراه ش��ده اس��ت، در طي حدود س��ه ساعت 
گردش با اتوبوس توانس��ته اس��ت بخش های��ي از این اماکن با 
اهمیت را ببین��د.رواي این بازدید حجت االس��الم  علي غزالي 
بود که چند س��الي اس��ت در مجموعه بعثه مقام معظم رهبري 
فعالیت مي کند و امس��ال نیز به عنوان مسوول کتابخانه به حج 
مشرف شده است؛ ازدیاد درخواست هاي حجاج، حجت االسالم 

غزالي را به یاري روایت گران کشانده است.
جمع��ي از حج��اج از قصرالدخی��ل و مابق��ي از هارموني به 
اتوبوس س��وار مي ش��وند و جمعیت آن چنان فشرده است که 

برخي مجبور به نشستن در راهرو یا ایستادن در آن هستند.
اتوبوس در ابتدا به س��مت اُحد م��ي رود و در راه، ماجراهاي 
مربوط به شهداي َحره، مسجد ابوذرغفاري، مسجد استراحه و... 
را مي شنود و در احد، مزار حضرت حمزه سیدالشهدا )سالم اهلل 
علیه( را زیارت مي کند و از دور راوي، ش��کافي را در رش��ته کوه 
احد نشان مي دهد. شکافي که حضرت رسول در آن جا از زخم ها 
و جراحت ها مي آس��ایند و بوي خوش آن ، تاکنون نیز به مشام 

مي رسید. شکافي که اکنون مسدود شده است.
بع��د از احد، میعادگاه بعدي مس��جد قباس��ت و راهي که از 
البه الي محالت مدینه منوره مي گذرد تا به بخش قبا برس��د و 
در خالل این مس��یر، حجاج از مقابل مکاني مي گذرند که محل 

ورود کاروان اسراي کربالست. ذکر مصیبتي و اشکي.

نماز در قب��ا را پیامبر، معادل عمره دانس��ته اند و حاال نوبت 
بازدیدي اس��ت از موزه اي که به تازگي در کنار این مس��جد بنا 
ش��ده. البته موزه واژه مناس��بي براي آن نیست و بیشتر حالت 
نمایشگاه تاریخی مذهبی دارد چرا که این مجموعا دربرگیرنده 
دو ماک��ت، چند دوربین پخش کننده فیلم و تعدادي بنر درباره 

تاریخ مدینه منوره است.
هوا رو به تاریکي مي رود؛ مش��ربه ام ابراهیم در جانب شمالي 
خیابان ش��ارع  علي  بن  ابي طالب )علیه الس��الم( دیده مي شود، 
حجاج براي همسر حضرت رسول )صلي اهلل علیه وآله( و مادر امام 

رضا )علیه السالم( صلواتي مي فرستند و فاتحه اي مي خوانند.
آن هایي که مي خواهند به حسینیه شیعیان بروند، اندکي جلوتر 

پیاده مي شوند و این برنامه زیارت دوره ویژه هم به پایان مي رسد.

گزارشی از زیارت دوره ویژه در مدینه منوره

خداحافظ اي گنبد سبزپوش... تك نگاري سومین دعاي كمیل تمتع 93

نواي شورانگیز کمیل، از نرده هاي سبزرنگ صحن نبوي 
اوج مي گیرد و باال مي رود، اشک ها سرازیر است و چشم هاي 

غریبه، خیره این نظم و آرامش و عاطفه.
حجاج ایراني خاطره نشس��تن مقابل درب سیزدهم بقیع 
را هیچ گاه فراموش نمي کنند؛ جایي که هزاران ایراني، منظم 
و به هم پیوس��ته مي نشینند تا قرآن خوانده شود و پس از آن 

حاج حمیدرضا رمضان پور، مناجات خود را آغاز کند.
هوا نه گرم اس��ت و نه سرد و نسیم مالیمي مي وزد؛ دماي 
هوا در حدود س��ي درجه سانتي گراد اس��ت. انبوه جمعیت 

سراسر بین الحرمین نشسته اند.
پیش از این ها، حاج مهدي قربانعلي اعالم برنامه مي کند و از توفیق تش��رف به بین الحرمین 
مي گوید و آغاز مراس��م را نوید مي دهد؛ همین ها به عربي هم تکرار مي ش��ود، البته فش��رده تر و 

کوتاه تر. بچه هاي صوت و تصویر، تنها آدم هایي اند که در صحنه بین الحرمین جابه جا مي شوند.
س��اعت 21 و 45 دقیقه را نش��ان مي دهد که حاج غالم رضا غالمرض��ازاده، با   همان لهجه 
عرب��ي اش، خواندن دعاي کمیل بن زیاد نخع��ي را آغاز مي کند و پیوس��ته قرائت آن را ادامه 
مي ده��د تا ۳۰ دقیقه بعد. گاهي »یا غیاث المس��تغیثین »هاي جمعیت به آس��مان مي رود و 

زماني »یارب یارب یارب« هایشان.
نوبت به حاج سیدعلي سادات رضوي آخرین مداح سومین 
دعاي کمیل مدینه مي رس��د که فراغ نامه اي را درباب مدینه 
مي خواند: خداحافظ اي گنبدس��بزپوش/که هم گل فشاني و 

هم گل فروش...
او از حاجیان مي خواهد که دس��ت ها را باال بیاورند و العفو 
بگویند، تا جانش��ین نماینده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت 

برایشان دعا کند.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابي فرد 
هم با یا اهلل و یا رحمان دعایش را آغاز مي کند و آ ن را با وحدت 
مس��لمانان، پیروزي آنان بر کفار، س��المتي رهبر انقالب به پیش مي برد و در برآورده ش��دن 

حاجات به پایان مي رسد.
بار دیگر بلندگو ها روش��ن مي ش��ود و پایان برنامه را اعالم مي کند؛ جمعیت دسته دس��ته 
متفرق مي ش��وند. حاال فقط اهالي سیما و صدا مانده اند تا وسایلي را که در کمتر از یک ساعت 
نصب کرده اند و حاجیان به فیض کمیل برس��ند، را در سي دقیقه جمع آوري کنند و همه چیز 

در مقابل بقیع به روال عادی باز گردد.
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امروز ش��نبه ۳2 کاروان از س��رزمین وح��ي وارد جمهوري 
اسالمي ایران خواهند شد.

  غروب دوشنبه، هيچ حاجي ایران در مكه نيست
آخرین پرواز حجاج س��اعت شش و نیم عصر دوشنبه انجام 
مي شود و این به معناي خالي شدن مکه مکرمه از ایراني هاست.
رئیس س��تاد مکه مکرمه که در گفت وگو با پایگاه اطالع رساني 
حج در تشریح آخرین وضعیت حجاج ایراني مستقر در این شهر 
س��خن مي گفت، این خبر را اعالم و اضافه کرد: پرواز ها با تاخیر 
اندکي از فرودگاه جده خارج مي ش��وند و امیدواریم این روند تا 

آخرین روز ادامه یابد.
آقاي مس��عود مجردي درباره اضافه بار حجاج هم گفت که 
جز در برخي کاروان هاي اهل سنت، این مساله به وجود نیامده 
و در این مورد هم، بارهاي اضافه دیروز با یک پرواز مس��تقل به 

ایران ارسال شد.
  تخليه 3۰ هتل

رئیس س��تاد مکه با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه 5۰ درصد 
عوامل س��تادي تاکنون از این ش��هر خارج شده اند، یادآور شد:   

از مجموع��ه 56 هتل در اختیار حجاج ایران نیز ۳۰ هتل تخلیه 
شده اس��ت.آقاي مجردي یادآور شد که س��تاد تا زمان حضور 
آخرین حاجیان ایراني به کار خود ادامه خواهد داد و هم اکنون 

نیز کلیه واحد ها مشغول خدمات رساني اند.
وي ادام��ه داد: البت��ه ب��ه دلیل کاه��ش زائ��ران، نقل از 
حال��ت خطي خارج و تع��دادي اتوبوس در اختی��ار مدیران 
مجموعه ه��ا قرار گرفته تا از آن ها براي تردد به حرم یا زیارت 

دوره استفاده کنند.
  حضور در مدینه

آقاي مجردي درب��اره احتمال کاهش م��دت اقامت زائران 
در مکه و افزای��ش این زمان در مدینه هم اظهارداش��ت که در 
خواس��ت هایي در این مورد وجود داش��ت، اما به دلیل وضعیت 

مدینه منوره امسال چنین اتفاقي نیفتاده است.
وي به خدمات رس��اني مرکز پزش��کي هم پرداخت و تعداد 
فوت ش��دگان در مکه را 11 نفر اعالم کرد؛ س��ه نفر از آن ها در 
مکه دفن ش��ده ، ۹ پیکر به ایران منتقل و دو پیکر نیز بعد از طي 

مراحل اداراي به کشور ارسال خواهند شد.

  آمار حجاج ایراني در مكه و مدینه
روز گذش��ته، حدود س��ه هزار حاجي به مدینه و کمتر از دو 
هزار نفر نیز به جده رفتند؛ با این حس��اب شب گذشته 26 هزار 
و 5۰۰ حاجي ایراني در مکه و مدینه به س��ر مي بردند که بیش 
از 1۰ ه��زار و هش��تصد زائر ایراني در مکه مکرم��ه و 15 هزار و 

نفر در مدینه منوره حضور داشته اند.  7۰۰
  امروز 32 كاروان حجاج به ميهن باز مي گردند

به گ��زارش خبرنگار ما، امروزش��نبه 26 مهرم��اه ۳2 کاروان از 
س��رزمین وحي وارد جمهوري اس��المي ایران خواهند ش��د. از این 
تع��داد 11 کاروان از اس��تان تهران 7 کاروان از خراس��ان رضوي 6 
کاروان از خوزس��تان ۳ کاروان از آذربایج��ان ش��رقي و همچنین از 
اس��تان هاي زنجان و مازندران نیز هر کدام دو کاروان و لرستان و قم 
نیز هر کدام یک کاروان تشکیل یافته است. امسال براي نخستین بار 
2۰ هزار و 5۰۰ حاجي با 144 کاروان از طریق فرودگاه امام خمیني 
به ایران اسالمي بازمي گردند. این حجاج از استان هاي تهران، البرز، 
قم، قزوین، س��منان و لرستان مي باش��ند.انتقال حجاج ایراني که از 

17 مهرماه آغاز شده است تا 6 آبان ۹۳ ادامه خواهد داشت.

امروز 32 كاروان 
حجاج به ميهن 

باز مي گردند

عمره مستحبي، فراغت شیرین حجاج
شب ها دسته هاي کوچک و بزرگ مردان و زنان سفیدپوش، بیرون هتل ها تجمع مي کنند،  
آن ه��م چندین روز پ��س از عید قربان.با خلوت تر ش��دن مکه مکرمه، برخ��ي حجاج ایراني و 

غیرایراني درصدد برمي آیند که یک عمره مستحبي انجام دهند.
براي رفتن به مسجد تنعیم که سعودي ها اصطالحا بدان مي گویند عمره، دو راه وجود دارد: 
یکي رفتن به باب ملک فهد مس��جدالحرام و سوارشدن بر اتوبوس ها یا ماشین هایي که 2 تا 1۰ 

ریال مي گیرند و به تنعیم مي روند یا دربست گرفتن یک تاکسي به مقصد مسجد.
فاصله تقریبا از تمامي نقاط به مسجد تنعیم، حدود 15-2۰ دقیقه است و براي رسیدن به 

این نقطه باید از منطقه شهدا گذشت؛
تنعیم مس��جدي چهارگوش و بزرگ است که پیش از رسیدن به آن، عالمت هاي حد حرم 
خودنمایي مي کند.مس��جد داراي ورودي است؛ دو تا در چپ و راست و یکي در وسط. وسطي 
براي مردان و گوشه اي ها براي زنان. عمره گزاران معموال بعد از خواندن چند رکعت نماز، تلبیه 

مي گویند و بیرون مي آیند.
ماش��ین ها براي ورود مجدد به مکه تا زیر پلي مي روند و دور مي زنند؛ تا فاصله رسیدن به 
امتداد تنعیم که حد ورود به حرم اس��ت، ش��یعیان تلبیه را تکرار مي کنند. البته اگر ترافیک 
نباش��د که معموال در آخرین ساعت شب از آن خبري نیس��ت، مسیر رسیدن به حرم سریع 
طي مي ش��ود و زائران به مقابل باب ملک عبدالعزیز مي رسند.هفت دور گرد خانه چرخیدن، 

س��عي کردن و دوب��اره گردیدن، در کمت��ر از آني تمام مي ش��ود. اگ��ر ورود حول و حوش 
12 نیمه ش��ب باشد، قبل از س��ه و چهار بامداد، همه اعمال به انتها رسیده. حس خوردن آب 
زمزم، صلوات فرس��تادن بر نبي و آل او، زمزمه ادعیه اش��واط و مسعا و درهم شدن با جماعت 

طواف کننده، در عمق جان مي نشیند.
روزهاي طوالني حضور در مکه، فراغتي ش��یرین تر و تکرارناش��دني تر از عمره مس��تحبي 

ندارد؛ به نیابت همه آن هایي که دوستشان داریم و بدان ها مدیون هستیم.

رهایی از هراس قیامت
قال رسول اهلل)ص(:

یِتی ُزْرُتُه یْوَم الِْقیاَمِة  َمْن َزاَرِنی َأْو َزاَر َأَحداً ِمْن ُذِرّ
َفَأْنَقْذُتُه ِمْن َأْهَوالَِها
رسول خدا)ص( فرمود:
هر کس مرا زیارت کند، یا یکی از فرزندانم را 
زیارت کند، من هم روز قیامت به زیارت او می روم 
و او را از هول و هراس های قیامت می رهانم.
بحار االنوار، ج 97، ص .۱2۳
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حاجی نمونه
مناعت طبع

بلن��د همت��ی، روحی��ه بزرگوارانه و 
اخ��الق کریمان��ه، از نش��انه هاي کمال 
در انس��ان اس��ت. همس��فري با دیگران 
خصلت هاي دروني را بروز مي دهد و نیک 
و بد افراد و حق��ارت نفس و مناعت طبع 

اشخاص را نشان مي دهد.
عزت نفس سبب مي شود که مسافر، 
در می��ان همراهان��ش محب��وب گردد.
برعک��س، طمع ورزي و بخ��ل و حرص، 

مایه رنجش دیگران مي شود.
برخي در س��فر، ن��ه تنها ره توش��ه 
مورد نیاز خود را ب��ا خود برمي دارند تا 
کم و کس��ري نداشته باشند، بلکه بیش 
از نیاز ش��خصي هم وس��ایل و امکانات 
و توش��ه و غذا و پ��ول برمي دارند تا به 
دیگران نیز کمک کنند. توکلش��ان هم 
برخداس��ت و از او چشمداشت پاداش 

اخروي دارند.
بعض��ي هم س��عي مي کنن��د خود را 
توکل بر دیگران کنند و س��ر س��فره این 
و آن بنش��ینند و چیزي خ��رج نکنند و 
خیري به دیگران نرس��انند.نام آن را هم 

به غلط، توکل مي گذارند.
در کت��ب تفس��یر نقل ش��ده اس��ت: 
گروهي از بادیه نش��ینان عرب، در س��فر 
حج بدون همراه داش��تن غذا و خوراکي 
به راه افتاده بودند و سخنشان این بود که: 
ما اهل توکل بر خداوندیم. بعضي ش��ان 
مي گفتن��د: ما ح��ج خانه خ��دا 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 گذاش��تند، بي آنک��ه باري از 

دوش دیگران بردارند.
اخ��الق کریمان��ه اقتض��ا مي کند که 
حاج��ي )و ه��ر مس��افر دیگر( در س��فر 
خویش دست و دل باز باشد و از سخاوت 
و بذل و بخش��ش خوی��ش، همراهان را 

برخوردار سازد.
خس��ت نف��س و روحی��ه حقی��ر و 
کوچک داش��تن، زیبنده یک مسلمان 
نیس��ت، بخصوص در س��فر ح��ج، که 
س��فر متمکنان و اهل استطاعت است 
و خداون��د از کس��اني ک��ه توانگر مالي 
باش��ند، دعوت کرده و ب��ر آنان واجب 
س��اخته که به فریضه ح��ج بپردازند. او 

کریم و بزرگوار است.
دوست دارد مهمانش هم خلق و خوي 

بزرگوارانه و مناعت طبع داشته باشد.

فاش كردن اسرار و بدگمانی؛
خيانت و تباهی عبادت

  رازداری
شیوه تقس��یم بندی زائران هر کاروان به گونه ای است که معموالً 
هر چند نفر در یک اتاق س��اکن می ش��وند و نزدیک به یک ماه شب و 
روز با هم به س��ر می برند، در چنین وضعیتی طبیعی اس��ت که میان 
آنان گفت وگوهایی رد و بدل ش��ود که چه بسا بعضی از آن ها دوست 
ندارند این س��خنان جای دیگری بیان شود؛ از این رو پیشوایان دینی 
به ما دس��تور داده اند تا سخنان محرمانه اشخاص را برای کسی بازگو 
نکنیم. امام صادق )ع( فرمود: »آنچه در مجالس گفته می شود امانت 
اس��ت و کسی حق ندارد، سخن هم صحبت خود را برای دیگری بازگو 
کند مگر آنکه با اجازه او بوده و یا نقل آن، بیان خوبی او باش��د )مانند 
آن که کس��ی در مجالس خصوصی، همس��فران خ��ود را به نیکی به 
عبادت و امثال آن تش��ویق و ترغیب کرده و این مطلب برای دیگری 

بازگو شود( .«  
رس��ول خدا )ص( در این زمینه فرمود: »مجالس امانت اند و فاش 
کردن راز برادر دینی، خیانت اس��ت پس از این کار دوری کن« . و در 
حدیث دیگری فرمود: »وقتی دو نفر با یکدیگر در جلس��ه ای صحبت 
می کنند، آنچه با یکدیگر در میان می گذارند امانت خدا اس��ت، پس 
جایز نیس��ت که یکی از آن ها بر خالف میل برادر دینی اش آنچه را که 

او میل به افشای آن ندارد، بازگو کند« . 

  پرهيز از سوء ظن
شایس��ته اس��ت حاجیان کاروان خود را به کان��ون محبت و صفا 
تبدیل کنند و نس��بت به همدیگر مهربان و خوش��بین باشند و از هر 
گونه س��وء ظنی بپرهیزند. امیر مؤمنان عل��ی )ع( فرمود: »کار برادر 
دینی خود را به بهترین وجه توجیه و حمل کن، تا زمانی که از او کاری 
س��رزند که راه توجیه را بر تو ببندد و هیچگاه از سخنی که از )دهان( 
برادرت بی��رون آید تا وقتی که می توانی محمل خوبی برای آن بیابی 
گمان بد مبر.«   حسن ظن و خوش بینی نسبت به دیگران، از برترین 
ارزش های اخالقی و بزرگ ترین عطیه ها است.  برای حل مشکل سوء 
ظن، پیش��وایان اسالم تا آنجا جلو رفته اند که رسول خدا)ص( فرمود: 
»اُْطُل�ْب اِلَِخیَك ُعْذراً َفِاْن لَْم تَِجْد لَ�ُه ُعذراً َفالَْتِمْس لَُه ُعذراً« 
.  »برای گفتار و کرداری که ازبرادر تو س��ر می زند عذری بجوی و اگر 

نیافتی عذری بساز!«
بنابرای��ن، از آنجا که حاجیان در س��فر حج، ب��ه عبادت خدا روی 
آورده و در صدد کسب معارف و آمرزش الهی برآمده اند، باید به شدت 
از سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران خودداری کنند; زیرا گمان بد 

عبادت را تباه می کند.
برگرفته از کتاب درسنامه آداب سفر حج )۱ جلد(، 
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر

مناجات
الهي!... اراده، سرمایه طالب است و ارادت بهره مطلوب.

مرید اگر بي اراده باشد، عوام است
و مراد اگر بي ارادت باشد، دولت بي دوام.

ارادت مری��دان را ب��ه اراده قری��ن ک��ن، و م��راد را ب��ا مرید، 
همنشین.

الهي!... آنان که در پي مریدند، اگر در پي مراد روند، راد شوند.
در روز حشر، رضاي مراد به کار آید، نه عطاي مرید.

الهي!... امیران کش��ور دل به درگاهت حقیرند و اس��یران بت 
نفس، به یاریت فقیر

ما را امیر کش��ور دل کن، تا اسیر فرعون نفس نشویم، گاهي تو 
را گم مي کنیم، مددي تا خویش را گم نکنیم.

ما را ب��ه حلیه المتقین خل��وص بیاراي، با کفای��ه الموحدین 
ایمان، کفایتمان فرماي.

الهي!... صبر تو از تحمل ما بیش است
گله از بیگانه نیست، از خویش است، که غفلتش مایه تشویش 

است.
دفع خودي براي جذب بیگانه، نه کار عاقالن اس��ت، نه کاري 

است عاقالنه.

دریغ��ا، اگ��ر خویش، تیش��ه بر ریش��ه زنیم و ریش��ه را از بیخ 
برکنیم.

اله��ي!... برخي با س��یماي صالحانه و ص��داي ناصحانه، عمل 
طالحانه مي کنند، موج ش��بهه مي گس��ترانند و صغی��ر و کبیر و 
خواص و عوام را، از بام تا ش��ام، مي فریبند، دس��ت مردان را کوتاه 

مي کنند، تا پاي زنان را به صحنه بکشانند.
الهي!... بصیرت را به س��یرت و صورت ما باز گردان، راه باطل و 

جاهل را ببند، راه حق را باز گردان.
الهي!... طالب کیست و مطلوب چیست؟

طالب کم اس��ت و طالب نما بسیار، مدافع اندك است و مهاجم 
بیشمار.

نیت ها در پشت عمل ها نهان است.
چه بسیار دایره ها که بر مدار نقطه نفس مي چرخند.

آن��ان که مدعي اداره جهانن��د، از اداره خویش ناتوانند، مدعي 
هدایت بشرند، اما از داخله خود بي خبرند.

بیگانه را مي خوانند و خودي را مي رانند.
آیین رهروي را پیش از داعیه رهبري به ما بیاموز.

این نفس را نفیس کن و با یاد خودت، انیس!

حج همراه پیامبر
امام صادق علیه السالم فرمود:

زیارت قبر پیامبر خدا)ص( و زیارت قبر شهیدان 
و زیارت قبر امام حسین)ع( برابر است با یک حج 

مقبول همراه رسول خدا)ص( .
وسائل الشیعة، ج ۱۰، ص .27۸
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شفیع قیامت
پیامبر اسالم)ص( فرمود:
هر کس به زیارت من آید، در 
روز قیامت شفیع او خواهم بود.

وسائل الشیعة، 
ج ۱۰، ص .26۱

ش��مول مهر فراگی��ر الهی ب��ه گون��ه ای که همه 
موجودات دایره هس��تی را ش��امل ش��ود، تنها توسط 
حقیقت که س��عه وج��ودی او عال��م و آدم را فراگیرد 
ممکن اس��ت و آن هم جز نبی خاتم نیست که خداوند 
در حق او فرمود: »َوما اَْرَس��ْلناَك اِّل َرْحَمًة لِلعالَمیَن« او 
که افق اعالی هستی نش��انه های برتر حق را مشاهده 
و ب��ا جلوه ه��ای کامل تر کم��ال او روبه رو ش��د. او که 
مظهر اس��م رحمانیت مطلقه و رحیمی��ه خاصه بلکه 
مظهر ارحم الراحمین اوس��ت. نظام احسن هستی که 
براساس ترتب علمی طراحی شده، هر موجودی را در 
مرتبه وجودی خود زیبا و کامل نگاشته به گونه ای که 

نسبت به دانی خود اشراق و به عالی خود عشق می ورزد و این داستان 
نه تنها نس��بت به هر عالمی نسبت به عالم قبل و بعد خود است بلکه 

نسبت به هر وجودی بالنسبه به سافل و عالم خود این گونه است.
رس��ول اکرم)ص( که جامع همه کم��االت و واجد همه وجودات 
است، براس��اس نظام عالی و منطق طولی اش��راقش مشرق و مغرب 
عالم را فرا گرفته و آنان را به خود مشتاق ساخته به گونه ای که در هر 

سو به سوی او و از هر جهت به روی او متوجه اند. 
» َو لُِكِلّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولّیها « و او ش��مس ضیاء خورشید جهان تابی 
است که دیگر کرات را همانند قمر منیر و ماه شب تاب روشن کرده تا 

به او عشق ورزند و به دیگران فروزندگی بخشند.
منطق اس��تغفار، منطق اشتیاق و اشراق اس��ت. به عبارت دیگر، 
ش��وق بنده با استغفار و طلب رحمت آشکار می گردد و توابیت موال با 

اشراق و افاضه پدیدار می شود.

اما آنچه که این دو را بر هم پیوند می زند و ش��وق را 
به سوی حبیب حقیقی و اشراق را به روی محب واقعی 
می گش��اید، همانا وجود گرام��ی حضرت محمد)ص( 
اس��ت و این که خداوند در ق��رآن فرمود: » َولَ��ْو َأنَُّهْم 
َ َواْسَتْغَفَر لَُهُم  ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَس��ُهْم َجاُءوَك َفاْس��َتْغَفُروا الَلّ
ابًا َرِحیًما« )نس��اء/ 64( یعنی  َ َتَوّ ُس��وُل لََوَج��ُدوا الَلّ الَرّ
گرچ��ه بن��ده عاصی با ش��وق جذب رحم��ت حرکت 
می کند و موالی رحیم با فیض توابیت ظهور می نماید 
تا واس��طه مقام محمدی و مراتب نب��وی این پیوند را 
ایج��اد و تحکیم کند، البته اه��ل تحقیق می دانند که 
این منطق هستی است که اختصاصی به استغفار ندارد 

بلکه هر فیضی این گونه جاری و هر کمالی این گونه ساری است.
در پای��ان جمله ای از عالم ربانی و فقیه فرزانه و نام آش��نای عرصه 
عرف��ان و قرآن آیت اهلل ج��وادی آملی زینت بخش اس��ت... بنابراین 
همان طور که ساقی خداست » َوالَِّذي ُهَو ُیْطِعُمِني َوَیْسِقیِن« )شعراء/ 
7۹( گرچ��ه آب، رفع عطش می کند اغنا هم کار خداس��ت » َو َأنَُّه ُهَو 

َأْغنی َو َأْقنی« )نجم/ 48(
و رس��ول خدا مظهر صفت فعل او در اغناس��ت همچنین براساس 
َ َواْسَتْغَفَر  َلُموا اَْنُفَسُهْم جاُءْوَك َفاْسَتْغَفُروا الَلّ آیه شریفه » َو لَْو اَنَُّهْم اِذ َظّ
ابًا َرحیمًا« )نساء/ 64( که در زیارت حضرت  َ َتَوّ ُسوُل لََوَجُدوا الَلّ لَُهُم الَرّ
رسول هم آمده است شفاعت و وساطت آن حضرت را خدای سبحان 
تصدی��ق کرد. پس هر ک��س، هر چ��ه دارد، از برکت وجود رس��ول 
اکرم)ص( بوده و مهمان س��فره پرفیض اوس��ت، گرچ��ه اصل آن از 

خداست. )صهبای حج؛ ص 518(

آیت اهلل العظمــی
استاد جوادی آملی

دریچه
 حفظ حریم ها

در مجلس پیامبر
گاه��ی بیان کاس��تی ها و زش��تی ها 
و عی��وب دیگ��ران نُقل مجالس اس��ت و 
به انتقاد از این و آن س��پری می ش��ود و 

حریم ها مراعات نمی گردد.
به روایت امیر المؤمنین علیه الس��الم: 
مجل��س پیامبر، مجلس بردباری، ش��رم و 
حی��ا، صدق و امانت بود، س��ر و صدا و فریاد 
در آن مجلس ش��نیده نمی ش��د، حرمت 
افراد مورد هتک ق��رار نمی گرفت، و در پی 
لغزش دیگران و عیب جویی از آنان نبودند، 
همه اهل پیوند و صفا و ارتباط بر محور تقوا 
بودند، بزرگان و سالخوردگان مورد تکریم و 
احترام قرار می گرفتند، به خردساالن، ترّحم 
و شفقت می شد و افراد نیازمند و مراجعانی را 
که کار داشتند، مراعات می کردند و پناهگاه و 

مأمنی برای غریبان بودند:
»َمْجِلُسُه َمْجِلُس ِحْلٍم َو َحیاٍء و ِصْدٍق و 

امانٍَة، َو ل ُتْرَفُع فیِه األصواُت. . .« .  
چنین مجلسی، زمینه ساز تربیت روحی 
و ادب اجتماعی است. این فرهنگ را از پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله آموخته بودند. در محضر 
آن حضرت، وقتی سخن گفته می شد، همه 
گوش می کردند، س��خن یکدیگ��ر را قطع 
نمی کردن��د، پای س��خنرانی رس��ول خدا 
صلی اهلل علیه و آله، س��راپا گوش بودند، آن 
چنان که گویی پرنده بر سرش��ان نشسته 
اس��ت. چون کالم پیامبر تمام می شد، آنان 
آغاز به سخن می کردند. هنگام سخن گفتن 
دیگری نیز تا پایان کالمش صبر می کردند 
و وارد سخنان او نمی ش��دند.   در حضور آن 
حضرت، اگر سخنی هم دربارۀ دیگران گفته 
می شد، س��خن از نیازها و حاجت هایشان 
ب��ود تا به تأمین و رفع آنها اقدام ش��ود. خود 
آن حضرت سفارش فرموده بود که حاجت 
و نیاز کس��انی را که دسترسی به من ندارند، 
به م��ن اطالع دهی��د، چرا ک��ه خداوند در 
قیامت، قدم های کسانی را بر صراط، استوار 
می دارد که حاجِت حاجتمندان و گرفتارِی 
درمان��دگان را به افراد توانگر و مس��ؤوالن و 
زمامداران برس��انند. این بود که در خدمت 
آن حضرت، س��خن از این گونه نیازها بود و 
مجالی نمی داد که از عی��وب و لغزش های 

دیگران صحبت شود:
». . . ل ُیْذَكُر ِعن��َدُه ِاّل ذلَِك َو ل ُیقَبُل 

ِمْن اَحٍد َعْثَرٌة« .
 برگرفته از کتاب اخالق نبوی 
آشنایی با سیره اخالقی پیامبر 
اعظم)ص( )1 جلد(،محدثی، جواد.

)ص(رسولاکرمنقطهعطفبندگیباخدا
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زائر  و  حفظ حرمت حج
در این که »حج« یکی از عبادات بس��یار مهم اس��ت، تردیدی نیست؛ زیرا آیات قرآن و روایات 
و احادیث پیامبر و ائمه هدی )س��الم اهلل علیهم اجمعین( بر آن تصریح دارد و حتی تأکید بس��یار 
ش��ده اس��ت که در صورت اس��تطاعت، هرگز به تأخیر افکنده نش��ود؛ چنان ک��ه ابوبصیر از امام 
صادق)علیه الس��الم( درباره آیه » َوَمن َكاَن ِف��ي َه�ِذِه َأْعَمی َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمی َوَأَضُلّ َس��ِبیاًل. 
- کس��ی که در دنیا نابینا باشد، در آن س��را نیز نابینا و گمراه باشد« پرسید. حضرت در پاسخش 
فرمود: منظور از نابینای در دو جهان کس��ی اس��ت که حج را به آینده موکول کند و هر سال وعده 
دهد که امس��ال حج می گزارم و انجام ندهد و چون سال دیگر ش��ود، باز هم بگوید امسال به حج 

می روم و بدین گونه روزگارش سپری گردد و مرگش فرا برسد.
و باز در احادیث بسیار تأکید شده بر این که هیچ گاه کعبه را خالی نگذارید و حج را ترك نکنید. 
درباره عظمت و اهمیت این س��فر روحانی همین اندازه بس که روایت ش��ده اس��ت آن هنگام که 
حضرت رس��ول)صلی اهلل علیه وآله( از مکه کوچ کرد، یک نفر اعرابی در »ابطح« به حضور رس��ید 
و گفت: ای پیامبر خدا! من به عزم حج بیرون آمدم ولی نتوانس��تم بدان موفق شوم و حج بگزارم، 
اما من شخصی ثروتمندم در عوض حج، امر کنید تا عمل و عبادت دیگری را بجا آورم که به ثواب 

حج نائل گردم!
  ثواب حج گزار

حض��رت نکاهی به کوه »ابی قبیس« ک��ه در آن نزدیکی بود، انداخت و فرمود: اگر به وزن کوه 
»ابی قبیس« زر سرخ داشته باشی و در راه خدا انفاق کنی، به ثواب حج نرسی!

روشن است که عبادات هر کدام برای حکمتی وضع شده است و هیچ کدام نمی تواند جایگزین 
دیگری ش��ود. همان طوری که در عالم مادی هیچ چیز جای چیز دیگری را نمی گیرد. چنان که 
صده��ا عدد نان ج��ای یک جرعه آب را نمی گیرد. این تنها حج نیس��ت که جایگزینی ندارد بلکه 
همه احکام و عبادات چنین هستند. به هر حال شرط سعادت دنیا و آخرت برای توانگر، انجام این 
فریضه دینی اس��ت چنان که پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( خود فرموده است:  هر کس دنیا و آخرت 

را بخواهد، باید به وسیله حج و زیارت این خانه )کعبه( به دست آورد.«
  راز محروميت مسلمين از بركات دنيا و آخرت

زیرا به تعبیر رس��ول اکرم)صلی اهلل علیه وآله(، مجاه��دان راه خدا و حج و عمره کنندگان، 
 وارد شدگان بر خدا و مهمان اویند، آنها را وی دعوت کرده و ایشان اجابت نموده اند. آنها نیز از 
میزبان خود حاجات شان را طلب می کنند و او در برابر عطا می فرماید. برای همین اولیای خدا 

هزینه کردن در انجام حج را بهتر از هرگونه بخشش��ی به شمار آورده اند. روشن است که شارع 
مقدس از این همه تأکید مقصد و مقصودی را اراده کرده است، چنان که رسول اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( فرموده اس��ت: »تا زمانی که امت من احترام حج را رعایت کنند و حق بزرگداش��ت 
آن را آن گونه که س��زاوار اس��ت بجا آورند، در خیر و خوش��ی خواهند بود و هنگامی که حج را 

ضایع س��ازند، هالك خواهند گردید. یعنی از خیرات و برکات دنیا و آخرت محروم می گردند.
حفظ حرمت حج به آن اس��ت که اهداف و مقاصد حج به خوبی درك شود این که رسول اکرم 
س��عادت دنیا و آخرت مس��لمانان را در گرو انج��ام حج می داند، حکای��ت از آن دارد که حج یک 
مسافرت معمولی نیست، همچنان که عبادت تنها هم نیست، چون با انجام یک فریضه به تنهایی 
س��عادت دو دنیا تأمین نمی شود. آشکار اس��ت که این فریضه متفاوت با فرایض دیگر است یعنی 
تمامی ش��ئون عبادی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی مسلمانان را در بر می گیرد زیرا انجام 
عبادات و مناسک در حج، هر کدام رمز و راز و اسراری در بر دارد و می تواند در صفای روح و زدودن 
رذائل، رش��د و تکامل روحی و اخالقی بسیار کارساز باشد. حج از سویی، پیوندی است میان دنیا، 
عالم برزخ و آخرت و از س��ویی دیگر پیوندی اس��ت میان عبد و معبود و البته کنگره ای است برای 

هم اندیشی مسلمانان جهت رفع مشکالت و معضالت دنیای اسالم.
یک بخش از حکمت های مهم حج، ایجاد وحدت و همدلی میان اقوام و ملل گوناگون مسلمان 
اس��ت که در هیچ کدام از ش��عائر و احکام و عبادات دیگر به این صراحت و وسعت دیده نمی شود. 

حتی در هیچ یک از آموزه ها و مراسم ادیان و مکتب های دیگر مانند آن مشاهده نمی گردد.
پس باید حکمت ها و حرمت های مناس��ک و معارف حج را پاس داشت و از هر کاری که آثار 
و نتایج آن را ضایع س��ازد، بش��دت پرهیز کرد چه اندازه زش��ت و ناگوار است که کسی هزینه و 
زحمات گزافی را متحمل بش��ود اما نتواند از دس��تاوردهای این س��فر بزرگ بهره مند شود و با 
گفتار و اعمال نس��نجیده، آن را بر باد دهد. حفظ دس��تاورد حج تنها در رعایت اعمال و عبادات 
فردی نیس��ت، بلکه گاه یک حرک��ت اختالف انگیز و نفاق آمیز که به وحدت جامعه اس��المی و 

مصلحت مس��لمین آس��یب برس��اند، می تواند مهم ترین حکمت های آن را نابود س��ازد. 
باید بدانیم که کید ش��یطان بس��یار نیرومند است و تنها با تحریک ش��هوات و غرایز بسنده 
نمی کن��د، بلکه گاه در لباس باوره��ا و اعتقادات دینی جلوه گری می نماید و ش��خص را چنان 
می فریبد که خود متوجه نمی ش��ود. و لذا ممکن است در حالی که بزرگ ترین جنایت و خیانت 

را مرتکب می ش��ود،  گمان کند که عبادت انجام می دهد و ثواب می اندوزد.

مبدأ حاجي در سیر و سلوك حج، خود و مقصد او خدا است. 
حاجي از آن زمان که آرزوي آمدن به این س��فر در دلش جوانه 
زد، ب��ه راه افتاد و اندك اندك از منیت هاي خود جدا ش��د و به 
همان میزان گام به گام به مقصد این س��فر که خداست نزدیک 
شد، تا به میقات رس��ید و آنجا بود که آخرین ذره هاي منیت را 
پش��ت نیت احرام، جا گذاشت. محرم ش��د و آخرین گام ها را تا 
رس��یدن به حریم حرم دوست برداش��ت، حاال حاجي به حریم 
حرم رسیده اس��ت، حرمي که جامع ترین صفت آن امن است، 
اینجا نه تنها انسان که تمام هستي به امنیت مي رسد، حاجي از 
کندن گل ها و گیاهان و شکستن شاخه هاي درختان منع شده 
است. این نکته ضمن اینکه بیانگر شمول امنیت حرم بر نباتات 
اس��ت به حاجي گوش��زد مي کند که اگر گلي در حریم حرم به 
دست تو کنده شود، به جایش خاري در وجودت خواهد رویید، 
خاري که دوب��اره نطفه هاي منیت را در وجود تو منعقد خواهد 
کرد، خاري که بر آینه زالل و شفاف دلت که قرار است منعکس 

کننده تجلیات یار باشد خراش خواهد انداخت.
اگر شاخته درختي را در حریم حرم بشکني، زمینه درست شدن 
مجدد بت هایي را فراهم کرده اي که در طول سفر در وجودت آنها 
را شکسته اي و نابود کرده اي. حرم امن، حرم جدا شدن از خویش 
است و رسیدن به خویش، جدا شدن از خویشي که با دوست بیگانه 

است و رسیدن به خویشي که با دوست آشناست.
مي رسد و شور به پا مي کند
عشق تو را از تو جدا مي کند

فرصت پرواز نشان مي دهد
عشق به تصویر تو جان مي دهد

دست به هم دادن جان و تن است
فرصت یکرنگي من با من است

عشق به رقص آمدن سنگ هاست
لحن دگرگوني آهنگ هاست

حاجي نبای��د در حریم حرم امن، حیوان��ي را بیازارد و یا به 
او آس��یب برس��اند که آزردن حیوان در این حرم، نوازش کردن 
شیطان است و کش��تن حیوانات، زنده کردن شیطان در درون 
و بدیهي اس��ت که خطور خیال شیطان در دل حاجي نیز کافي 
است تا فرشتگاني که به استقبالش آمده اند و قرار است میهمان 

آینه خانه جانش شوند را فراري دهد.
وقتي این سفارشات به حاجي، در ارتباط با گیاهان و جانوران 
ش��ده اس��ت، باید خود حدیث مفصل بخوان��د از این مجمل و 
در حس��اب برخورد با همنوعان، در خل��وت خویش تأمل کند 
همنوعاني که پس از احرام، همس��انان او نیز شده اند، هیچ کس 
بر هیچ کس در این عرصه برتري ندارد، همه با ظاهري همگون 

آمده اند و کس��ي نیز از باطن کسي آگاه نیست که بخواهد بر آن 
اساس، برایش حس��اب جداگانه اي باز کند. تنها مالك برتري، 
محک: ِإَنّ َأكَرَمُكم ِعنَدالّلِ َأتَقاُكم اس��ت که آن هم اشرافش نزد 

خداوند است.
عرصه، عرصه عمل به شعارهاست، شعار برابري و برادري که 
از مباني تفکر اسالمي است و در اینجا بدون ذره اي خدشه بطور 
کامل به عمل درآمده اس��ت. میلیون ها حاج��ي محرم، گویي 
ی��ک روح واحدند که در آینه هایي موازي به تکثیر رس��یده اند، 
لباسش��ان یکرنگ و یکدس��ت، رفتارها و اعمالشان شبیه هم، 
همه با هم راه مي افتند، همه با هم مي ایس��تند، همه با هم قیام 
مي کنند، با هم به رکوع و س��جده مي روند، با هم پروانه وار گرد 
خانه دوس��ت مي چرخند و با هم به آس��مان و ب��ه افق معرفت 
و ش��هود پ��رواز مي کنند و مقی��م غرفه هاي قدس��ي معنویت 

مي شوند.
حاج��ي، خ��ود را در حریم حرم، در آین��ه میلیون ها حاجي 
دیگر مي بیند که به تکثیر رسیده است و از آنجا که این  خود، از 
خودیت ها و خودمحوري ها با پوش��یدن لباس احرام، تهي شده 
اس��ت، به همان میزان جلوه هاي ملکوتي دوست در او به تجلي 
رسیده اس��ت. حاال حاجي وقتي به میلیون ها آینه نگاه مي کند 
نه خود را که خدا را در چهره آنها مي بیند و چنین است که حج، 

اوج تجلي خداوند در زمین است. 
یار بي پرده از در و دیوار

در تجلي است یا اولي االبصار

حـرم امـن

گرامی داشتن مدینه 
پیامبر خدا صلّی اهلل علیه و آله: 

حضرت ابراهیم، مّکه را گرامی داشت 
و برای آن دعا کرد. من نیز مدینه 
را گرامی داشته و حرمت نهادم، 

آن گونه که ابراهیم، مّکه را حرمت 
نهاد. من برای ُمّد و صاِع مدینه دعا 

کردم، آن گونه که ابراهیم برای مکه 
دعا کرد.
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میثاق با ابراهیم)ع(
ت��و در امتداد کدام خط به کعبه رس��یده اي ؟دس��تت در 
دست که بوده است که اینک حجر االسود را لمس می کني؟

نام ش��یرین کدام محبوب بر زبان و لبهاي تو نقش بس��ته 
است. که بوسه بر حجراالسود مي زني؟

تو، اي آشناي ابراهیم!
اي از تبار اسماعیل و محمد )ص(!

این��ک در ش��هري گام نه��اده اي ک��ه نفس هاي پاك 
ابراهیم بت ش��کن، در فضاي مس��جد الحرام عطرافشاني 

کرده است. 
میان صفا و م��روه، به یاد اس��ماعیل و هاجر، گام مي زني 
و جوشیدن چش��مه زمزم را از زیر پاي اس��ماعیل ذبیح، یاد 

مي کني.
به خانه توحی��د که قدم مي گذاري، بت ش��کني پیامبر و 
علي )ع( را در س��ال فتح مکه مرور مي کن��ي و ... اذان بالل را 

بر بام کعبه،
و طواف رسول خدا را بر گرد این خانه،

و نماز جماعت س��ه نفري پیامبر و علي و خدیجه را در این 

مسجد، در آغاز بعثت، 
و حمایت حمزه و ابوطالب را از دعوت پیامبر.

و نداي قولوالاله االاهلل تفلحوا را که حضرت رس��ول، بر فراز 
کوه ابوقبیس س��ر داد و تاکن��ون در رواق تاریخ، طنین افکن 

بوده است.
ش��هري که شاهد ش��کنجه بالل و یاسر و س��میه و عمار 

بوده است.
محاصره اقتصادي مسلمین در شعب ابي طالب همین جا 

بوده است، با این همه آیا مکه جغرافي است یا تاریخ؟
این س��رزمین، بارقه هاي الهي وحي را بر دوش کش��یده 

است.
جبرئیل، در فراز حرا، نخس��تین آیات سوره اقرا را بر قلب 

خاتم پیامبران نازل کرده است.
ن��داي برتر اهلل اکب��ر، بزرگي و عظمت خ��دا را به گوش 

هس��تي نش��انده اس��ت.
حال، در کجاي زمان و زمیني؟

آن روز که نبرد میان توحید و شرك در همین شهر، جاري 

بود، کلمه اهلل با م��دد گرفتن از ذات جاودان��ه خدا، پرده هاي 
ظلمت را مي درید و نور یکتاپرس��تي را از حجاز به شرق و غرب 

جهان آن روز مي افشاند.
امروز هم همان نبرد، ساري و جاري است.

و ابوجهل ه��اي ای��ن عصر، کم��ر به هدم ام��ت محمدي 
بس��ته اند، امتي به عظمت جهان و به گس��تردگي زمین، که 
عصاره اي از این نژادها و رنگ ها و زبان هاي مختلف را که زیر 

چتر اسالم قرار دارند، در اینجا مي بیني.
چرا ما همچون بالل، سخنگوي توحید نباشیم؟

و همچون اسماعیل، حنجره اي فداي رضاي خدا نداشته 
باشیم؟

ما چشمه زمزم را در سینه داریم: محبت اهل بیت.
گوهر همیش��ه فیاض را س��یراب کننده جان ه��ا داریم: 

والیت.
همین چشمه جوش��ان، تو را به اینجا رسانده است، تا در 
حجر اس��ماعیل و کنار مقام ابراهیم بایس��تي و روي جسم و 

جان را به سوي کعبه بداري.

تمام رفتار و اعمالي که در حج انجام مي گیرد جنبه نمادین 
داش��ته و راز و رمزهاي فراواني در خود نهفته دارد. پیش��وایان 
معصوم، مطالب مهم و ارزش��مندي در بیان معارف و اس��رار هر 
یک از اعمال برشمرده اند. در این جا با استفاده از آیات و روایات 

به پاره اي از رازها و رمزهاي نهفته در حج اشاره مي کنیم:
1- حج مظهري از مظاهر توحید است و هدف از تشریع آن، 

پرستش خداي یگانه و انجام عمل خالص براي اوست.
2- ح��ج پذیرش دعوت خداوند و پیمودن صراط مس��تقیم 
اوس��ت و حاجي ب��ا اظهار لبیک، پذیرش دع��وت خدا را اعالن 

نموده، خود را به اجراي فرموده الهي مکلف مي سازد.
۳- حج پیوند جامعه اس��المي در عصر حاضر با صدر اس��الم 
و یادآور خاطرات ش��کوهمند آن دوران شیرین و سرنوشت ساز 
است به خصوص دو شهر مکه و مدینه که وجب به وجب آن مملو 
از خاطرات تلخ و شیرین آن روزگار سراسر شرف و فضیلت است.
حج تجلي بخش برادري، برابري و وحدت اسالمي است و جلوه 

عیني این حدیث شریف است:
انس��ان از حضرت آدم و آدم از خاك آفریده شده است. هیچ 

برتري عرب بر عجم و سفید بر سیاه ندارد، جز به پرهیزگاري.
4- حج مظهر روح آدمیان اس��ت. انسان هاي آلوده به عصیان 
و گناه با حضور در س��رزمین وحي به خصوص عرفات، از گذشته 
س��یاه خود اظهار پش��یماني نموده خود را از گناه شس��ت و شو 

مي دهند و تربیت شده به موطن خویش باز مي گردند.
5- حج جایگاه تربیت انسان هاست. حاجیان با ترك زندگي 

و خانه و کاشانه و زن و فرزند و پذیرش زحمت و رنج، خویشتن را 
از رفاه زدگي و دنیاخواهي جدا مي سازند و خود را براي پذیرش 

سختي ها در مسیر تحقق آرمان هاي الهي آماده مي کنند.
6- ح��ج ی��ادآور صحنه هاي حض��ور انس��ان ها در قیامت و 

صحراي محشر است.
حاجي لباس��ي چون کفن مردگان بر تن کرده، در صحرا به 
دور از امکانات شهري وقف مي نماید و کسي جز خدا فریادرس 
او نیست از این رو مي تواند گوشه اي از هیجان و ترس و اضطراب 

آنچه را انسان  در آینده با آن روبه روست به نمایش بگذارد.
7- حج تمرین بریدن از شهوات و گناهان و هواهاي نفساني 
است. احرام به حاجي مي آموزد تا از پاره اي گناهان دوري ورزد 

و فرمانبري و دوري از معصیت را تمرین نماید.
8- حج تمرین نظم است. خداوند به حاجي مي آموزد که حتماً 
طواف را از حجراالسود آغاز نماید. با شکل خاصي طواف کند. نماز 
را پش��ت مقام ابراهیم بخواند. سعي را از صفا شروع کند و به مروه 

ختم نماید  و...
۹- حج گردهمایي همه نیکان و پاکان و کنگره جهاني براي 

حل مشکالت مسلمانان است.
باالخره حج از این راز و رمزها و درس ها فراوان دارد. امید آن 
ک��ه تمامي حاجیان با این نگرش به حج بیایند و در دریاي مواج 
رحم��ت حق خود را از گناهان دور س��ازند و تربیت ش��ده براي 
ساختن جامعه اي اسالمي و نمونه به شهر و دیار خود باز گردند.

اسرار و معارف 
معنوي حـج

حقیقت عبادت 
امام حسن عسکری علیه السالم 
فرمودند:

لوِة َو  لَیَسِت الِعباَدُة َكثَرَة الصّیاِم َو الصَّ
ر فی أمر الِل؛ انَّما الِعباَدُة َكثَرُة التََّفكُّ
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز 
نیست، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد 
در کار خدا اندیشیدن است.
)تحف العقول، ص448(
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در مسیر تکامل، انسان از نفحات رحماني، برکات رباني و توفیقات 
عرفاني مستفیض مي شود. زمان و مکان، دو فعل مربوط و مؤثر در 
ارتقاء سطح معرفت شناختي انسان است. ذي الحجه، ایام اهلل است 
و براي اقامه حج در این ماه حس��نات بس��یاري برشمرده اند. مکه، 
سرزمین وحي و نزول قرآن است و حضور در این مکان مقدس، در 

ماه ذي الحجه و براي انجام حج ابراهیمي، از الطاف الهي است.
پیامب��ر )ص( مي فرمای��د: در ای��ام روزگارت��ان، نفحه ها و 
وزش هایي از نس��یم لطف الهي است. آگاه باش��ید و خود را در 
معرض آنها قرار دهید. إَنّ لِربِّكم عَزّ وجَلّ في أَیّاِم دهِركم نََفحاٍت 
ضوا لها، در عرفان، هدف هدایت انس��ان به سوي خداست، از  فتعَرّ
اوییم و به سوي او مي رویم. پیامبران خدا، انسان را به عشق و عرفان 
اندرز مي دهند و مقام ذکر را بهترین راه رس��یدن به خدا مي دانند. 

زمان ذي الحجه مکان، مکه و ترجمان آن حج ابراهیمي و...
از دریاي تا بي نهایت وسیع عرفان در حج، باید جرعه اي نوشید 

و لبي تر کرد.
آب دریا را اگر نتوان کشید /  هم به قدر تشنگي باید چشید

عرفان، انسان را از ایستایي به حرکت در مي آورد. از کرانه غدیر 
فیض عارفان، مي توان چگونه زیستن و چگونه مردن را آموخت.

در بحث عرفان و معرفت شناختي، علم فلسفه و علوم کالم جاي 
خود را به عقل عاشقي و مقام عرفاني مي دهد. 

پیوند با خدا چه از راه عش��ق معنوي و چه از راه عشق مجازي، 
آدمي را به مراد مي رس��اند، زیرا مراد از معشوق مطلق خدا است و 

عشق به خدا سوزنده و سازنده است.
حّب الل ناٌر ل یمُر علی شیء ال احتراق و نورالل ل یطلع علی 
شیء إل اضاء، محبت خدا آتشي است سوزان و نور خدا فروغي 

است روشنگر. )امام علي، میزان الحکمه، ج 2 ص 226(
عرفان راهنماي انس��ان ب��راي باال رفتن از نردبان عش��ق و 

رسیدن به معشوق است.
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست
عاشقي شیوه رندان بالکش باشد

عرفان در حج تجلي مي یابد و حج عرفان مجسم است و زائر 
بی��ت اهلل الحرام، از منظر معرف��ت اهلل در حج و در خانه خدا، در 
پي خدا است. براي عارفان مناجات با خدا احساس شوق و ترجمان 
تعلق و وابستگي است. عارف در پرتو عرفان خانه خدا را طواف و در 
و دیوار دیار یار را زیارت مي کند. حجراالس��ود را مي بوس��د، دست 
نیاز به س��وي بي نیاز مي برد و حوایج خود را از خدا مي طلبد. عارف ، 
در س��فر حج خاك ره دوست را س��رمه چشم مي کند، چه مي داند 
زیارت موجب محبت، و شناخت مي شود. شناخت، باب دوستي را 
مي گشاید و محبت به دیدار مي انجامد. موسم حج وقت مالقات با 
خدا است. در سفر به خانه خدا، مي توان محبت صاحبخانه را نسبت 
به صاحبان معرفت دید. چه بسا پیوند خلق با خالق که در سفر حج 

منعقد مي شود، دیدار یار را مقرر گرداند.
عرفان در حج منتهي به اتصال عابد به معبود مي ش��ود و شاید 
الطاف خفیه الهي که لزوماً جزء مشاهد معلومه نیستند، مشاهده 
ش��وند. البته این همه به لطف حق، توفیق زیارت و چشم بصیرت 
ممکن مي نماید. در مدار عشق و عرفان و در حیطه و قلمرو محبت 
پروردگار و اولیاء الهي اصلي ترین امتیاز، ساختن انسان ممتاز است. 

در عالم عرفان و حج عارفان محبت دو طرفه است. 
خداوند به بندگان خ��ود چنین وعده داده اس��ت: فاذكروني 

اذكركم، مرا یاد کنید تا من هم به یاد شما باشم.
کسي که از سر معرفت دیني به خداوند روي مي آورد، خداوند 
ه��م به او عنایت دارد. کس��ي که خدا را یاد مي کن��د، خدا نیز او را 
فرام��وش نخواهد کرد. یاد خدا دل را آرام، قلب را مطمئن و ضمیر 

را امیدوار مي سازد و زیارت خانه خدا و عشق به اولیاءاهلل زمینه ساز 
چنین ارتقاء روحاني است.

ط��واف خانه خدا و زیارت مرقد محمد رس��ول خدا و قبور ائمه 
بقیع، هم بهاي عشق و هم بهانه عاشقي است. همچنین عرفان در 
حج نشانه جهت گیري انسان عارف است، انساني که از سر معرفت و 

تجربت اندیشي، مفتخر به مقام عرفان و روح الهي مي شود.
خداوند ب��ه داود پیامبر خود مي فرمای��د: اي داود! به اهل زمین 
برس��ان که من دوست کسي هستم که مرا دوست بدارد. همنشین 
کسي هستم که همنشین من باشد. مونس کسي هستم که با یاد من 
انس گیرد. هر که مرا برگزیند، من او را برمي گزینم. هر که مطیع من 
باش��د، من هم مطیع او مي شوم. هر که را صاحب محبتي از صمیم 
قلب بیابم، من او را براي خودم مي پذیرم و چنان دوس��تش مي دارم 

که پیش از آن، کسي از بندگانم آنگونه دوستش نداشته باشد. هر که 
به حق مرا بطلبد، مرا مي یابد... پس اي زمینیان غرورها را رها کرده 
و به کرامت و مصاحبت و انس با من روي آورید تا من هم با شما انس 

گرفته و به محبت شما بشتابم... )میزان الحکمه، ج 2 ص 222(
کیمیاي محب��ت، آدمي را به س��وي کوي دوس��ت رهنمون 
مي سازد. خداوند، مقام دوستي را در عالي ترین سطح ممکن مطرح 
کرده اس��ت و به تبع این مقام، مقامات عالي تر به بندگان مي دهد. 
بنده خدا، عجاب را به نیت مستجاب مي خواند و هم حاجات خود 
را از او مي خواه��د. در س��فر حج و خانه خدا محبت خ��دا را از خدا 
خواس��تن، عین عرفان و عشق است. محبت خدا نزد محبین، باید 
محبوبترین حوایج باشد. پیامبر در تبیین محبت و در مقام نیایش 
عارفان��ه مي فرماید: خدایا من محبت تو را مي خواهم و نیز محبت 

کسي که تو را دوست دارد و هر کاري که مرا به محبت برساند.
خدایا! عش��ق خودت را در نظرم از ج��ان و اهلم و از آب گواراي 

سرد، محبوبتر گردان...
عرفان، سیر و سلوك روحي و معنوي در حج است. حج، سفري 
است نیک فرجام و زائر، مسافر صراط عرفان در مهد قرآن و مهبط 
وحي است. حج کوششي است براي کسب و پرورش دو مقوله مهم، 
یکي عشق و دیگري عرفان. در حج و در جد و جهد حج و حج گزار، 
عشق و عرفان مطرح مي شود. عشق طریق عبادت و تعبد است که 
با ریاضت و ش��ب زنده داري و دعا و نیایش حاصل مي شود و عرفان 
از معنویت، روحانیت، معنا و معرفت شناختي سخن مي گوید. اگر 
کس��ي جمع عبادات و معارف را توامان به دست آورد، بي گمان در 

عرصه ایمان قلل مرتفعي را فتح مي کند.
در اس��الم و معرفت دیني، هدف ارتقاء مقام انس��ان، به سوي 
کمال است. انسان کامل، از هر فرصتي براي پر کشیدن و باال رفتن 
س��ود مي جوید. عرفاني که به دنبالش طاعت و عبادت و عبودیت 
باشد، براي عاشق شایق، نه تنها حکمت است، بلکه عین عقالنیت 
و رهبانیت است. جوهر جود و جواهر وجود، در پرتو نفحات الهي و 
عرفان حج موجب مي شود که انسان دل خود را خانه حب پروردگار 
قرار دهد و در اعمال حج، از جمله حوایج حج گزار معتکف و متکدي 

رضایت خداوند است.
عارفي را پرسیدند، بدین درآمده اي چه آورده اي؟ گفت: گدایي 
که بر در خانه س��لطان آمد، از او نمي پرس��ند چ��ه آورده اي، بلکه 

مي گویند: اي بي نوا چه مي خواهي؟

عرفــان
درحــج

عرفان در حج منتهي به اتصال عابد به معبود 
مي شود و شايد الطاف خفيه الهي كه لزوماً جزء 

مشاهد معلومه نيستند، مشاهده شوند. البته اين 
همه به لطف حق، توفيق زيارت و چشم بصيرت 

ممكن مي نمايد

نابودی جوانانتان را آرزو نكنید
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم:

نابودی جوانانتان را آرزو نکنید ، گرچه بدی های بسیار در آنان 
باش��د، زیرا آنان با آن بدی ها چند دس��ته اند : ی��ا توبه می کنند و 
خداون��د هم توبه آنان را می پذیرد و یا این که آفت ها ، آنان را از پای 
درمی آورد و یا با دش��منی می جنگند، یا آتش س��وزی را، خاموش 

می نمایند و یا سیلی را سد می  کنند. 
)حلیة األولیاء، ج 5، ص ۱۱9(
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تربتبرگزیده
  جواد محدثی

مکه س��رزمین برگزیده خداوند اس��ت و م��ورد نظر و توجه 
پروردگار س��رزمین عرفان و معنویت و توحید است، خاستگاه 
اسالم اس��ت، تربت منتخب آفریدگار اس��ت و زیارت این دیار، 
قدم نه��ادن و رفتن و دیدن و فیض بردن از جاهایی اس��ت که 

مورد عنایت خاص خداست. امام صادق)ع( فرموده است:
»محبوب ترین زمین نزد خدا، مکه اس��ت. نزد خداوند هیچ 
خاکی محبوب تر از خاکش و هیچ سنگی گرامی تر از سنگش و 
هیچ درختی محبوب تر از درخت مکه و هیچ کوهی محبوب تر 

از کوه هایش و هیچ آبی محبوب تر از آب مکه نیست.«
در ارزش زی��ارت مکه همین بس که ایام پربرکت و سراس��ر 
خیر حج، آنقدر س��ازنده و پربار و پربها است که در حدیثی از امام 
باقر)علیه الس��الم( حتی خواب در مکه، همچون تالش و فعالیت 
در شهرهای دیگر و س��جود در مکه، همچون به خون غلتیدن و 
شهادت در راه خدا به حساب آمده است: »والنائم بمكه كالمجتهد 

فی البلدان والساجد بمكه كالمتشحط بدمه فی سبیل الل...«
ارزش و قداس��ت ای��ن خاك به خاطر انتس��اب به پروردگار 
اس��ت و برگزیدگی ای��ن تربت، به خاطر معنوی��ات و خاطرات 
مقدس این مهد وحی و کانون رس��الت و توحید اس��ت. مرحوم 
عالمه امینی در رد نظریه کس��انی که به این گونه امور و تبرك 
جس��تن ها و ارزش قائل ش��دن ها ایراد می گیرند، بحث و بیان 
مفصل��ی دارد که در جای��ی چنین می گوی��د: »...همچنان که 
اراضی و میدان ها و خانه ها و ادارات رسمی و دولتی که به نحوی 
منتس��ب به حکومت هاس��ت، احکام و مقررات ویژه ای دارد که 
مردم ملزم به رعایت آن و اجرای قوانین مربوط به آن هس��تند، 
همچنین زمین ها و بناها و س��رزمین های منس��وب به خداوند 
هم ش��ئون خاص و احکام و مقررات ویژه و لوازم و روابطی دارد 

که حتمی است و آن کس که تس��لیم پروردگار باشد و در لوای 
توحید و زیر سایه اسالم زندگی کند، به ناچار باید آنها را مراعات 
ک��رده و به وظایف خود در قبال آنها قیام و اقدام کند و از همین 
جا اس��ت که کعبه و حرم و مس��جدالحرام و مسجدالنبی و کاًل 
مساجد و معابد و کلیس��اها و کنیسه ها احکام خاص و مقررات 
ویژه و احترام فوق العاده دارد و از نظر طهارت و نجاست و خرید 

و فروش و... مقرراتش ویژه و الزم االجرا اس��ت. اگر مکه مکرمه 
حرم امن الهی اس��ت که مردم به آن روی می آورند و از هر فراز و 
نشیب آهنگ خانه خدا می کنند و آن اعمال مخصوص را انجام 
می دهند و حتی گیاهان حرم هم حکم خاص دارد، اینها از آثار 
همان انتس��اب به خداوند است و به خاطر این است که خداوند، 

»مکه« را از بین سرزمین ها، برگزیده است.

حجراالسود حلقه اتصال
وقتی روزها و ش��ب هایت را در مکه می گذرانی، بیشتر از آن که به در و دیوار مسجدالحرام 
مش��غول باشی، دوس��ت داری از سرخوش��انه این خانه لبریز ش��وی، گاهی مقابل کعبه نماز 
می خوانی، گاهی خودت را با تمام وجود به تالطم طواف می س��پاری و در هفت شوط عاشفانه 
ذکر می گیری، گاهی به حجر اس��ماعیل می روی، گاهی از زاوی��ه ای به کعبه می نگری که در 
قاب چش��م هایت مقام ابراهیم گل کرده باش��د و گاهی هم به س��ومین طبقه می روی تا از باال 

ببینی فرشتگان چگونه از این حرکت عاشقانه بندگان لذت می برند. 
حاال می خواهی برای یک بار هم که ش��ده حجراالس��ود را استالم کنی. حجراالسود سنگ 
س��یاهی است که گوشه ای از خانه خدا نشسته است تا دس��تان گناهکاران را بگیرد و آنها را از 
هر چه زشتی است، پاك کند. شنیده ای که در روایت آمده حجراالسود سنگ سفید و جذابی 

بوده است که از بهشت برای بنای این خانه آمده است. 
در مجاورت دستان گناهکاران به سیاهی نشسته است تا آنها را روسفید کند. تمام گناهانت را 
به یاد می آوری، تمام لغزش هایت را، تمام نافرمانی هایی که کرده ای و می دانی این سنگ فاصله 

تو را با عرش پر می کند. آن کسی که عرشی شود، بی شک از تمام لغزش ها پاك می شود. 
حجراالس��ود ش��اید تنها سنگ سیاهی باش��د که در یکی از ارکان خانه اس��تقرار دارد، اما 
برای تو مثل بال پرواز می ماند. آرام آرام صف زائران را کنار می زنی، در آن ازدحام خودت را به 
حجراالسود می رسانی، با تمام وجود تالش می کنی برای لحظه ای هم که شده، دستت به حجر 

برسد. چیزی نمی گذرد که کششی غریب تو را به سمت خودش می کشاند.  احساس می کنی 
خنکای دلنوازی تمام وجودت را فرا گرفته. می فهمی که دس��ت در دست حجراالسودی... از 
ش��وق در پوس��ت خود نمی گنجی، گویی جان از تنت مفارقت کرده اس��ت. به خود می آیی، 
سبک تر ش��ده ای، مثل کودکی هایت که سبکبال از این سو به آن سو می پریدی، تالطم مردم 

تو را از حج جدا می کند. 
به گوش��ه ای پناه می بری، تازه می فهمی که پهنای صورتت از بارانی چش��م هایت مرطوب 
اس��ت. احساس ش��ادابی می کنی، دلت می خواهد به آسمان نگاه کنی. سرت را باال می گیری. 
آنقدر زالل ش��ده ای که می توانی تراکم ابرها را درنوردی و به آس��مان چندم برسی. با خودت 
می گویی چندمین بار اس��ت که در این روزها زالل می شوی. حال می فهمی این که کعبه آینه 
عرش اس��ت، یعنی چه. دلت پرواز می خواهد تا آنجا که نمی دانی کجاست. اما این تنها ابتدای 
راه اس��ت. تو لذت با خدا بودن را اینچنین نچشیده بودی... می خواهی برای ابد در این مسجد 

بمانی، اما می دانی که این ابتدای پرواز است. 
ابتدای رسیدن به او. رو به کعبه می ایستی از خدا خودش را می خواهی، خواسته هایت رنگ 
و بویی دیگر یافته اس��ت. دیگر قیدی به خواس��ته های امروزی ات نداری؛ تازه فهمیده ای که 
چیزی قش��نگ تر از آنچه تا به حال داشته ای، وجود دارد که تو در این لحظات ناب آن را کشف 

کرده ای. می خواهی بال دربیاوری، پرواز کنی، اوج بگیری.

توبه نیكو است اما از جوانان نیكوتر
پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله و سلم:  اَلَْعْدُل َحَسٌن َولِكْن ِفی اُلَمراِء 
ْغنیاِء اَْحَسُن، اَلَْوَرُع َحَسٌن َولِكْن  خاُء َحَسٌن َولِكْن ِفی اَلْ اَْحَسُن، َو السَّ
ْبُر َحَسٌن َولِكْن ِفی الُْفَقراِء اَْحَسُن، اَلتَّوبَُة َحَسٌن  ِفی الُْعَلماِء اَْحَسُن، اَلصَّ
��باِب اَْحَس��ُن، اَلَْحیاُء َحَس��ٌن َولِكْن ِفی النِّساِء اَْحَسُن؛  َولِكْن ِفی الشَّ
عدالت نیکو اس��ت اما از دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو است اما از 
ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو است اما 
از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 

زنان نیکوتر.)نهج الفصاحه، ح 2۰۰6(
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آثار
ارزشمند

توبه

در ق��رآن کریم و روای��ات، از فضیلت توبه و آثار آن بس��یار 
سخن به میان آمده است. خداوند کریم، سیصد مرتبه در جاي 
جاي قرآن، خود را با صفاتي چ��ون: رحیم، غفار، ودود و غفور 
س��توده است و در موارد بس��یاري با صفت تواب به گناهکاران 
بش��ارت مي دهد. توبه کلید سعادت و س��رمایه نجات آدمي و 
راه رستگاري ناامیدان و سرگشتگان است. مرحوم مال مهدي 
نراقي در فضیلت توبه مي گوید: بدان که توبه نخستین مقام از 
مقامات دین و سرمایه ساکنان راه و کلید استقامت خواستاران 

ایمان و سرآغاز تقرب به پروردگار عالمیان است.
آثار توبه را مي توان در امور ذیل خالصه کرد:

1- محبوبيت نزد پروردگار
یکي از آثار و فضیلت هاي توبه این اس��ت ک��ه توبه کننده 
م��ورد محبت و عنایت ویژه حق تعالي قرار مي گیرد، چنان که 

مي فرماید: خداوند توبه کاران را دوست مي دارد.
امام باقر )ع( مي فرماید: خداي تعالي ش��ادتر است به توبه 
بنده خدا از مردي که در ش��ب تاریک در بیاباني مرکب و توشه 

خود را گم کرده باشد و ناگاه آن را بیاید.
زماني که قوم موس��ي علیه الس��الم در غیاب او به پرستش 
گوس��اله مي پردازند، باز این پیام رحمت الهي است که از زبان 
حضرت موسي به قوم گوساله پرستش نوید بخشش و محبت 
پروردگار مي دهد:  اي قوم من! ش��ما به نفس خود ظلم کردید 
که گوساله پرس��تي اختیار نمودید. پس توبه کنید و به سوي 
خدا باز گردید و )به کیفر جهالت خود( به کش��تن یکدیگر تیغ 
برکشید، این در پیشگاه خدا بهترین کفاره شماست. آنگاه توبه 

شما را مي پذیرد و خدا توبه پذیر و مهربان است.
و چه زیباس��ت که گناهکاران در این سفر از نعمت بي کران 
پروردگار بهره برند و به وس��یله توبه، زش��تي ها و پلیدي هاي 

عمل خود را محو و نابود کنند.
2- سركوبي شيطان

آن��گاه که خداوند حض��رت  آدم علیه الس��الم را آفرید و به 
مالئک فرمان داد که بر آدم سجده نمایند، شیطان کبر ورزید 
و بر حضرت آدم س��جده نکرد و به همین س��بب از درگاه الهي 

چنین گفت: به عزتت قسم همه بندگانت را گمراه مي کنم.
ش��یطان با این عملش، به عنوان دشمن قسم خورده اوالد 
آدم، پا به عرصه کارزار گذاشت. حضرت آدم از این که فرزندانش 

گرفتار چنین دشمني هستند، به درگاه خداوند انابه کرد.
3- پاكي از گناهان

خداوند کریم چنان آمرزنده و نس��بت ب��ه بندگان مهربان 
است که با یک اراده و پشیماني بنده اش، گناهان بي شمار او را 
مي بخش��د. در قرآن مي خوانیم: چنانچه از گناهان بزرگي که 
ش��ما را از آن نهي کرده اند دوري گزینی��د، ما از گناهان دیگر 

شما در مي گذریم و شما را به مقامي بلند و نیکو مي رسانیم.
همچنین در قرآن کریم به کس��اني که به س��بب جهالت و 
ناداني، گرفتار بدي و گناه ش��وند و آن گاه توبه کرده و کار نیک 
انجام دهند، وعده بخشش و مهرباني داده شده است: آن کس 
که توبه کند و به خدا ایمان آرد و نیکوکار گردد و درست به راه 

هدایت رود، مغفرت و آمرزش من بسیار است.
پش��یماني از گناه، نه تنها سبب بخشیدن گناهان مي شود، 
بلکه س��بب پاك ش��دن دل مي گردد. از ای��ن رو دلي که پاك 

گردد، آینه معارف الهي مي شود.

خداوند كريم چنان آمرزنده 
و نسبت به بندگان مهربان 

است كه با يك اراده و 
پشيماني بنده اش، گناهان 
بي شمار او را مي بخشد. در 

قرآن مي خوانيم:
 چنانچه از گناهان بزرگي 

كه شما را از آن نهي 
كرده اند دوري گزينيد

اسرار حج
آداب مهمانی

کعبه بیت مکرم و مطهر قبله مؤمنان 
و مطاف پاک��دالن اس��ت. خداوند برای 
تکریم این بیت و تشریف زائران خانه اش، 
ابراهیم خلیل و اس��ماعیل ذبیح را مأمور 
س��اخت تا خانه کعبه را تطهیر نمایند و 
لوث ش��رك و کفر و فسق و فساد و ستم و 
بی��داد را از دامن آن بزدایند: تطهیر بیت 
از هرگونه ارجاس و آلودگی ها، از یک سو 
به جه��ت حرمت خانه و انتس��اب آن به 
رب البیت و صاحبخانه اس��ت و از س��وی 
دیگر به احترام مهمان��ی که به این خانه 
فرا خوانده ش��ده و امانت الهی را بر دوش 
دارد. از این رو حاجی نمونه که در کسوت 
مهمانی به این خانه وارد می ش��ود، باید 
احت��رام خانه و صاحبخان��ه را نگهدارد و 
تشریف و تکریمی را که آن میزبان کریم 
برای وی قائل شده است، درك کند. قدر 
و جایگاه خود را بشناسد و بداند که خانه 
پاك، زائ��ر پاك می طلبد، پ��اك از همه 
آلودگی ه��ای درون و برون  تا شایس��ته 
ضیافت الهی گردد وگرنه مهمانی اس��ت 

ناخوانده که شایستگی پذیرایی ندارد.

فضای روحانی حج نموداری اس��ت از 
بهش��ت برین و زائران باید در س��ایه یک 
تحول عمیق روحی،  همانند بهش��تیان 
باشند، با خلق و خوی پسندیده و خصال 
س��توده. صفوان جمال گوی��د: »از امام 
صادق)ع( شنیدم که می فرمود: »هرگاه 
کسی آهنگ این خانه کند، اما دارای سه 

خصلت نباشد، به او توجه نخواهد شد:
الف. حلم و بردباری که خشم و غضب 

را بدان مهار کند.
ب. خل��ق و خویی که به وس��یله آن با 

همسفران خود مصاحبت نماید.
ج. پارسایی و ورع که وی را از معاصی 

بازدارد.
قداست حرم ایجاب کرده که تخطی از 
دستورات شرع و آلودگی به رذائل اخالقی 
در آن حریم کبریایی به مثابه الحاد تلقی 
ش��ود که این تعبیر در م��ورد هیچ یک از 

رذائل و در سایر شرایط دیده نمی شود.

سالم بر پیامبر
قال رسول اهلل)ص( :

َمْن َسَلَّم َعَلَيّ ِمْن ِعْنِد َقْبِري َسِمْعُتُه ، َو َمْن 
َسَلَّم َعَلَيّ ِمْن بَِعیٍد بُِلّْغُتُه.

حضرت رسول)ص( فرمود:
هر کس از کنار قبرم بر من سالم دهد، 
آن را می شنوم و هر کس از دور بر من 

سالم دهد، آن را به من می رسانند.
بحار االنوار، ج 97، ص .۱۸۳
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  با زبان و عمل با برادران مسلمان 
دیگر كشورها ارتباط برقرار كنيد

ارتباط��ات ب��ا ب��رادران مس��لمان در دنیای اس��الم باید 
در این مرکز مهم احیاء ش��ود. ارتباط��ات، ارتباطات دولتها 
نیس��ت. ارتباطات دولتها، ارتباطات رسمی است، ارتباطات 
زبانی اس��ت، برای مس��ائل دیگری اس��ت. ارتباط بین آحاد 
امت اس��المی، ارتباط قلبی اس��ت؛ این با ارتباط آحاد ملتها 
با یکدیگر حاصل میش��ود. در دیدار با برادران مس��لمانی که 
از کش��ورهای دیگر آمده اند، آنهائی که اهل زبانند، می توانند 
حرف بزنند، با زبان اظهار محبت کنند، اظهار تعارف کنند، بر 

روی نقاط مشترك تکیه کنند.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳9۱/۰7/۰۳ 

  ممكن است دیگران تنه بزنند
شما در مقابلش لبخند بزنيد

هنگام مناس��ک حج به دیگران ج��ا بدهید، محبت کنید، 
سختی ها را تحمل کنید.

آنهائی که اهل حرف زدن نیس��تند، با عم��ل: جا بدهید، 
مهربانی کنید، محبت کنید، بعضی از س��ختی ها و خشونتها 
را تحمل کنید؛ یکی ممکن اس��ت تنه بزند، شما در مقابلش 
لبخند بزنید. در عمل س��عی کنید این ارتباط به وجود بیاید؛ 
ن��ه فقط برای اینک��ه آبرو و عزت ایران و مل��ت ایران را حفظ 
کنید - که البته این در جای خودش خیلی مهم است؛ چقدر 
خوب اس��ت که یک مل��ت بتواند کرامت خ��ود، ارزش خود، 
پایبندی خود به آداب و اخالق انس��انی و اس��المی را نش��ان 
بدهد - بلکه ب��رای اینکه این ارتباط قلبی برقرار ش��ود. اهل 
هر نژادی اس��ت، اهل هر زبانی اس��ت، اهل هر مذهبی است، 
مسلمان اس��ت؛ او هم مثل شما به عشق کعبه آمده، به عشق 
پیغمب��ر آمده؛ او هم دارد همی��ن راه را میرود، او هم با خدای 

متعال دارد حرف میزند. هرچه می توانید، این وجه مش��ترك 
را به رخ یکدیگر بکش��ید؛ بفهمند که این وجه مشترك وجود 
دارد. وقتی مس��لمان در اقصی  نقاط عالم احس��اس کرد که 
در کش��ورهای دیگ��ر، در ملتهای دیگر برادران��ی دارد، قّوت 
روح��ی پیدا می کند، اعتماد به نف��س پیدا می کند؛ از ضعفی 
که دستهای خبیِث مستکبر بر مس��لمانها تحمیل کرده اند، 

خودش را نجات می دهد. این حالت باید تقویت شود.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳9۱/۰7/۰۳ 

 
  از عكس العمل های غلط در برابر فشارها 

و اهانت ها عليه شيعيان، خودداری كنيد
حج باید مظهر اتحاد باش��د، باید مظهر تفاهم باش��د، باید 
مظهر گفتگو باش��د، باید مظهر همدلی و همکاری و نزدیک 
شدن مس��لمانان با یکدیگر باشد؛ باید حج را اینجوری پیش 
ب��رد، باید اینجوری حرکت داد. ح��اال در حج که مرکز اتحاد 
و اتفاق اس��ت، یک عده ای ش��روع کنند ب��ه ایجاد اختالف - 
چ��ه در مکه، چ��ه در مدینه - یک عده ای ش��روع کنند علیه 
ش��یعه فعالیت کردن؛ برای زیارتشان، برای کارهاشان، برای 
انجام وظائف و تکالیف و اعتقاداتش��ان، اینها را زیر فشار قرار 
دادن، اهانت کردن - که متأسفانه گزارشهایش میرسد - یک 
عده هم از این ط��رف به صورت عکس العملی کارهای خالف 
دیگری بکنند. خوب، این درس��ت عکس مصلحت حج است؛ 

عکس فلسفه ی حج است.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳۸9/۰7/۱۸ 

  به خيال دفاع از حقيقت
قشه ی دشمن را عملی نكنيد

امروز یکی از اهداف اساس��ی استکبار و امریکا در دنیای 
اس��الم عب��ارت اس��ت از ایجاد اخت��الف؛ بهترین وس��یله 

ه��م ایجاد اختالف بین ش��یعه و س��نی اس��ت. م��ی بینید 
دستپروردگان استعمار در دنیا به مناسبت مسائل عراق چه 
حرفهایی می زنند، چه سمپاش��ی هایی می کنند و به خیال 
خودشان چه بذر نفاقی می پراکنند. سالهای متمادی است 
که دست استعمار و دس��ت قدرت طلِب قدرتهای فزونخواه 
غرب��ی دارند این کار را می کنند. در حج، فرصت خوبی برای 
آنهاست تا شیعه را از سنی، و سنی را از شیعه عصبانی کنند؛ 
آن را وادار کنند به مقدس��اِت این اهان��ت کند، این را وادار 
کنند به مقدس��ات و محبوباِت او اهانت کند. باید هوش��یار 
ب��ود؛ مخصوص حج هم نیس��ت؛ در همه ی دوران س��ال و 
در همه ی میدانها باید هوش��یار بود. جنگ ش��یعه و سنی، 
محبوب واقعی امریکاس��ت. بعد از گذش��ت قرنها روبه روی 
هم بنش��ینند - مثل کسانی که در جنگ با همدیگر روبه رو 
می ش��وند - با دلهای پُرکینه نسبت به یکدیگر حرف بزنند؛ 
این او را س��ب کند، او این را س��ب کند. هی��چ بُعدی ندارد 
که بخصوص در این روزگاِر بس��یار حس��اس، در مراسم حج 
کسانی را اجیر کنند، برای این که این اختالف را ایجاد کنند؛ 
ش��ما باید هوشیار باشید؛ مردم هوش��یار باشند؛ روحانیون 
محترم کاروانها باید با احساس مسؤولیِت تمام نسبت به این 
قضیه، متوجه باش��ند؛ بدانند دش��من چه می خواهد. غفلت 
بزرگی اس��ت که انس��ان به خیال این که از حقیقت دفاع می 
کند، از نقش��ه ی دش��من دفاع کند و برای دش��من کار کند. 
دیگران پول می گیرند، مزدور می شوند و این کار را می کنند؛ 
عده یی عواِم س��طحِی متعصب را هم ممکن است علیه شما، 
علیه عقایدتان و علیه مقدس��اتتان تحریک کنند. اگر با عمل 
متقابلی مواجه ش��وند، بالشک به هدف خودشان رسیده اند؛ 
آنها همین را می خواهند؛ می خواهند ما را با هم گالویز کنند 

تا خیال خودشان را راحت کنند.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳۸۳/۰9/۳۰ 

 مروری بر توصيه های رهبر معظم انقالب
به حجاج ایرانی بيت اهلل الحرام

غذا خوردن گروهی در حج
از آداب و سنن سفر، غذا خوردن گروهی است.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید: 
نَِّة ِإَذا َخَرَج الَْقْوُم ِفي َسَفٍر َأْن ُیْخِرُجوا نََفَقَتُهْم  »ِمَن السُّ
ْنُفِسِهْم َو َأْحَسُن أِلَْخاَلِقِهْم«؛ َفِإنَّ َذلَِك َأْطَیُب أِلَ

»یکی از سنت های سفر این است که هرگاه 
گروهی به سفر می روند، توشۀ خود را بیاورند 
که این بیشتر بر دلهایشان می نشیند و در حسن 
اخالقشان تأثیر بیشتری دارد.«



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

صراطمیزان
کشور خودتان را هم - که ایران 
عزیز و س��ربلند اس��ت - در این 
سفر سربلند کنید. حاجی ایرانی 
با رفتار خود می تواند کشور خود 
را، تاریخ خود را، انقالب خود را، 
نظام جمهوری اس��المی خود را در چش��م مردم دنیا - که آنجا 
همه از جاهای مختلف جمعند - ش��یرین و عزیز کند. عکسش 
هم میشود. میش��ود برویم آنجا با کارهای بد، نامناسب و سبک، 

کشورمان را سبک کنیم، ملتمان را سبک کنیم.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳9۰/۰7/۱۱ 

از مهم��ات در عب��ادات، از 
جمل��ه در ح��ج، اخ��الص 
در عمل اس��ت، اگ��ر خدای 
نخواس��ته، کس��ی عملی را 

برای خودنمایی انجام دهد باطل است، حجاج محترم 
بدانند که خودبینی و خودخواهی، با خداخواهی مخالف 

است، و با هجرت الی اهلل، و سیر الی اهلل نمی سازد.
صحیفه امام، ج۱9، ص۳۳7
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مسجد قبا اولین مسجدي است که توسط 
پیامبر )صلي اهلل علیه و آله( بنا گردید.

موقعيت جغرافيایي
منطقه قبا در فاصله شش کیلومتري جنوب 
مس��جد النبي)صلي اهلل علیه و آله( واقع است 
و از نقاط خ��وش آب و هوا و از مناطق زراعي و 
پرآب اطراف مدینه به شمار مي آید. به همین 
دلیل نخلستان هاي زیادي در قبا وجود داشته 
و دارد. مردم این منطق��ه، که به نام طایفه بنو 
عمرو بن عوف شناخته مي شدند، به دلیل واقع 
شدن قبا در جنوب ش��هر مدینه و در واقع سر 
راه مکه به مدینه، نخستین استقبال  کنندگان 
از مهاجرین و نیز شخص رسول خدا)صلي اهلل 

علیه وآله( در وقت هجرت بودند.
پیش از آمدن رس��ول خدا)صل��ي اهلل علیه 
وآله(، ش��ماري از مهاجران که از مکه به مدینه 
آمدن��د، به طور موقت در قبا س��کونت گزیدند. 
پس از آن که رس��ول خدا)صل��ي اهلل علیه وآله( 
به قب��ا آمدند، چند روزي در آن جا توقف کرده و 
آن گاه که خانواده آن حضرت، همراه علي بن ابي 
طالب)علیه الس��الم( به ایشان پیوستند، راهِي 
محل اصلي یثرب، یعني جایي که امروزه مسجد 

النبي)صلي اهلل علیه وآله( قرار دارد، شدند.

تاریخ بناي مسجد
در چن��د روزي که پیامبر)صل��ي اهلل علیه 
وآله( در قبا بود، مس��جدي در ای��ن ناحیه بنا 
کرد که طي آن، تنها دیواري از سنگ هاي حّره 
بر گرد آن کش��یده ش��د. تا زمان توسعه ولید 
بن عبد الملک مس��جد سقف نداشت و اگر هم 

داشت، از همان شاخه هاي خرما بود.
ورود رس��ول خدا)صلي اهلل علیه وآله( را به 
قبا، دوشنبه، دوازدهم یا چهاردهم ربیع األول 
نوشته اند. آن حضرت در این چند روز میهمان 
کلثوم بن ِهْدم بود و در منزل س��عد بن َخْیثمه 
با م��ردم نماز مي خواند. س��عد در جنگ بدر و 
پدرش درجنگ احدبه شهادت رسیدند. خانه 

س��عد بن َخْیثمه و کلثوم بن ِهْدم در س��مت 
قبله مس��جد � جنوب غرب��ي � بوده و هر دوي 
آنه��ا در حال حاضر، در مس��جد ق��رار گرفته 
اس��ت. تا پیش از توسعه س��ال 14۰6 قمري، 
خانه سعدبن َخْیثمه به صورت مستقل وجود 
داش��ته و طي چهارده قرن، زائ��ران قبا، به آن 
خانه نیز وارد شده و در آن نماز مي خواندند. در 
حال حاضر، محل این دو خانه، در س��مت قبله 

مسجد قبا، سمت راست محراب واقع است.
رس��ول خدا)صلي اهلل علیه وآله( بعدها نیز 
که در مرکز مدینه س��اکن ش��د، هر هفته، گاه 
روزهاي ش��نبه و گاه دوش��نبه به قبا مي آمد و 
در این مس��جد نماز مي گزارد. ابن َشّبه نوشته 
است: »إنَّ النَّبي )صلي الل علیه وآله( كاَن َیأِتي 

ُقباء َیْوَم اإلْثَنین.«]1[

مسجد قبا در قرآن
بنا به روایات فراوان، مسجد قبا مصداق آیه 
ِل َیْوم َأَحقُّ  َس َعَلي التَّْقوي ِمْن َأوَّ »... لََمْسِجٌد ُأسِّ
َأْن َتُقوَم ِفیِه...«]2[مي باش��د. این آیه اشاره به 
این نکته دارد که این مس��جد از روز نخست بر 
پایه تقوا ساخته شد و لذا سزاوار است تا رسول 
خدا)صلي اهلل علیه وآله( در این مس��جد نماز 
بگزارد. به س��بب نزول این آیه در شأن مسجد 

قب��ا، در آن زمان، مس��جد یاد ش��ده را به نام 
»مسجد التقوي« مي شناختند.]۳[این آیه در 
برابر مسجد ضرار نازل شد که برخالف مسجد 
قبا که بر پایه تقوا س��اخته ش��ده بود، مسجد 
ضرار بر پایه نف��اق و اختالف بنا گردید. تعبیر 
»ِم��ْن اَوَِّل یَْوم« به معناي همان روز تأس��یس 

مسجد است که با نیت خالص بنا نهاده شد.
همچنی��ن نقل ش��ده اس��ت که آی��ه »... 
��ُروا َو اللُ ُیِحبُّ  ِفی��ِه ِرج��اٌل ُیِحبُّ��وَن َأْن َیَتَطهَّ
ِریَن«]4[در ش��أن نمازگزاران مس��جد  هِّ الُْمطَّ
قبا نازل شده اس��ت. این آیه در کنار آیاتي که 
اشاره به اقدام منافقان در ساختن مسجد ضرار 
دارد، در س��وره توبه آمده و مربوط به سال نهم 

هجري، اندکي پیش از جنگ تبوك است.
یاقوت ِحَم��وي در اوایل قرن هفتم هجري 
نوشته است که مسجد ضرار در برابر مسجد قبا 
ساخته ش��د و تا به امروز ویرانه آن باقي است. 
زائراني که براي زیارت مسجد قبا به این ناحیه 
مي آیند، به مسجد ضرار هم سري زده و با زدن 

لگدي به آن، از آنجا مي گذرند.]5[

تجدید بناي مسجد قبا
عمربن عبدالعزیز در آخرین دهه قرن اول 
هجري، به دس��تور ولید بناي اولیه مسجد قبا 

را خراب کرد و از نو بنایي اس��توار برپا ساخت و 
براي آن رواق هایي نیز افزود.

مس��جد قبا بعدها به دست جمال الدین ابو 
منصور اصفهاني، یکي از وزراي حّکام موصل، 
در سال 555 قمري بازسازي شد. آثار این وزیر 

در تمامي مکه و مدینه دیده مي شود.

توسعه مسجد قبا در قرن اخير
مسجد قبا همیشه مورد توجه مسلمانان بوده 
و بارها تعمیرات اساسي در آن انجام شده است. 
در سال 1۳88 قمري ملک فیصل رواق هاي آن 

را در جهت شرقي مسجد توسعه داد.
بناي جدید آن، که در 26 صفر سال 14۰6 
قمري به پایان رسید، در شکل معماري جدید 
خود، یکي از مهم ترین و زیباترین مس��اجدي 
اس��ت که در مدینه منوره ق��رار دارد. در بناي 
فعل��ي چهار من��اره براي این مس��جد در نظر 
گرفته ش��ده که هر کدام 47 مت��ر طول دارد. 
مس��احت تقریبي آن و بناهاي جانبي مربوط 
به آن، در محدوده اي به مساحت 1۳5۰۰ متر 
مربع مي باشد که بر اساس محاسبات معماران 

آن، گنجایش بیست هزار نمازگزار را دارد.

ثواب نماز در مسجد قبا
به هر روي، مس��جد قبا نخستین مسجدي 
اس��ت که رس��ول اهلل)صلي اهلل علیه وآله( آن 
را بن��ا ک��رد. آن حضرت درباره نم��از خواندن 
َر ف��ي بَْیِتِه ُثمَّ  در مس��جد قبا فرمود: »َمْن َتَطهَّ
أتي َمْس��ِجَد ُقباء َفصّلي ِفیِه َرْكَعَتْین كاَن كأْجِر 
ُعْمرة]6[؛ کس��ي که در خانه اش وضو بگیرد، 
آنگاه به مس��جد قب��ا درآی��د و دو رکعت نماز 

بگزارد، ثواب یک عمره را برده است.«
در حدی��ث دیگري هم آمده اس��ت: »كاَن 
َد ُقباء  )صل��ي الل علیه وآله( َیأِتي َمْس��جِ النَِّبيُّ
راكبًا َو ماِش��یًا َفُیَصّلي ِفیِه َرْكَعَتْین]7[؛ رسول 
خ��دا، گاه پی��اده و گاه س��واره به مس��جد قبا 

مي آمد و دو رکعت نماز در آن مي خواند.«
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