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گزارشي از بيمارستان 
حجاج ايراني در مدينه

 تاكنون ۴۱ زائر بيمار ايراني
 به كشور اعزام شده اند

32

رهنمود

ادعیه زیارات و قرآن 
اسالم به اّمت اسالمی و حّکام اسالمی عّزت و 
قدرت و شجاعت می بخشد تا بتوانند اقدام کنند، 

بفهمند و راهشان را ببینند. 
ح��ج فرصت بزرگی اس��ت که ای��ن حقایق و 
حقایق فراوانی از این قبیل- که به برکت معرفت 
اس��المی و هدایت اس��المی در اختی��ار ما ملت 
مس��لمان ایران اس��ت- در اختیار افکار عمومی 

مردم دنیا گذاشته شود و آن ها بیدار شوند. 
خیل��ی از دلهای دنیای اس��الم بیدارند؛ باید 
احس��اس کنند که در سرتاسر جهان اسالم، فکِر 
آن ها طرف دار دارد تا جرأت و شهامت و شجاعت 

الزم را پیدا کنند. 
همه ی این ها در سایه ی معنویت حّج است؛ 
از معنویت حج و بهره ب��رداری از مفاهیم عالی 
ادعی��ه و زیارات و آیات کریم��ه ی قرآن غفلت 
نکنی��د. هرچ��ه می توانی��د، از ای��ن ذخیره ی 
عظمی اس��تفاده کنید. إن شاء الّل با دست پُر از 

این سفر برگردید.
بیانات در دیدار کارگزاران مراسم حج  
۱۳۸۱/۱۰/۲۵

توبه، بازگشت به آسمان / ۱0
زائر و اميدواری به خدا / 8
نکاتی برای نوشتن / 7

مسير جديدی برای زندگی
6

   27 مهر1393     25 ذي الحجه 1435       

خبرنامه

93

    س��خنگوی شرکت بی.پی 
گفت: تولید گاز از میدان گازی 
رهوم مشترک بین این شرکت 
و ای��ران در دریای ش��مال در 

هفته جاری آغاز می شود.
آغ��از تولی��د گاز از میدان 
مش��ترک ایران و انگلیس در 
دریای شمال به گزارش ایرنا از 
خبرگزاری رویترز، سخنگوی 
ش��رکت بی پی انگلیس اعالم 

کرد: تولید دوباره از میدان گازی مش��ترک بی پی و ش��رکت ملی 

نفت ای��ران در دریای ش��مال 
موس��وم به می��دان رهوم پس 
از ٤ س��ال تعطیل��ی ب��ه دلیل 
تحریم ه��ای غرب علی��ه ایران 

آغاز می شود.
پیش بین��ی می ش��ود که 
تولی��د از میدان ره��وم که ٤ تا 
٥ درصد از تقاض��ای بریتانیا را 
پیش از تعطیلی آن تامین می 
کرد، در تعطی��الت آخر هفته 

میالدی )شنبه و یکشنبه( ازسرگرفته شود.

 آغاز نخستين المپياد ورزشی
درون مدرسه ای

   نخس��تین المپیاد 
ورزشی درون مدرسه ای 
در دبیرس��تان ماندگار 
الب��رز آغاز ش��د. آئین 
نخس��تین  گش��ایش 
المپیاد ورزش��ی درون 
مدرس��ه ای ب��ا حضور 

وزیران آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در نخس��تین روز از هفته 
تربیت بدنی برگزار ش��د. در این مراس��م که با حضور دانش آموزان 
دبیرستان البرز برگزار شد از تمبر یادبود المپیاد رونمایی و از دانش 
آموزان مدال آور در مس��ابقات آسیایی اینچئون و المپیک نوجوانان 
قدردانی ش��د. وزیر آموزش و پرورش در این مراس��م گفت: در سند 
تحول نظام آموزش��ی کشور شش س��احت تربیت علمی، اعتقادی 
و اخالقی، هنری و زیباش��ناختی، حرفه ای و اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی و تربیت جسمانی و بدنی پیش بینی شده است.

 تأكيد دولت برافزايش بودجه 
وزارت آموزش و پرورش

   معاون برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهب��ردی 
رییس جمه��ور گفت: 
و  آم�����وزش  وزارت 
پ��رورش در س��ال ۹٤ 
بیش��ترین رشد بودجه 
را در بین دستگاه های 

اجرایی خواهد داشت.
آقای نوبخت در همایش تکریم از خیرین مدرس��ه ساز افزود: 
بودجه وزارت آموزش و پرورش امسال 26 درصد رشد پیدا کرده 
است در حالی که امسال به طور میانگین کمتر از 10 درصد رشد 

بودجه در دولت داشتیم.
وی اضاف��ه ک��رد: دول��ت آمادگ��ی دارد ط��رح هایی که 
قابلیت اتمام آن در س��ال ۹3 باش��د؛ صددرصد اعتبارات آن 

را تخصیص دهد.

آغاز توليد گاز از ميدان مشترک ايران و انگليس در دريای شمال
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خبر
كاهش سهميه حج سال آينده 

هم اعمال خواهد شد
روند کاهش تعداد حجاج کشورهاي 
مختلف جهان در موسم حج آینده )حج 

۹٤( هم ادامه خواهد یافت.
بن��در ب��ن محم��د حج��ار وزیر حج 
عربستان از ادامه کاهش تعداد حجاج در 

موسم حج سال آینده خبر داد.
حج��ار تاکید کرد: تصمی��م مقامات 
سعودي مبني بر کاهش بیست درصدي 
حجاج خارج از عربستان و کاهش پنجاه 
درص��دي حج��اج داخل این کش��ور در 
موس��م حج س��ال آینده )1٤36 ق( هم 

اعمال خواهد شد.
وزیر حج عربس��تان اعالم کرده است: 
رون��د کاهش تعداد حجاج زماني متوقف 
مي ش��ود که مرحله س��وم طرح توسعه 
صح��ن ط��واف در مس��جدالحرام هم به 

پایان برسد.
حجار در نشس��تي با معاونان و مدیران 
وزارت ح��ج عربس��تان بر ض��رورت تهیه 
طرح ه��اي عملیات��ي وزارت در چارچوب 
آمادگي زودهنگام براي موس��م حج سال 
1٤36 هج��ري قمري ب��راي تصویبب آن 
و ت��الش براي اجراي مف��اد آن تاکید کرد 
که ش��امل اس��تقبال از حجاج در منافذ و 
گذرگاه ه��اي زمیني، دریای��ي و هوایي و 
انتقال واس��کان در مکه مکرم��ه و مدینه 
منوره و مشاعر مقدسه و اعزام به جمرات و 
هماهنگي با طرف هاي دیگر تا مرحله خروج 
و بازگشت به کشور هایش��ان و همچنین 
نظ��ارت بر تمام ش��رکتهایي مي ش��ود به 

حجاج خدمات رساني مي کنند.
حجار بر اج��راي کامل طرح مس��یر 
الکترونیک براي حجاج خارج از عربستان 
پس از اجراي مرحله نخست آن در موسم 
حج امسال تاکید کرد و از همه دفا تر امور 
حجاج و ش��رکتهاي مربوطه خواس��ت 

استفاده از این طرح را آغاز کنند.
وي ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت رفع هر 
گونه موانع پی��ش روي طرح الکترونیک 
خواس��تار ارائه خدمات متمایز به حجاج 
با دو ویژگي س��رعت و دقت و نوس��ازي 

برنامه هاي مربوط به حجاج شد.
حج��ار ب��ا درخواس��ت از مقام��ات 
مس��ئول براي خارج کردن دفا تر نهاد ها و 
سازمان هایي از مشعر منا که مسئولیتي در 
خدمات رساني مستقیم به حجاج ندارند، 
تاکید ک��رد با خروج ای��ن نهاد ها، فضاي 

بیشتري براي حجاج فراهم مي شود.

زیارت شهداي احد به نیابت از امام خمیني
زائران کاروان کریم اهل بیت )ع( به نیابت از امام خمیني )ره(، 
11ش��هید منتس��ب به زائرین کاروان و 11۹ شهیدمنتخب تحت 
عنوان همسس��فران آس��ماني با حضور در منطقه عملیاتي احد با 
حضرت حمزه سیدالش��هدا و سایر ش��هدا تجدید میثاق کردند تا 
با عمل به س��یره آنان راه شان را احیا و نامش��ان را زنده نگه دارند. 
عوامل اجرایي ح��ج ۹3 از جمله؛ مدی��ران کاروان ها، روحانیون، 
پزشکان و زائران مي توانند اخبار واطالعات مربوط به کاروان هاي 
خود قبل از سفر حج و حین سفر، خاطرات و اتفاقات مهم، تصاویر 

ویژه از زیارات و غیره را براي انتشار در پایگاه حج ارائه دهند.

با محاس��به خروج 32 کاروان تا پایان وقت روزگذشته از سرزمین 
وحي شب گذش��ته  فقط 6 هزار و ۸۷1 حاجي ایراني در مکه مکرمه 
حضور داشته اند در حالي که 1٥ هزار و ۷٥۹ حاجي در مدینه منوره 

اقامت دارند و تاکنون٤1 هزار حاجي به ایران اسالمي بازگشته اند..
ام��روز یکش��نبه 2۷ مهرم��اه 31 کاروان از س��رزمین وحي وارد 
جمهوري اس��المي ایران خواهند ش��د که از این تع��داد 21 کاروان 
از مدین��ه من��وره و 10 کاروان از مک��ه ب��ه جده و س��پس ب��ه ایران 

بازمي گردند.
بنابراین گزارش، 6 کاروان از اس��تان خوزستان، ٥ کاروان از تهران، 
٤ کاروان از زنجان و همین میزان نیز از اصفهان، خراس��ان رضوي، یزد 
و آذربایجان ش��رقي نیز هر کدام دو کاروان و قم و کاش��ان و لرس��تان و 
خراسان شمالي نیز هر کدام یک کاروان به میهن اسالمي بازمي گردند.

انتقال حجاج ایراني که از1۷ مهر آغاز ش��ده اس��ت و تا ششم آبان 
ادامه خواهد داشت

بازگشت۴۱هزار حاجي

 تاكنون ۴۱ زائر بيمار ايراني
 به كشور اعزام شده اند

از ابتداي آغاز خروج زائران ایراني از عربستان، ٤1 حاجي بیمار 
به کش��ور بازگردانده شده اند. مرکز پزشکي حج و زیارت این آمار را 
اعالم کرد. براي برخي از این بیم��اران در داخل هواپیما تخت زده 

شده که معناي آن به کار گرفته شدن حدود ۷ تا ۹ صندلي است.
هم اکنون در مجموعه مکه و مدینه، چهار نفر در بیمارستان هاي 
س��عودي بس��تري اند و 13 نفر در بیمارس��تان هاي ایران. با وجود 
ثابت بودن تقریبي میانگین س��ن حجاج در چهارسال اخیر، تعداد 
کل بس��تري ها تا امروز، حدود ٤0 درصد نس��بت به سنوات قبل، 
کاهش نش��ان مي دهد. این کاه��ش را در حوزه هاي دیگري نظیر 
ویزیت هاي تخصصي، پاراکلینیک و خدمات س��رپایي هم مي توان 
مشاهده کرد. تاکنون 1٤ زائر ایراني در تمتع ۹3 هم درگذشته اند، 
11 مورد در مکه و س��ه مورد در مدینه. از این تعداد ش��ش نفر مرد 
و هش��ت تن نیز زن هس��تند. این میزان هم نس��بت به س��ال هاي 
گذش��ته با کاهش قبل توجهي روبه رو بوده اس��ت. آمبوالنس هاي 
بیمارس��تان هاي مکه و مدینه نیز از ابت��داي آغاز عملیات تاکنون 

بالغ بر 600 مورد ماموریت به انجا رسانده اند.
بیمارس��تان مکه تا روز دوشنبه این هفته و بیمارستان مدینه تا 

سه شنبه هفته بعد مشغول خدمت رساني به حجاج ایراني اند.

 يک آمار از خروج حجاج 
كشورهای اسالمی از سرزمين وحی 

ابوالعري مدیر فرودگاه جده تاکی��د کرد برنامه خروج حجاج و 
بازگشت آن ها به کشور هایشان از طریق فرودگاه جده تا 1٥ محرم 

الحرام آتي ادامه خواهد یافت.
ابوالعري مدیر فرودگاه جده تاکی��د کرد برنامه خروج حجاج و 
بازگشت آن ها به کشور هایشان از طریق فرودگاه جده تا 1٥ محرم 

الحرام آتي ادامه خواهد یافت.
وي افزود تعداد کل حجاج خارج شده پس از اداي مناسک حج 
به بیش از ٥0 درصد حجاجي که از طریق فرودگاه جده وارد ش��ده 
بودند، رسیده است به طوري که تا کنون بیش از ٤٤0 هزار حاجي 

با هزار و ٥٤٤ پرواز به کشور هایشان بازگشته اند.
وي افزود حجاج مصري تا چهارشنبه گذشته در صدر بیشترین 
تعداد حجاجي قرار داش��تند که از عربستان خارج شدند به طوري 
ک��ه تعداد آن ها به 32 هزار و 66٤ نفر رس��ید و پس از آن ها حجاج 
پاکس��تان به تعداد 2۹ هزار و 2۹6 و حج��اج ترکیه به تعداد 2۷۷ 
ه��زار و 206 نفر، حجاج اندونزي ب��ه تعداد 23 هزار و 2۹3، حجاج 
هن��د به تعداد 1٤ هزار و ٤2 نفر و کل حجاج کش��ورهاي دیگر که 
تا روز چهارش��نبه گذش��ته از طریق فرودگاه جده خارج شدند به 

313 هزار و ۸1۸ نفر مي رسد.
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بازدید جانشین سرپرست حجاج ایراني از بیمارستان مدینه
بیمارستان مدینه منوره، بزرگ ترین مرکز درماني حجاج ایراني است که براي اولین بار امسال مورد 
بهره برداري قرار گرفته است.جانشین نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت به بازدید این بیمارستان رفت.
طي دیدار حجت االسالم  والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابي فرد، دکتر سیدعلي مرعشي رئیس مرکز 
پزش��کي حج و زیارت جمعیت هالل احمر، توضیحات الزم را درباره بخش هاي مختلف این بیمارستان 
ارائه داد.بازدید از درمانگاه اورژانس، مطب هاي تخصصي، سي.سي.یو، رادیولوژي، آزمایشگاه، انبارهاي 
دارو و تجهیزات و... از جمله بخش هاي این برنامه بود.در پایان، حجت االسالم والمس��لمین ابوترابي فرد 
خدمت رساني مرکز پزکشي حج را مطلوب و استثنایي توصیف کرد. وي با تاکید بر این که شرایط موجود 
براي ایجاد تحول در حج بسیار مقتضي است، ادامه داد: باید مسووالن مرکز پزشکي برنامه ریزي در این 

زمینه هاي هم چون تغذیه، بهداشت و... را به طور جد در تهران پیگیري کنند.

در ش��ارع عل��ي  بن ابي طال��ب و بع��د از هت��ل فالح بالزا، 
پارچه نوش��ته س��اختمان ب��زرگ مرک��ز پزش��کي جمعیت 
هال ل احمر قابل مش��اهده اس��ت.در طبقه هم ک��ف درمانگاه 
اورژان��س قرار دارد ک��ه در زمان بازدید م��ا، روي چهار تخت 
آن بیماران��ي حضور دارند. همان جا اتاق احیاي بیماران قلبي 
نی��ز حض��ور دارد؛ دکتر حجت الل روس��تا مدیر بیمارس��تان 
مي گوید ک��ه در دوره مدینه بعد، خوش��بختانه تاکنون از این 

اتاق استفاده اي نشده است.
پزش��ک متخصص زنان ه��م حض��ور دارد و توضیحاتي به 
جانش��ین ولي فقیه در امور حج و زی��ارت در مدینه بعد مي دهد 
که درب��اره توجهات پزش��کان و متخصصان ام��ور فقهي براي 
حل و فصل مسائل ش��رعي مربوط به تشرف بانوان است. دکتر 
س��یدعلي مرعشي رئیس مرکز پزش��کي نیز اظهار مي دارد که 

بناست تا این مباحث در تهران هم پیگیري و دنبال شود.
در ات��اق ارتوپدي، یک��ي از مدیران مجموعه ه��ا که پایش 
آسیب دیده، روي تخت نشسته است. دکتر علي رضا رحیمي نیا 
مي گوید تاکنون تنها س��ه بیمار در مکه براي انجام امور مربوط 
به ارتوپدي به بیمارس��تان هاي س��عودي اعزام ش��ده و مابقي 
کارها همین جا انجام ش��ده است.حجت االسالم والمس��لمین 
سیدمحمدحس��ن ابوترابي فرد خاطره اي دارد از دهه چهل که 
چگونه و با دش��واري پاي شکسته یک حاجي را در مکه درمان 
کرده اند.پزش��ک متخصص دیگر، چشم پزش��ک است؛ دکتر 
بهرام عین اللهي که هم در مدینه قبل بوده و هم در مدینه بعد و 
همیشه قرآن مقابلش گشوده است. او مي گوید: تاکنون سه بیمار 
چشمي به ایران اعزام شده اند و برخي تشخیص ها و درمان هاي 
صورت گرفته در بیمارستان هاي کشور میزبان، تا چه نادرست 

بوده و مي توانس��ته وضعیت س��المت حجاج را تهدید کند. این 
نکت��ه ضرورت حضور متخصص��ان ایراني را یادآور مي ش��ود و 
رایزني هاي مربوط به استقرار پزشکان اعزام در بیمارستان ها را 
که دکتر مرعش��ي آن ها را نقل مي کند.متخصص ها در طبقات 
اول هستند و برخي واحدها نظیر سالمت کاروان در طبقه دوم. 
دکتر مس��عود ملکي مس��وول این واحد در مدینه مي گوید که 
از پزشکان خواس��ته ایم در تمامي مراحل مربوط حضور زائران 
در هتل ها، بر امور بهداش��تي آن ها نظارت داش��ته باشند.بحث 
مربوط به اس��تفاده از ماس��ک و برنامه هاي مرکز پزش��کي در 
این مورد، موضوعي اس��ت که در انبار تجیهزات مورد بررس��ي 
قرار مي گیرد و این آخرین واحدي اس��ت که بازدید مي ش��ود.

بیمارستان مدینه خدمات پزشکي خود را تا آخرین روز حضور 
حجاج ایراني در این شهر، به آن ها ارائه مي کند.

گزارشي از بيمارستان حجاج ايراني در مدينه

آنچه انجامش در مكه و مدینه سزاوار است
نیمي از حجاج ایراني به میهن اسالمي بازگشتند و نیم دیگر 
در مکه و مدینه حضور دارند. این روزها ترافیک این دو شهر با 
کاهش چشمگیري روبروست و حجاج به راحتي مي توانند در 
مسجدالحرام و مسجدالنبي حضور بیشتري یافته و از خلوتي 
آن بهره مند ش��وند.  آنچه در پي م��ي آید نکاتي کوتاه درباره 
آنچه انجامش در مکه مکرمه و مدینه منوره س��زاوار است. در 
این باره به مواردي چون نماز، روزه و ختم قرآن اش��اره شده 

است که در ذیل به تفصیل آن ها را مرور مي کنیم:

  نماز
* امام علي علیه الّس��الم: نماز خوان��دن در مکه و مدینه برابر 

با هزار نماز است.
* امام سّجاد علیه الّس��الم: هرکس در مّکه هفتاد رکعت نماز 
بخواند و در هر رکعت »قل هو الل« و »انا انزلناه« و آیه سخره و 
آیة الکرسي را بخواند، جز به مرِگ شهادت، نخواهد ُمرد و کسي 
که در مّکه غذا بخورد، همچون روزه دار در شهرهاي دیگر است 

و ی��ک روز روزه در مّکه برابر با روزه یک س��ال در جاهاي دیگر 
است و کسي که در مّکه راه برود، در حال عبادت خداست.

  روزه
* پیامبر خدا صلّي الل علیه و آله: کس��ي که ماه رمضان در مّکه 
باشد و همه آن ماه را روزه بگیرد و تا آنجا که مي تواند نماز بخواند، 
خداوند براي او پاداش صد هزار رمضان در غیر مّکه را مي نویسد 

و براي او هر روز یک حسنه و هر شب یک حسنه مي نویسد.
* امام س��ّجاد علیه الّسالم: یک روز روزه در مّکه، برابر با روزه 

یک سال در جاي دیگر است.
* روزه جهت برآوردن حاجت در روزهاي چهارشنبه - ژنجشنبه 

و جمعه در مدینه منوره نیز مورد تاکید و سفارش است.

  ختم قرآن
* امام س��ّجاد علیه الّس��الم: هر کس در مکه ختم قرآن کند، 
نم��ي رد تا آنکه رس��ول خدا صلّ��ي الل علیه و آل��ه را ببیند و 

جایگاهش را در بهشت بنگرد.
* امام باقر علیه الّسالم: هر کس که در مّکه از جمعه تا جمعه 
یا در کمتر یا بیشتر از آن ختم قرآن کند و پایان آن روز جمعه 
باش��د، براي او پاداش و حسنات از اولین جمعه اي که در دنیا 
بوده تا آخرین جمعه اي که در دنیا خواهد بود، نوشته مي شود. 

اگر در روزهاي دیگر نیز ختم کند، همین طور است.

  انفاق
* امام صادق علیه الّسالم: مّکه، حرم خدا و حرم پیامبر و حرم 
امیرالمؤمنین علیه الّس��الم اس��ت. نماز در آن صدهزار نماز 
اس��ت و یک درهم انفاق در آن برابر با صد هزار درهم اس��ت. 
مدین��ه نیز حرم خدا و رس��وِل خ��دا و امیرالمؤمنین صلوات 
الل علیهما اس��ت، نماز در آن ده هزار برابر و یک درهم انفاق 
در آن ده ه��زار درهم اس��ت. کوفه هم حرم خ��دا و پیامبر و 
امیرالمؤمنین علیهما الّس��الم است، نماز در آن همچون هزار 

نماز است و یک درهم انفاق در آن هزار درهم است.
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 اعزام حضرت علي)ع( براي ابالغ
سوره برائت در مراسم حج

پس از آنکه سوره برائت ]نهمین سوره قرآن کریم[ بر پیامبر )ص( 
نازل گردید، آن حضرت، ابوبکر بن ابي قحافه را به حضور طلبید و به وي 
دس��تور داد که آیات اول تا نهم این س��وره را براي مشرکان، حاجیان و 
زائران مّکه معظّمه قرائت کند وپیمان آن حضرت با مشرکان را در جمع 

حاجیان بخواند.
 بدین منظور وي را در نخستین روز ماه ذي حّجه سال نهم هجري 
قمري به سوي مّکه معظمه اعزام نمود. اما اندکي پس از حرکت ابوبکر از 
مدینه به سوي مکه، جبرئیل امین بر پیامبر )ص( نازل شد و به وي گفت: 
اّن الل یقرئک الس��الم و یقول لک: ال یؤدي عنک االّ انت اورجل منک؛ 
خداي س��بحان بر تو درود مي فرستد و مي فرماید: جز تو یا کسي که به 

منزله تو با شد نمي تواند این مأموریت را به انجام رساند )1(
پیامبر )ص( پس از دریافت وحي، به داماد و جانش��ین خود، امیر 
مؤمنان علي بن ابي طالب )ع( فرمود: هم اینک بر ناقه من ]بنام عضبا[ 
سوار شده و خود را به ابوبکر برسان و سوره برائت و پیمان نامه مرا از او 
بگیر و به سوي مکه معظمه حرکت کن و سپس آن را در میان حاجیان 
و مش��رکان مکه قرائت کن و به ابوبک��ر بگو: یا با تو همراهي کرده ودر 

رکاب تو به مکه رود و یا به نزد من در مدینه باز گردد.
حضرت علي )ع( به همراه جابر بن عبدالل انصاري از مدینه حرکت 
کرد ودر روز س��وم ذي حّجه، در مکاني به ن��ام »الّروحا« که با مدینه 
منوره چهل مایل فاصله داش��ت رسید و پیام رس��ول خدا )ص( را به 

ابوبکر رسانید. )3(
ب��ه هر روي، حضرت علي )ع( پس از انجام وقوف در عرفات و اعمال 
مني، در ایام تش��ریق ]روز هاي س��یزده تا پانزده[ ب��ه باالي کوهي که 
معروف به »شعب« است مي رفت و با صداي بلند، مردم را فرا مي خواند و 

آنان را به استماع پیام رسول خدا )ص( دعوت مي کرد.
هنگامي که زائران ]اعم از مسلمانان و مشرکان[ در حضورش گرد 
مي آمدند، درآغاز س��وره برائ��ت را ]بَرائٌَة ِمَن الل َو َرس��ولِِه عاَهدتُم ِمَن 
الُمشرکیَن َفسیُحوا في االرِض...[ را قرائت مي کرد و به آنان تذکر مي داد 
که از این به بعد، هیچ کس حق ندارد وارد مسجد الحرام شود، مگر آنکه 
ایمان آورده باش��د؛ هیچ کس نباید به صورت عریان و برهنه، خانه خدا 
را طواف کند؛ از این سال به بعدهیچ مشرکي نمي تواند حج خانه خدا را 

به جاي آورد؛ هر کافري که با خدا و رسولش پیمان داشته باشد، تا پایان 
مهلت آن فرصت دارد و آناني که عهدي ندارند، چهار ماه فرصت دارند که 
به توحید گرویده و اسالم را اختیار کنند و پس از آن، اگر مسلمان نشوند، 

جان و مالشان در هدر است.
مش��رکان هنگامي که علي بن ابي طال��ب )ع( را با آن دلیري و 
صالبت و اعتماد بنفس مش��اهده مي کردند، ک��ه آیات وحي و پیام 
رسول خدا )ص( را به طور مرتب در صبح، ظهر و شام و به مدت سه 

روز با صداي رسا مي خواند، تعجب کرده و شگفت زده مي شدند.
از ای��ن بابت، کین��ه و ع��داوت وي را در دل مي گرفتند وحتي 
برخ��ي از آنان، آن حضرت را با شمش��یر و عش��یره خویش تهدید 
مي کردن��د، ولي وي لحظه اي ترس و واهمه از خود نش��ان نداد وبا 

شجاعت تمام، پاسخ هاي آنان را مي داد.
پیامبر )ص( منتظر بازگش��ت حضرت عل��ي)ع( به مدینه بود 
و ب��راي وي اظهار نگران��ي و ناراحتي مي کرد. ول��ي هنگامي که از 
بازگشت وي باخبر شد، بس��یار خوشحال گردید و به ابوذر غفاري 
که بشارت بازگشت حضرت علي)ع( را به وي داده بود، مژده بهشت 

دادو فرمود: لک بذلک الجنة.
آن حض��رت، به اس��تقبال علي )ع( ش��تافت و وي را در آغوش 
گرفت وبر صورتش بوسه زد و از خوشحالي، بسیار گریست. آنگاه به 

وي فرمود: با این مأموریت مهم چه کردي؟
حضرت عل��ي )ع( گ��زارش مأموریت خویش را ب��ه اطالع آن 

حضرت رسانید.
پیامبر )ص( فرمود: کان الل عزوجل اعلم بک مّني حین امرني 
بارسالک؛ خداوند سبحان، هنگامي که مرا فرمان داد که تو را به این 
مأموریت بفرستم، دا نا تر از من درباره تو بود. ]یعني تورا بهتر از من 

مي شناخت و ال یق این مهم مي دانست[. )٤(

۱-االرشاد ]شیخ مفید[، ص۵۸
۲- االقبال باالعمال الحسنة ]سید بن طاووس[، ج۲، ص ۳۶

۳- أنساب األشراف – تر جمه امیرالمؤ منین )ع( ]بالذري[، ص۶۴
۴- االقب�ال باالعمال الحس�نة، ج۲، ص۳۹؛ وقایع االیام ]ش�یخ عباس 

قمي[، ص۱۰۶

قــرآن، معدن ايمان
قرآن، عصاره همه خوبي ها و نیکي هاس��ت و ما آدمیان، س��خت 
نیازمند تدبر و تعمق در آیات هدایتگر آن براي رس��یدن به سعادت 
و نیکبختي هس��تیم. چه نیکوست که براي شناخت بهتر این عطیه 
الهي، وصف آن را از زبان کسي بشنویم که به حقیقت شایسته است 
او را فرزند قرآن، بخوانیم. علي )ع( این پرورش یافته مکتب پیامبر و 

این قرآن ناطق، کتاب خدا را این گونه براي ما وصف مي کند: 
حض��رت ام��ام عل��ي )ع( فرمودند: قرآن روش��نایي اس��ت که 
قندیلهاي آن خاموش نمي ش��ود و چراغي اس��ت که افروختگي آن 
خام��وش نمي گردد و فرو نمي نش��یند و دریایي اس��ت که عمق آن 
پیدا نمي گردد، و راهي است که سیر در آن گمراهي ندارد، و شعاعي 
است تابان که روشني آن بي نور نمي شود و جداکننده اي است میان 
حق و باطل که دلیلش ضعیف نمي گردد و بنایي اس��ت که پایه هاي 
آن ویران نمي شود و شفایي است که بیماري هاي )اهل( آن را خوف 
و بیمي نیس��ت و ارجمندي اس��ت که یاري کنندگان آن شکس��ت 

نمي خورند و حقي است که مددکاران آن مغلوب نمي شوند، پس: 
ق��رآن معدن ایمان و مرکز آن چش��مه هاي عل��م و دریاهاي آن 
بس��تان هاي دادگستري و حوض هاي آن س��نگ هاي بناي اسالم و 

پایه آن و سرزمین حق و باغ هاي آن مي باشد.
قرآن دریایي اس��ت که هر چ��ه از آب آن بردارن��د چیزي از آن 
نمي کاهد و چشمه هایي اس��ت که هر اندازه از آنها برگیرند نقصاني 
در آنه��ا پیدا نمي ش��ود و آبش��خورهایي که هر چه مردم��ان از آنها 
بنوش��ند کاستي به آنها راه ندارد و منزلگاه هایي که مسافران راه آنها 
را گم نمي کنند و نشانه هاي راهي که بر مسافران پوشیده نمي ماند و 

قله هایي که آهنگ کنندگان آنها از آنها باالتر نمي توانند رفت.
خداوند قرآن را: سیراب کننده عطش علماء و بهار دل هاي فقهاء و 
مقصد راه صلحاء و دارویي که پس از آن دردي نمي ماند، و روش��نایي 
که تاریکي با آن نیست و ریسماني که براي چنگ زدن محکم است و 
پناهگاهي که دژ آن اس��توار است و ارجمندي کسي که آن را دوست 
دارد و صلح و ایمن براي کسي که داخل آن گردد و هدایت و رستگاري 
براي کسي که پیرو آن باشد و عذرخواه کسي که آن را به خود نسبت 
دهد و دلیل کس��ي که به آن سخن گوید و گواه کسي که به آن عمل 
کند و مرکب تندرو براي کسي که آن را به کار گیرد و نشانه کسي که 
نشانه جوید و سپر کسي که آن را سپر کند و دانایي براي کسي که آن 
را بگوش گیرد و خیر کس��ي که آن را نقل کند و حکم براي کسي که 

به آن حکم نماید، قرار داد. )نهج البالغه 6٤1-6٤2(

توصیه هاي بهداشتی ویژه بانوان
عادت ماهانه بانوان امري طبیعي اس��ت. لیکن پیش��گیري از آن 
به وس��یله داروهاي هورموني در ایام ح��ج، در بین بانوان به صورت 

امري رایج درآمده است، لذا به توصیه هاي زیر توجه فرمایید.
  توصیه مي شود که چند ماه قبل از عزیمت به عربستان جهت 
شروع مصرف داروهاي مناسب براي جلوگیري از عادت ماهیانه 

با پزشک مشورت داشته باشید.
  خانم هایي که دچ��ار خونریزي هاي غیرطبیعي، بیماري کبدي 
شدید، فش��ارخون غیر قابل کنترل، یا س��ردردهاي مکرر و شدید، 
سن باالي سي و پنج سال، یا سابقه سرطان سینه و یا احیاناً سیگاری 
می باشند به هیچ عنوان از قرص هاي جلوگیري از عادت ماهیانه استفاده 

ننمایند و در این مورد حتماً پزشک خود را در جریان بگذارند.
  بارداري یکی از ممنوعیت هاي اعزام به حج مي باشد. زیرا در 
شرایط خاص این س��فر، مادر و جنین هر دو در معرض خطرات 

جانی کاماًل جدی قرار خواهند گرفت.

  بهترین قرص جهت مصرف، قرص خوراکي ضدبارداري از نوع کرم 
رنگ یا LD مي باش��د، ولي در موارد خاصي به توصیه پزشک معالج 
مي توان قرص س��فید یا HD استفاده نمود. اما به هیچ وجه توصیه 
به مصرف قرص هاي س��ه رنگ و قرص شیردهي جهت جلوگیري از 

عادت ماهیانه نمي شود. در هر صورت تصمیم با پزشک شما است.
   باتوجه به اینکه تغییر رژیم غذایي و ش��رایط آب و هوایي 
و اس��ترس روحي بر میزان اثر بخش��ي داروها تاثی��ر دارد، لذا از 
فعالیت بیش از حد و پیاده روي زیاد در طي مس��افرت خودداري 

و درجهت کاهش فشار روحي تالش نمایید.
  در ص��ورت مصرف داروهاي دیگر مانند مصرف آنتي بیوتیک 

همزمان با داروی جلوگیری حتماً با پزشک مشورت نمایید.
  مصرف قرص هاي پروژس��ترن و یا افزایش میزان قرص هاي 

جلوگیري را هرگز بدون مشورت با پزشک انجام ندهید.
  به یاد داش��ته باش��ید که بس��تن لوله ها و یا اس��تفاده از )آي.

یو.دي( منعي در جهت مص��رف قرص هاي جلوگیري از بارداري 
نیست، لذا با تجویز پزشک مي توانید آن ها را مصرف نمایید.

  خانم هایی ک��ه از )آي.یو.دي( اس��تفاده می کنند و تصمیم 
دارن��د از قرص های جلوگی��ری )جهت تعویق ع��ادات ماهانه( 
اس��تفاده کنند، اگ��ر بیش از س��ه س��ال از )آي.یو.دي( گذاری 

گذشته است توصیه می شود قبل از سفر خارج شود.
  خانم هایي که سنین حول و حوش یائسگي و عادات ماهیانه 

نامرتب دارند حتماً با پزشک مشورت نمایند.
  رعایت مسایل بهداشتي و حمام کردن روزانه در جهت جلوگیري از 

پیدایش عفونت هاي ناحیه ادراري تناسلي توصیه مي شود.
  پده��اي )نوار( بهداش��تي خ��ود را،  در یک کیس��ه کوچک 

گره زده، در محلي مناسب و دور از انظار دفع نمایید.
  درهنگام اس��تفاده از توالت فرنگي، از تمیز بودن آن اطمینان 

حاصل نمایید.

نشان تعهد
قال الرضا)ع( :

إَنّ لُِكِلّ إَمام َعْهداً ِفي ُعُنق َأْولَيائه َو شيَعتِه َو إَنّ 
مْن َتَمام الَْوَفاء بالَْعْهد زَياَرَة ُقُبورِهْم.

حضرت امام رضا)ع( فرمود:
برای هر امامی، عهد و پیمانی بر گردن دوستان 
و پیروان اوست و از نشانه های وفای کامل به این 

عهد و پیمان، زیارت قبر امامان است.
من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص .٥۷۷
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پاداش زیارت
قال رسول اهلل)ص(: َيا َأبَا الَْحَسِن ِإنَّ اهللَ َتَعالَى َجَعَل َقْبَرَک َو َقْبَر ُولِْدَک 
بَِقاعًا ِمْن بَِقاِع الَْجنَِّة َو َعْرَصًة ِمْن َعَرَصاِتَها "َو ِإنَّ اهللَ َجَعَل ُقُلوَب 
نَُجَباَء ِمْن َخْلِقِه َو َصْفَوٍة ِمْن ِعَباِدِه َتِحنُّ ِإلَْيُكْم و تحتمل المذلة و األذی 
فيعمرون قبورکم و يُْكِثُروَن ِزَياَرَتَها.

پیامبر اسالم)ص( خطاب به امیر المؤمنین فرمود: ای ابا الحسن! خدای 
متعال، قبر تو و فرزندانت را بقعه ای از بقعه های بهشت و آستانه ای از 
آستانه های آن قرار داده است و همانا خداوند، دلهای بندگان نجیب و برگزیده 
خویش را شیفته شما قرار داده است که در راه زیارت شما خواری و اذیتها را به 
جان می خرند و قبرهای شما را آباد می کنند و بسیار به زیارت آنها می آیند.

عبادت که تقرب به س��احت الهی و طریق قرب به حق اس��ت، 
مجاری متعددی دارد که هر یک انس��ان را به اسمی از اسماء الهی 
ِ اأَلْسَماء  فرا می خواند و سبب نزدیکی به لقای الهی می گردد و »َوهلِلّ

الُْحْسَنى َفاْدُعوُه بَِها«
از منظر دین که در قدح وحی جباری و از مجالی کتاب و س��نت 
و عقل به جامعه بش��ری رسیده،  به صورت کلی اسماء الهی را به دو 
دس��ته تنزیهی و تشبیهی تقس��یم می کند. دسته اول اسماء الهی 
نام هایی هس��تند که ناظ��ر به اوصاف پ��اک و پاکیزه حضرت حق 
ب��وده و از نزاهت و پاکدامنی الهی حکای��ت می کنند. این نام ها که 
نش��انه های جاللی حقند و به اوصاف سلبی ربوبی نیز مشهورند، به 
جنب��ه ای از حق می پردازند که هیچ مش��ابهتی بین خلق یا خالق 
نیس��ت و هیچ موجودی حتی برترین های آفرینش را نمی توان در 

آن جایگاه راه داد.
جالل و ش��کوه حق به حدی گس��ترده و عمیق است که احدی را 
یارای حضور نیس��ت و او ش��خصاً همگان را برحذر می دارد که حتی 
ُ نَْفَس��ُه«  ُرُکُم اهلَلّ تصور منطقه اله��ی را در اوهام خود بپرورانند»يَُحِذّ
این ویژگی که اس��ماء جاللیه حق را هم��راه دارد، نام هایی همچون: 
س��بوح، قدوس و سبحان را نشانه وجودی خود داشته و با این وجوه و 

شاخص ها، این بُعد هستی حق نمایان می شود.
دس��ته دوم؛ اسماء تشبیهی حق هستند که در این نوع از اسماء 
اوصافی آشکار و نام هایی هویدا می شوند که به ویژگی جمالیه حق 
اشارت داشته و به اوصاف ثبوتی معروف است و خدا خود را در امتداد 
بندگان خود معرفی کرده و با وس��ائط و وس��ایل به سمت او دعوت 
می ش��وند »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَتُّقوْا اهلّلَ َواْبَتُغوْا ِإلَيِه الَْوِسيَلَة«جمال و 
زیبایی حق به قدری نمایان می ش��ود که همه می توانند به سوی او 

نزدیک شده، به او تقرب جویند.
این خصیصه الهی که اس��ماء جاللیه ح��ق را به دنبال می آورد، 
نام هایی همچون خالق، رازق و ش��افی را عالمت ربوبی دانسته و با 
عناوینی همانند »احس��ن الخالقين«، »احسن الرازقين« و »احسن 

المسؤولين« معرفی می شود.
بیش��تر افراد جامعه بشری با اس��ماء جمالیه حق انس داشته و 
به جهات تش��بیهی حق نزدیک ترند و حریم اس��ماء تنزیهی حق 
را به خ��واص همانند، انبیا و اولیا وا می گذارد. بدون ش��ک یکی از 
ش��گفتی های بارگاه الهی و دشواری های درگاه ربوبی جمع این دو 
منظر است. از یک سوی به اس��ماء جاللیه خود در پس پرده غیب 
در خلوت و تنهایی خود مستغرق است، هیچ بلندپروازی در سرای 
بی س��رایی او قدرت پرواز ندارد و هیچ اندیش��ه ای در منزل عنقای 
مغربی او شکاری ندارد. »الَِّذي َل يُْدِرُکُه بُْعُد الِْهَمِم َو َل َيَنالُُه َغْوُص 
الِْفَطِن.« از س��وی دیگر، ب��ا نام های جمالیه تجل��ی کرده در کوی 
و ب��رزن حضور داش��ته و بر ه��ر ج��ا روی آ وری، او را حاضر و ناظر 
می بین��ی »َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثَمّ َوْجُه اهلّلِ« ن��ور وجودی او در هر روزنی 
نف��وذ و هر ندامتی را پاس��خ و هر دعوتی را اجاب��ت می کند »َوِإَذا 
اِع ِإَذا َدَعاِن« به حدی  َسَألََك ِعَباِدي َعِنّي َفِإِنّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الَدّ
نزدیک می شود که انسان بین خود و خدا جلوه او را مشرف می بیند 

»إن اهللَّ َيحوُل بَْيَن الَمرِء َو َقلِبه.«
گرچه تمامی آموزه های الهی و برنامه های ربانی در جهت تقرب به 
بارگاه ربوبی است لیکن برخی از آنها خاص و استثنایی است که از آن 
به ضیافت الهی یاد می شود. یکی از آنها ضیافت در ماه صیام است )ماه 
مبارک رمضان( و دیگری ضیافت در ماه حج به نام مناسک حج است 
اما این دو ضیافت هر یک فراخور اس��م خاص اس��ت. به عبارت دیگر، 
ضیافت ماه رمضان به منظور راهیابی به اسماء تنزیهی سبوح و قدوس 
حق است و ضیافت ماه ذی الحجه به منظور وصول به اسماء تشبیهی 

الل اکبر و الحمدالل است.
درباره ماه رمضان خداوند با صوم و امس��اک و تنزه از هرچه غیر 
خداس��ت، مهمان را پذیرایی کرده و با اسماء تشبیهی خود از آنان 
اس��تقبال می کند تا انس��ان ها خوی ملکی و مشی فرشته را تجربه 

کنند و به ساحت اسماء تنزیهی حق نزدیک شوند. به عبارت دیگر، 
میزبان در این نوع ضیافت با اس��ماء جاللیه و اوصاف س��لبیه خود 
پذیرای ضیوف خویش اس��ت. اما در م��اه ذی الحجه فرصت تجلی 
اسماء جمالیه حق است که با ظهور در عرصه هستی خویشتن را به 
عالم و آدم نش��ان داده و از این راه رابطه خود را با بندگان صمیمی 

و دوستانه می داند.
ای��ن بار نیز خداوند با اذان و اع��الم حج و زیارت بیت الل، ضیافتی 
دیگر تش��کیل داده ام��ا در این نوبت ضیافت اله��ی چون به میزبانی 
اسماء تش��بیهی حق اس��ت، آثار و برکات فراوان و آش��کار داشته و 
منافع جامع��ه جهانی را به عن��وان »و منافع للناس« تأمین اس��ت. 

 اگر در م��اه مبارک رمضان ضیافت الهی به میزبانی اس��م س��بحان 
ال اله اال الل بوده که دعوت به صیام و امساک شده و اکل و اشرب حرام 
بود و البته منافع غیر آش��کار داش��ته در این بار مهمانی پروردگار به 
زعامت نام الل اکبر و الحمدالل حضرت ربوی است که نه تنها خوردن 
و آشامیدن حرام نیست، بلکه امساک و روزه داری حرام است و در ایام 
تش��ریق همگان به سفره الهی دعوت ش��ده، اما در این بار بایستی از 

منافع فراوان بهره ببرند و شاهد آیات بینات حضرت حق باشند.
به صورت اجمال باید دانست خداوند عالم،  هیچ یک از آنچه مناسک 
حج نامیده می شود، در حریم کبریایی او راه نداشته و تنها در صورتی 
می توان برای او حرم و حریمی بیت و طوافی حجر و اس��تالمی رکن و 
مقامی و... فرض کرد که او با اسماء تشبیهی خود ظاهر شده و بخواهد 

بندگانش را از این طریق به خود نزدیک کند.
از بیرون حرم که عرفات اس��ت، آهنگ خانه خدا کرده و بر درگاه 
اله��ی توبه کنان و مویه کنان طلب غفران کرده و اجازه ورود به حوزه 
رحمت الهی را اخذ کنند و به مش��عر آمده تا با آگاهی و حضور خود 
را به صحرای آرزوها و امیدها رس��انند و با طرد شیاطین و رمی جنود 
آنان از طغیان نفس جلوگیری کرده و با به قربان بردن آن در مس��لخ 
عش��ق به حق آنان را قربانی کنند که البته امری اس��ت بس دشوار، 
زیرا وسوسه های شیاطین بیرونی و دسائس نفوس درونی، تنگنایی 
سخت را برای انسان ایجاد می کند. بعد از گذر این مراحل که هر یک 
عقبه هایی محسوب می ش��وند،  اجازه ورود به مکه و مسجدالحرام و 
نهایتاً زیارت بیت الل و طواف آن حرم الهی صادر می شود که همه این 
اعمال در فضایی تشبیه صورت می پذیرد و نه فضای تنزیه وگرنه در 
می��دان معرفتی حق تعالی چنین گذرگاه های��ی راه ندارد وگرنه، نه 
شیطان در مکانی و نه قربانی در زمانی و نه وقوف و بیتوته و نه طواف 
و نه س��عی و نه استالم و نه و... هیچ یک در فضایی تنزیهی حق راهی 
ندارد. حتی گرفتن پرده کعبه و بوس��یدن حجر عبور از مس��تجار، 
حطیم، ارکان شامی و عراقی... همه در مظهر اسماء تشبیهی حق قرار 

گرفته و معرفی می شوند.
اکنون که خداوند رئوف و کریم در ایام حج با حضور ظهور اس��ماء 
تش��بیهی خود نعمت را بر بندگان تمام و کرامت مهمانی را به غایت 
رس��انده و همگان را از منافع آشکار و فراوان بهره مند ساخته، جا دارد 
با اقامه حج و نه تنها انجام آن که علی بن ابیطالب)ع( به والی خود در 
مکه فرمود: »و أقم للناس الحج« جلوه های رحمت ربوبی را مشاهده 
نمایی��م و به بارگاه الهی راه یابیم و بندگی خداوند را عزت دانس��ته و 

ربوبیت پروردگار را فخر خود بشماریم.
مرتضی جوادی )مدینه منوره، ۱۱ آبان ۱۳۸۹(

تنها در صورتی می توان برای خداوند حرم و 
حریمی بیت و طوافی حجر و استالمی رکن و 
مقامی و... فرض کرد که او با اسماء تشبیهی 
خود ظاهر شده و بخواهد بندگانش را از این 

طریق به خود نزدیک کند

حـج؛
مظهراسماء
تشبیهیحق
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حاجی نمونه   حضور جدی
در نماز جماعت

حاج��ی نمونه باید مانند مس��لمانان 
سایر کشورها،  در مراس��م عبادی، بویژه 
نم��از جماعت حاضر ش��ود و ب��ا اعمال 
غیرع��ادی موجب وه��ن مذهب مکتب 
حیاتبخ��ش اه��ل بیت نش��ود ک��ه این 
خس��رانی عظیم و غیرقابل جبران است 
و روح امام��ان از آن برائ��ت دارد و بی��زار 
است. ترک کردن مساجد در اوقات اذان 
و نم��از و خروج از صف��وف نماز گزاران و 
پرس��ه زدن در بازار و خیابان یا نشستن 
پش��ت در مغازه ها ی��ا درب هتل ها یا به 
دوش کش��یدن کاال و راهی منزل شدن 
در موقعی که س��یل جمعیت به س��وی 
مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص( سرازیر 
است، در هیچ وضعیتی صحیح و زیبنده 
نیست، بویژه در محیطی که اعمال شیعه 
با حساسیت دنبال می شود و ناظران آن را 
به حساب مکتب تشیع می گذارند. زائران 
ما در جلسات آموزش��ی قبل از عزیمت، 
باید به گونه ای تربیت ش��وند و در س��فر 
نیز توجیه گردند که فیض نماز اول وقت 
در مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص( را با 
هیچ چیز دیگر ع��وض نکنند. نمازی که 
در مس��جدالحرام معادل ص��د هزار و در 
مس��جدالنبی)ص( معادل یک هزار نماز 
در جای دیگر است. آیا محروم ماندن در 

چنین فیض عظمی خسارت نیست؟

رسول خدا فرمود:
عیب جویی بنده های خدا را نکنید، زیرا 

هرکس عیب جویی کند، خدا عیب جویی او 
را  می کند، و هر که را خدا از او عیب جویی 
کند او را رسوا می سازد، هر چند در درون 

خانه اش باشد.
ثواب األعمال و عقاب األعمال

ترجمه انصاری، ص ٤۷3

  حجت االسالم والمسلمین حسین انصاریان
حج در درون انس��ان نیرویی ایجاد می کند که تا زنده است، در 
پنهان و آش��کار، برای سالم ماندن از زش��تی ها نگهبان او خواهد 
بود و این همان فیض الهی اس��ت که از برک��ت این معراج نصیب 

انسان می شود.
حاجی، هنگامی که آماده خروج از وطن می ش��ود، اگر به مقصود 
و رفعت ش��أنش دانا باش��د و آن را چنان که س��زاوار است دریابد و به 
نور الهی و کمک بصیرت، به آن نظر اندازد و خواس��ته او این باشد که 
آن راه را طب��ق هدای��ت حضرت حق طی نمای��د، دل او متوجه عالم 
دیگری خواهد ش��د و از ظواهر ناپایدار، به حقایقی ثابت و استوار بینا 

خواهد شد.
در آن هنگام اس��ت که خواهان بی نیازی و توانایی خود می گردد، 
نه آنچه تاکنون طالب آن بوده اس��ت و مهیای آن می ش��ود که همه 
خواهش ها و تاریکی های طبیعت را از خود پاک س��ازد. این نخستین 
اندیشه اس��ت که قاصد حج احساس می کند یعنی تأثیر آن حقیقت 
ملکوتی را در شناسایی مقام نفس انسانی و برتری روح را از بستگی به 
ظواهر زندگی مادی، هنگامی که حاضر در میقات ش��د و غسل کرد و 
به لباس احرام درآمد، در او از جالل آن اندیشه های پاک و ملکاتی که 
در نفس او پیدا شده، پر گشته و زندگی و همه شئون فریب دهنده آن 

را از خود دور می سازد. در آنجا خود را به حساب نمی آورد، مگر فردی 
از لشکریان حق که آنان را دعوت کرده و او به توفیق حضرت محبوب 

موفق به اجابت شده است!
هنگامی که حاجی پوش��ش و کیفیت خ��ود را تغییر داد و خواری 
موقف و بیچارگی خود را آش��کار نمود، بر خود الزم می داند که دلش 
پاک و کردارش پاکیزه و گفتارش صادقانه و بی آالیش باش��د و کسی 
را از خود نرنجاند و برای خش��نودی حق از روی صفا و حقیقت از خود 
بگذرد و هس��تی خویش را از هر نوع آلودگ��ی و آمیختگی به اغراض 
دور ب��دارد و هویت خود را متوجه حضرت رب العزه س��ازد. در نتیجه 
هنگامی که عملش را به پایان برد، نور معرفت، دلش را ربوده و روشن 
س��اخته و گوش��ه های قلب او از همه رخنه های ریز و باریک شرک و 
کفر پاک ش��ده و فایده عملش در همه قوای وجودی او و سپاهیان و 
دس��ته های مددکار آنها سرایت نموده، همه را تسلیم حق و در راهی 
که خداوند مقرر فرموده، پش��تیبان یکدیگر و همدست و هماهنگ و 
یگانه و خرس��ند می بیند. نفس او تبدیل به روح الهی ش��ده و گمان و 
اندیشه های بیجایش به تعقل تغییر می یابد و دانش های بی حقیقت 
او را، حکمت و برهان جایگزین می ش��ود و س��رانجام صفات زشتش 
نیکو و پس��ندیده می گردد و ش��هوات او عفت و پاکدامنی و خشم او 
بردباری و عزم بر کارهای خیر و لذت ش��خصی او دوس��تی و محبت 
و نومی��دی او از خیر و رحم��ت خداوندی ا میدواری و ناسپاس��ی او 
نعم��ت حق را سپاس��گزاری و آز و طمعش توکل بر خ��دا و توانایی و 
قدرتش مهربانی و حماقت او فهم و زیرکی و بی پروایی و رس��وایی او، 
طریق نیکی و پرس��تش خداوندی و خودخواهی او فروتنی و نرمی و 
بیهوده گویی او خاموش��ی و برتری طلبی و گردنکشی او تسلیم بودن 
و از هر گزندی پاک ش��دن و غیر اینه��ا از فضایل دیگر که نتیجه و اثر 

حج است.

مسیرجدیدی
برایزندگی

عیب جویی
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حقیقت عبادت 
امام حسن عسکری علیه السالم 
فرمودند:

لوِة َو  لَيَسِت الِعباَدُة َکثَرَة الصّياِم َو الصَّ
ر فى أمر اهلِل؛ انَّما الِعباَدُة َکثَرُة التََّفكُّ
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز 
نیست، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد 
در کار خدا اندیشیدن است.
)تحف العقول، ص٤٤۸(

حاال که در سفر هستید و احتماالً کمتر فرصتی برای نوشتن 
داری��د، می توانید با رعایت چند نکته کوچک خاطرات مهم این 
س��فر به خاطر بس��پارید. س��عی کنید همواره کاغذ و خودکار 
همراه تان داش��ته باش��ید، طوری که راحت بتوانید آنها را پیدا 

کنید و دوباره سر جای اول شان قرار دهید.
وقتی در طول روز برای زیارت و سیاحت و... به جایی می روید 
یا در هتل محل اقامت تان هس��تید، حتماً چیزهایی می بینید و 
اتفاقات کوچکی در اطراف تان ش��کل می گیرد که باعث خنده 
یا تفکرتان می ش��ود؛ این نکات را با ذکر تاریخ و محل وقوع و در 
چند جمله کوتاه یادداشت کنید. به عنوان نمونه: »۸1/11/10- 
اولین نماز جماعت در مس��جدالنبی)ص(- مسجدالنبی)ص( 
عجب عظمتی دارد. مسلمانان مذاهب مختلف در کنار هم نماز 

می خوانند. همه نوع رنگ پوست پیدا می شود.«
با این ترتیب در مراجعات بعدی احتماالً  س��اده  تر می توانید 
خاطرات را به یاد بیاورید. اگر دوست دارید در یادداشت هایتان 
بعدها بیشتر به کارتان بیاید،  می توانید نظرات شخصی خودتان 
را هم به مش��اهدات تان اضافه کنید. در ادامه همان نمونه قبلی 
می توانید بیاورید: »کاش می توانس��تیم وحدت��ی که در اینجا 

هست را میان همه مسلمانان تکثیر کنیم.«
اگر مایلید که این نوش��ته ها بهتر و بیش��تر باشد، باید کمی 
حوصله به خرج دهید و هر شب قبل از خواب یا هر روز صبح قبل 
از هر کاری، فرصتی را به نوشتن اختصاص دهید. در این فرصت 
یادداش��ت ها و نکته هایی را که نوشته اید، مقابل تان بگذارید و از 
اولین جمله این یادداشت ها شروع کنید. با توضیحات تکمیلی 

حوادث را تا جایی که می توانید و در کمال دقت تش��ریح کنید. 
در زیر نمونه ای دیگ��ر را می بینیم. »اذان صبح را گفته اند که به 
هتل می رس��یم. اتاق ها را تحویل می گیریم. وسایل را به اتاق ها 
می بریم و جابه جا می کنیم. بالفاصله بیرون می آییم تا برای نماز 
صبح به مس��جدالنبی)ص( برویم. ش��اید آخرین دقایق از وقت 
نماز اس��ت که می رسیم. نماز صبح را می خوانیم و کتاب دعا که 

دست می گیریم، شرطه ها می گویند وقت زیارت خانم هاست.
ظرف های آب زمزم با لیوان های یک بار مصرف فراوان است. 
کمی آب می خوریم و بیرون می آییم. در بقیع باز است. از غربت 

این قبور بهت زده شده ام. حتی نمی توانم گریه کنم.«
فراموش نکنید خاطرات تنها س��وغاتی اس��ت که هیچ وقت 

جذابیت خود را از دست نخواهد داد.

هم رنگي و دوري از تكلف
پیامبر )ص( به تمام معنا از تکلف دور بود و این حقیقت در 
همه امور زندگي شخصي و اجتماعي آن حضرت مشهود است. 
بي تکلفي پیامبر در لباس و آراستگي و نشست و برخاستش، 
به تمام معنا وجود داش��ت. مانند پادش��اهان و اشراف لباس 
نمي پوشید و از حرکت هاي پر طمطراق بیزار بود. چنان نبود 
که در رفت و آمد، خیل مریدان و ملتزمان رکاب همراهي اش 
کنند. چش��م ها را با کبکب��ه و دبدبه پر نمي س��اخت که این 
سیره »مالء« است. س��ادگي، راحتي و بي آالیشي او، همه را 
مجذوب خود مي کرد. چون راه مي رفت، قدم هایش را س��بک 
برمي داشت و تند مي رفت. ابن عباس مي گوید: چنان با نشاط 

راه مي رفت که به نظر ناتوان و کسل نمي رسید.
آن چنان بي تکلف بود که وقتي وارد مجلس��ي مي ش��د، در 
نزدیک ترین جا به محل ورود خود مي نشست. همچنین کراهت 
داشت کس��ي براي وي به پا خیزد و مردم نیز از این جهت پیش 
پاي آن حضرت بلند نمي ش��دند. ابو امام��ه نقل مي کند: روزي 
پیامبر )ص( در حالي که به عصا تکیه داده بود، بر ما گذشت و ما 

به احترام او از جا برخاستیم، به ما گفت: آن سان که ایرانیان براي 
بزرگ داشتن یکدیگر در پیش پاي هم برمي خیزند، برنخیزید. 
همین بي پیرایگي او س��بب ش��ده بود همه ش��یفته او شوند. 
مردمش، او را سخت دوست مي داشتند و به او عشق مي ورزیدند. 
ایشان مي فرمود: مرا باالتر از آنچه هستم، قرار مدهید و آن سان 
که نصارا درباره مسیح سخن گفتند، درباره من سخن مگویید. 

همانا خداوند پیش از آنکه مرا رسول گیرد، بنده گرفته است.

در س��یره حضرت آمده است که رس��ول الل )ص( احترام 
دیگران را براي خود نمي پسندید.

ابوذر غفاري مي گوید: رس��ول خ��دا )صلي الل علیه و آله و 
س��لم( در میان اصحابش مي نشس��ت. اگر ناشناسي مي آمد، 
نمي دانست پیامبر کدام است تا آنکه مي پرسید. پس از پیامبر 
درخواس��ت کردیم تا جایگاهي اختیار کند که اگر ناشناسي 
وارد شد، حضرت را بشناسد. آن گاه سکویي از گل بنا کردیم، 

حضرت بر آن مي نشست و ما نیز گرد او مي نشستیم.
از خلق و خوي حضرت آن بود که با هر کس برخورد مي کرد، 
پیش از او س��الم مي کرد. همچنین اول از همه دست مي داد و 
مصافحه مي کرد. خدمتکاران ش��هر مدینه ک��ه با ظرف هاي 
مخصوص، آب را براي اربابان خود مي آوردند، پس از نماز صبح، 
ظرف هاي آب را خدمت پیامبر مي بردند تا آن حضرت، دست 
خود را در آنها قرار دهد و به این صورت متبرک ش��وند. چه بسا 
روزهاي س��رد که این کار انجام مي ش��د و پیامبر بدون اینکه 

اظهار ناراحتي کند، دست خود را در آن آب  سرد مي گذاشت.

نکاتی
براینوشتن

ذه�ن انس�ان آنقدر گنجای�ش ندارد 
که بتواند خاطرات را ب�ا همه ظرافت ها و 
ریزه کاری هایش حفظ کن�د. مثاًل دیروز 
از صبح که برخاس�ته اید تا هنگام خواب 
ده ها اتفاق ریز ودرشت برای شما افتاده 
اس�ت و صده�ا کلمه ح�رف ب�ا دیگران 
زده اید. اما امروز حتی اگر تمام توان تان 
را ه�م به کار بگیرید، بعید اس�ت بتوانید 

همه آنها را به یاد بیاورید.
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حاجی نمونه
اخالق سفر، مثبت نگري

س��فر گروه��ي، ه��م خوش��ي هایي 
دارد، ه��م ناراحتي های��ي. گاهي صفات 
شایسته و خوبي ها و فضیلت هاي اخالقي 
همراهان براي انس��ان در طول مسافرت 

آشکار مي شود.
گاه��ي هم نق��اط ضع��ف، عیب هاي 
اخالق��ي و جنبه ه��اي منف��ي اف��راد، 
روش��ن مي ش��ود و بروز مي کند. توصیه 
اولیاي دین آن اس��ت که هم سختي ها و 
مشقت ها و رنج هاي س��فر را براي این و 
آن نقل نکنیم، هم اگر بدي ها و عیوبي از 
همسفران در طول س��فر براي ما معلوم 
شد، آن را براي دیگران بازگو نکنیم. هم 
برخورد بزرگوارانه نسبت به سختي هاي 
س��فر، هم روش رازداري و حفظ آبروي 

دیگران.
مس��افرت   از  وقت��ي  بعضي ه��ا 
برمي گردن��د، آنچه به عن��وان خاطره یا 
حوادث سفر براي دیگران نقل مي کنند، 
مش��کالت و اختالف��ات و درگیري ه��ا 
و کاستي هاس��ت و ن��گاه بدبینان��ه و 
انتقادگرانه به همه چیز و همه کس. و اگر 
مطالب��ي هم  از افراد بازگو مي کنند، نقل 
اش��تباهات و خالف ه��ا و عیب هاي آنان 
اس��ت. این شیوه، نه جوانمردانه است، نه 

منطبق با دستورهاي دیني.
در حدیثي از حضرت صادق )ع( آمده 
اس��ت که: جوانمردي نیس��ت که انسان 
پیش��امدهاي ناگوار سفر را براي دیگران 

بازگو کند.
در حدی��ث دیگ��ري مي فرمای��د: از 
نش��انه هاي فتوت و جوانمردي در سفر، 
آن اس��ت که اس��رار را کتمان کني و راز 
همس��فران را پس از جدا شدن از ایشان، 

براي دیگران برمال نسازي.
درست اس��ت که ما در س��فر خلق و 
خ��وي و روحیات و ویژگي هاي رفتاري و 
خصلت هاي مثب��ت و منفي افراد را بهتر 
مي شناس��یم و براي ش��ناخت یک فرد، 
یک راه مطمئن و مفید، همس��فر شدن 

با اوست.
ام��ا حف��ظ اس��رار و آب��روداري و 
مثبت نگ��ري، یک��ي از فضای��ل اخالقي 

است.
اگر هم مي خواهیم نسبت به برادران 
و همسفران آینه باشیم، این آینه تنها در 
برابر خود او باید قرار گیرد، تا اشتباهاتش 
را ببیند و بشناسد و برطرف سازد، نه آینه 

بودن پشت سر و از بین بردن آبروي او.

وجود برخ��ی خوبان و بندگان مقرب، در 
سفر حج نعمتی اس��ت که خداوند به خاطر 

آنها، به همه حاجیان تفضل می کند. 
»غزالی« از »عل��ی بن موفق« که یکی از 
سالکان اس��ت، نقل می کند که گفت: سالی 
به حج رفتم و شب عرفه در »مسجد خیف« 
در خواب دیدم که دو فرش��ته از آس��مان با 
جامه های س��بز نازل ش��دند. یکی از آنها به 

دیگری گفت: یا عبدالل!
دیگری گفت: لبیک یا عبدالل!

عبدالل گفت: می دانی امسال چند نفر به 
زیارت خانه پروردگار مشرف شده اند؟

دوستش گفت: نمی دانم.
او گفت: 600 هزار نفر.

سپس پرسید: می دانی که حج چند کس 

مقبول شد؟
عبدالل گفت: نمی دانم.

نفر  گفت: در میان ای��ن همه حاجیان، 6 
حج ش��ان م��ورد قبول اس��ت. بع��د از چند 
لحظ��ه ای به ه��وا رفتند و غایب گش��تند و 
من از ترس بیدار ش��دم و غم عظیمی بر من 

مستولی شد. 
فکر ک��ردم چگونه ممکن اس��ت که من 
یکی از آن 6 با ش��م که حج ش��ان قبول شده 
است؟ و در میان غم و اندوه از صحرای عرفه 
به طرف مشعرالحرام رسیدم.  در آنجا بیتوته 
کردم. در خواب همان دو فرشته را دیدم که 
بر آن هیأت نازل شدند و همان حدیث قبلی 

را می گفتند.
یکی از آنها گفت: می دانی که حق تعالی 

امشب چه حکمی را صادر فرمود؟
دیگری گفت: خیر!

گفت: به خاطر هر یک از 6 حاجی واقعی 
صد هزار دیگر از حاجیان را بخش��ید و تمام 
کس��انی که حج آنها قبول نش��ده است، به 
خاطر ح��ج آن 6 نفر، حج آنه��ا را نیز قبول 
کرد. من بیدار ش��دم که از شادی در پوست 
خ��ود نمی گنجیدم و وصف آن س��رور قابل 

توصیف نیست.
این داستان چه واقعیت باشد و چه خیالی 
و تمثیل، حکایت از درک یک واقعیت دارد و 
آن این اس��ت که زائر بیت الل الحرام هر چند 
ک��ه گناهکار باش��د، هرگز نبای��د از رحمت 
خداون��د ناامی��د باش��د که ناامی��دی، خود 

بدترین گناه است.

براي تو ای��ن روزها مثل برق و باد مي گذرن��د... هر صبح وقتي در ترنم 
لحظات بقیع، بین باران زایي چش��م ها  مي ایس��تي و هواي تازه عش��ق را 
تنفس مي کني، هیچ دوس��ت نداري که ثانیه ها این گونه س��ریع از مقابل 
چش��مانت عبور کنند. هیچ دوست نداري، این روزها تمام شوند، اما روزها 
و ش��ب ها حرف هاي تو را به گ��وش نمي گیرند و مي رون��د و تو مي ماني با 

حسرت گذشته.
باید آهس��ته آهسته از این جا پرواز کني. آمده بودي که حس پریدن را 
تجربه کني و از فرودگاه مسجد شجره به سمت بي نهایت کعبه پرواز کني. 
این جا در لطافت لحظات مس��جدالنبي و مهرباني فراگیر بقیع، چیزي جز 

مهیا شدن براي پرواز را به تو نیاموخته اند.
اینجا ب��ه حرمت آینه هایي که فرا روي تو گش��وده اند دو بال عش��ق و 
معرف��ت را به پیکره ات افزوده اند دو بالي که مي تواني با آنها به س��رزمیني 

پرواز کني که بال مالئک را یاراي پر زدن در آن آسمان نیست.
عش��ق همین حس زیبایي اس��ت که اینجا تو را مهمان عرض مي کند. 
همین قطرات زیبایي است که در انعکاس نور سبز گنبدالخضرا در چشمهایت 
مي نش��یند. همین باراني محض است که در بقیع تو را به آسمان مي رساند. 
عشق همین حس زیبایي است که روي خط تاریخ تو را از کوچه هاي مدینه 
تا پاي س��جاده امام چهارم مي کش��اند و به مکتب امام صادق)ع( و امام باقر 

)ع( مي رساند. عشق همان چیزي است که اینجا در نماز مردم به وفور یافت 
مي ش��ود و در دانه هاي تسبیح، یک به یک، رمز عاشقي را روي لبان تو سبز 
مي کند. عش��ق همان بالي است که با هر بار پر زدن تو را با ملکوت همسایه 
مي کند. و معرفت حرف هاي ناگفته اي است که تو اینجا در سکوت لحظاتش 
به آنها رسیده اي. معرفت، همان پنجره باز شده ای است که سال هاست تو از 
پش��ت آن دنیا را نگاه کرده اي. حاال همان پنجره رو به سوي تو گشوده شده 
اس��ت و تو مي تواني با تمام وجود آن را نفس بکش��ي. معرفت اینجا تو را به 
مقامي مي رساند که مي فهمي چگونه در قنوت هایت خدا را بخواني، چگونه 
در قیام و قعودت به عرش نزدیک ش��وي، چگونه در سجده هایت گل کني و 

چگونه با تشهد و سالم به مقام قرب الهي برسي.
معرفت مثل دس��ت هاي مهربان این ش��هر روي سرت دست مي کشد 
تا ش��اید بهتر از قبل دریابي تو در کجاي عالم ایستاده اي، براي چه زندگي 
مي کن��ي و کدام اف��ق را باید بکاوي. تو اینجا در آخرین روزهاي عاش��قانه 
مدینه رو به س��وي پنجره هاي معرفت آنچنان نفس مي کشي که قلبت را 

براي همیشه پر کني.
فرصت هاي تو کوتاه اند و تو مي خواهي به مس��جد شجره بروي تا آماده 
مالقات ش��وي و مالقات وقتي دس��ت مي دهد که با دو بال عشق و معرفت 

پرنده خوبي براي این لحظات باشي...

زائر و اميدواری به خدا

خلوص در حج

پرواز تا فرا سوي زمین

ری��ا و خودنمایی در اعمال عبادی، ب��رای جلب توجه مردم و 
جلوه دادن خویش در دیده بینندگان، از سیئات اخالقی و رذائل 
روحی و باطنی اس��ت. ریا بسان آن اس��ت که انسان، نهالی را در 
عالم معنا، در س��رزمین طاعت و عبادت، با ذوق و شوق بنشاند و 
برای پرورش آن متحمل زحم��ت و رنج گردد، تا جایی که نهال 
به رش��د و کمال برس��د و به محصول دادن نزدیک گردد، آن گاه 
انسان اره ای تیز بردارد و به دست غیر بسپارد و به او التماس و البه 
نماید که بیا و با این اره این نهال را از ریشه و اصل قطع کن تا من 

از شیرینی محصول و میوه اش محروم گردم!
بدون تردید ریا نوعی ش��رک و به فرم��وده امیرالمؤمنین)ع( 

رشته ای از نفاق و به گفته عرفای بیدار دل، خیانت به خویش و به 
نظر بینایان، تیشه ای به ریشه سعادت و کلنگی بر سر ساختمان 

عبادت و اطاعت است.
توق��ع اجر و مزد از حضرت حق،  نس��بت به عمل��ی که آلوده 
به ریا گش��ته، توقعی غیر عاقالنه اس��ت؛ چرا که ریاکار عبادت را 
برای جلب رضای غیر به جای آورده، آنگاه اجرش را از خداوندی 
می طلبد ک��ه عمل،  محض خش��نودی او انج��ام نگرفته و هیچ 
ارتباطی به حضرتش ن��دارد. انجام دهنده واجبات باید بداند که 
واج��ب الهی اگر همراه با ریا انجام گیرد، بدون ش��ک عمل باطل 

است و قضای آن برعهده او واجب.

ستایش از زیارت
داود الصرفى قال: قلت له يعنى ابا الحسن : ِإِنّي  ُزْرُت 
ِ َأْجٌر َو َثَواٌب  َأبَاَک َو َجَعْلُت َذلَِك لَُكْم َفَقاَل لََك ِمَن اهلَلّ

َعِظيٌم َو ِمَنّا الَْمْحَمَدة.
داود صرفی می گوید: به امام کاظم)ع( عرض کردم: من 

قبر پدرت را زیارت کردم و آن را برای شما )و به نیابت 
از شما( قرار دادم. حضرت فرمود: تو از سوی خداوند 
پاداش بزرگی داری و از ما نیز برای تو ستایش است.

بحار االنوار، ج ۹۹، ص .2٥6
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اسالم، شوخي را تا زماني تأیید کرده است که با گناه دیگري 
مانند تحقیر و تمس��خر و افترا و غیبت و مانند آن همراه نباشد. 
رس��ول گرامي اسالم با س��فارش یاران خود به شوخ طبعي، به 
مقدار ضرورت، خود نیز با آنان شوخي مي کرد. حضرت علي)ع( 
مي فرماید: رسول الل )ص( هرگاه مردي از اصحابش را غمگین 
مي یافت، او را با شوخي، خرسند مي ساخت و مي فرمود: خداوند 
دش��من دارد کس��ي را که به روي برادرش چهره در هم کشد. 
س��یره ایش��ان به گونه اي بود که به یارانش اج��ازه مي داد تا در 
حضور مبارکش، گفته هاي طنزآمیز ادا کنند. آنان نیز به پیروي 
از پیامبر اکرم )ص( از ش��وخي هاي ناپسند پرهیز داشتند، ولي 
از ش��وخي هاي پس��ندیده دریغ نمي کردند. از جمله، نعیمان، 
مرد ش��وخ طبعي بود. روزي عربي را با یک ظرف عسل دید. آن 
را گرفت و به خانه عایش��ه برد. رس��ول خدا )ص( پنداشت که 
به عنوان هدیه آورده اس��ت. نعیمان رف��ت و اعرابي بر در خانه 
پیامبر )ص( ایس��تاده بود. چون انتظارش طوالني شد، صدا زد: 
اي صاحب خانه! اگر پول ندارید، عس��ل را برگردانید. رس��ول 
خ��دا)ص( جریان را دریافت و قیمت عس��ل را به آن ش��خص 
پرداخت. پیامبر چ��ون زماني دیگر، نعیمان را دید، فرمود: چرا 
چنین کردي؟ گفت: دیدم رس��ول خدا )ص( عس��ل را دوست 
مي دارد و اعرابي هم عس��ل داش��ت. پیامبر خدا از کار نعیمان 

خندید و به او هیچ سخت نگرفت.
رس��ول خدا )ص( ه��م کالم خویش را با تبس��م مي آمیخت 
و هم چه��ره اي خندان داش��ت و هم به چهره دیگ��ران لبخند 
مي زد. در حدیث اس��ت: بیش از همه، لبخند داش��ت و بر روي 
یارانش لبخند مي زد. روزي مرد عربي بر آن حضرت – که بسیار 
اندوهگین مي نمود – وارد ش��د.وي مي خواست چیزي بپرسد. 

اصحاب گفتند: نپرس! چهره پیامبر چنان گرفته است که جرأت 
پرسیدن نداریم. چهره پیامبر هرگز گرفته نبود، مگر هنگام نزول 
آی��ات موعظه یا آیات قیامت. او گفت: مرا به حال خود واگذارید. 
س��وگند به خدایي که او را به پیامبري برانگیخت، هرگز رهایش 
نمي کنم تا خنده بر لبانش ظاهر ش��ود. آنگاه به پیامبر گفت: اي 
رسول خدا! شنیده ام دجال با نان و غذا نزد مردم گرسنه مي آید. 
پ��در و مادرم به فدایت. آیا باید غذا نخ��ورم تا از الغري بمیرم یا 
بهتر اس��ت نزد دجال غذاي کافي بخورم و چون س��یر شدم، به 
خدا ایمان آورم؟ پیامبر اکرم )ص( آن قدر خندید که دندان هاي 
مبارکش نمایان ش��د. سپس فرمود: خیر! خداوند تو را به وسیله 

آنچه دیگر مؤمنان را بي نیاز مي کند، بي نیاز مي سازد.
در مکتب رس��ول الل )ص( شوخي باید به اندازه اي باشد که 
مایه تخریب ش��خصیت گوینده آن نشود. قیس بن سعد، پس 
از توصیف ش��وخ طبعي حضرت مي گوید: به خدا س��وگند! آن 

حضرت با آن شگفتي و خنده، هیبتش از همه افزون تر بود.
یکي از یاران پیامبر )ص( از ایش��ان پرس��ید: آیا در این که با 
دوستان خود ش��وخي مي کنیم و مي خندیم، اشکالي هست؟ 
پیامبر در پاس��خ فرمود: اگر س��خني ناشایست در میان نباشد، 

اشکالي ندارد.

  حسن خلق
شیریني س��فر به حس��ن خلق،  سعه صدر، گش��اده رویي، 
گذش��ت و صبر و بردباري است و س��فر حج به لحاظ معنویتي 
که دارد، از ویژگي مخصوص برخوردار است. از این رو بر حاجي 
است که با اخالق و خوي س��توده، مشي و سلوک کند تا عالوه 
بر آنکه از ش��یرینی این س��فر بهره مي گیرد، به حج، معنویت و 

روحانیت بیشتري بدهد. از سخن پیامبر خدا )ص( است:
ما يُوَضُع في ميزاِن اْمِرٍي َيْوَم القياَمِة اَْفَضُل ِمْن ُحْس��ِن الُخْلِق، 
در میزان و ترازوي عمل انسان در قیامت، چیزي بهتر از حسن 

خلق نهاده نمي شود.
همچنین با اش��اره به آث��ار منفي و زیانبار س��وء خلق بر اعمال 
مي فرماید:ِإَنّ ُسوَء الُْخْلِق لَُيْفِسُد الَْعَمَل َکما يُْفِسُد الَْخُلّ الَْعَسَل، اخالق 

بد عمل را تباه مي کند چنانکه سرکه عسل را فاسد مي سازد.
بر زائران و حاجیان گرامي اس��ت که با الهام از س��یره مبارکه 
پیامبر )ص( و ائمه )ع( که درسهاي ارزنده اخالقي را در معاشرت  
به مردم آموخته اند، در برخورد با همه زائران، بویژه همس��فران 
خود اخالق خوب، تحمل، رفق و مدارا و سازش و همیاري را پیش 
گیرند و در امور معنوي به یکدیگر یاري رس��انند. ابن اعثم کوفي 

یکي از شعراي شیعه در شعر زیبایي با بیان اخالق سفر گوید:
و ليحسن النسان في حال السفر

اخالقه زياده علي الحضر
و ليكثر المزح مع الصحب اذا
لم يسخط اهلل و لم يجلب اذي

انس��ان باید در سفر اخالق خود را بیش از وطن نیکو گرداند. 
و با همسفران بسیار مزاح کند، به گونه اي که خدا را خشمگین 

نسازد و کسي را نیازارد.

شوخ طبعي

دل زائر جایگاه خداست
زائ��ر خانه خدا بای��د دل را از غیر خدا خالي کند، تا دل از اغیار 
تهي نش��ود محرم اس��رار الهي نخواهد شد. جایگاه حضرت حق 
باید از همه چیز پاک و عاري باش��د که فرموده اند: القلب حرم اهلل 
فالتس��كن حرم اهلل غيراهلل، این دل جایگاه خداوند است، پس در 
ح��رم پروردگار غیر از او را جاي مده. و اصوال توحید، یعني بریدن 
و نفي همه اله ه��ا، زدودن همه آلودگي ه��ا و پذیرفتن یک ذات 

بي همتا به عنوان خالق و صاحب و مالک و معبود.
کسي که به قصد رس��یدن به توحید، پا به مسیر مي گذارد و 
خانه خدا را مقصد قرار مي دهد باید بداند که خانه هدف نیس��ت، 
بلکه صاحب خانه مراد است. لذا با آغاز نخستین بخش از سفر، زن، 
فرزند، مال و مسکن را رها مي کند و همه را پشت سر مي نهد و به 
خدا واگذار مي کند، و فکر و ذهن خویش را از آنان آزاد مي س��ازد، 
گویي که هیچ یار و محبوبي به جز پروردگار و هیچ شهر و دیاري به 

غیر از حرم یار ندارد. امام صادق)ع( در این باره مي فرماید:
اذا اردت الح��ج، فج��رد قلبك هلل من قب��ل عزمك من کل 
ش��اغل و حجاب، و فوض کلها الي خالق��ك و توکل عليه في 
جميع ما يظهر من حرکاتك و س��كناتك، هرگاه که عزم حج 
کردي، دلت را ب��راي خدا از همه چیز عاري کن پیش از آنکه 
چی��ز دیگري تو را به خود مش��غول س��ازد و حجابي بر قلبت 
کش��یده ش��ود، پس امورت را به آفریدگارت بسپار و در همه 

حرکات و سکنات خودت به او توکل کن.
چرا که باید اینجا فارغ از همه چیز به یاد خدا بود. تش��ویش، 
دلواپسي، ترس و نگراني، ریشه در وابستگي هاي نفساني دارد. با 
توسل و توکل دل آرام مي گیرد و با ذکر خدا، صیقل و جال مي یابد 

و صاف و پرصفا، آماده دریافت نور خدا مي شود.
اما باید توجه داش��ت که وسوس��ه هاي نفس��اني و خطورات 
شیطاني به تعلقات پیشین انسان خالصه نمي شود. در طول مسیر 
بسیاري از موارد مي تواند چشم و دل را برباید و مانع از ورود معبود 
بدان گردد، اندیشه بازگشت به زادگاه و وطن، بهره گیري مادي و 
تفریحي از سفر و حتي تعصبات قومي، نژادي، قبیله اي و فرقه اي و 
غیره. از این رو حاجي باید خویشتن دار باشد تا مصداق گفته امام 
صادق )ع( نشود که فرمود: در آخر الزمان، کساني که عزم بیرون 

رفتن و سفر حج مي کنند به چهار دسته تقسیم مي شوند. 
دولتمردان و فرمانروایان براي تفریح و گردش 

ثروتمندان براي داد و ستد و تجارت
نیازمندان و متکدیان براي درخواست و گدایي

قاریان و خوش خوانان قرآن براي ریا و خودنمایي
این س��خن به معناي آن نیس��ت که هیچ ک��س نتواند به 
حقیق��ت حج دس��ت یاب��د، بلکه این، هش��دار و انذار اس��ت، 
بانگ بیدار باش اس��ت تا تو حاجي به هوش باش��ي و بداني که 
در هر پس��ت و مقام و ش��أن و منزلتي که باش��ي، شیطان در 
کمین توس��ت و هر لحظه ممکن است با کرداري و یا گفتاري 
نسنجیده همه تالش ها و اندوخته هاي معنویت بر باد رود. این 
بازار رنگارنگ، این اجناس قشنگ، و از همه مهمتر این شیطان 

پرنیرنگ، اغواکننده و رهزن است.
حال اگر دل از همه چیز برکندي، آماده ش��و تا در این س��فر 
روحاني زودتر خود را به حریم حرم برساني و در نخستین میقات 

خانه دل بتکاني و رخت وابستگي از تن بدر کني!

... آنم آرزوست
روبروي حرم ایستاده و دل را به رأفت بي انتهاي صاحب 
حرم س��پرده است. کنار ستون پشت در مسجدالنبي در 
خلوت ش��ب با خودش خلوت��ي دارد و زمزمه اي، که مرا 
ب��دان راه نیس��ت. چند لحظه صبر مي کن��م و بعد جلو 
مي روم و باب آشنایي را مي گشایم. اینجا راحت مي توانیم 
با هر کس که مي خواهیم س��خن بگوییم حتي اگر زبان 

همدیگر را نفهمیم، چون یک زبان مشترک داریم:
اي بسا هندو و ترک همزبان

اي بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان همدلي خود دیگر است
همدلي از همزباني خوشتر است

و حاال ما هم همزبانیم و هم همدل، اهل کرمان است 
آقاي مسعود دهقاني معاون کاروان شماره 26222. از او 
مي خواهم که اگر چیزي در مورد این س��فر براي گفتن 
دارد دریغ نکند. چیزي نمي گوید و فقط لبخند  مي زند. 
شاید نمي تواند آن حال و هوا را در قالب کلمات بگنجاند. 
اما من اصرار مي کنم. مي گوید: من در سال 13۷٤ براي 
نخس��تین بار به عنوان خدمه به حج آمدم وقتي به مکه 
رفتم و وارد مس��جدالحرام ش��دم، در نخستین نگاه که 
چشمم به کعبه افتاد از خدا خواستم که هر سال به مکه 
بیایم. از آن س��ال تاکنون خداوند هر س��ال این توفیق را 
نصیب من کرده اس��ت و من احساس مي کنم که همان 
دعا در نخستین نگاه به کعبه دلیل این توفیق بوده است.

استوار بر صراط
قال رسول اهلل)ص(:

َمن زاَر الَحَسَن فى بَقيِعِه ثَبُت َقَدُمُه َعَلى 
راِط َيوَم َتِزُلّ فيه اَلقداُم الِصّ
پیامبر اکرم)ص( فرمود:
هر کس امام حسن)ع( را در بقیع او زیارت 
کند، در روزی که قدم ها می لغزد، گام او بر 
صراط، استوار خواهد بود.
بحار االنوار، ج ۹۷، ص .1٤1
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  محمد هدایتي
معناي توبه بازگش��ت از خطا و عمل بد، همراه با حس��رت و 
ندامت اس��ت و براي بندگان گنهکار چیزي ضروري تر از توبه و 
بازسازي خویشتن نیست. اگر راه و روزنه اي براي پاالیش و جدا 
ش��دن از بدي ها نبود، انسان در سراشیبي سیه روزي و شقاوت 
کامل قرار مي گرفت و به سمت نومیدي و غرق شدن در مرداب 
رذایل فرو مي رفت. گناه و خطا از نظر روحي و رواني حالتي را در 
انس��ان پدید مي آورد که اگر زایل نشود، آمادگي بیشتري براي 

ارتکاب دوباره در فرصت هاي آینده خواهد داشت.
عارف کم نظیر، مرحوم حاج می��رزا جواد آقا ملکي تبریزي 

در این باره سخناني دارند که خالصه آن چنین است:
باید سالک بداند که شیطان همش این است که انسان را در 
هر حال که هس��ت، از راه خدا منع کند و اگر از راه هاي معمولي 
هواي نفس نتوانست برگرداند، آن وقت از طرق راه هاي وهمي 
و سرپوشیده که آدمي را به اشتباه مي اندازد، مي آید. مي گوید: 
امر تو گذش��ته اس��ت، تو نمي تواني توبه حقیق��ي بکني، توبه 
حقیقي ش��رایط دارد، ت��و کجا و عمل به ش��رایط توبه حقیقي 
کجا؟ و اگر به ش��رایط اش عمل نکن��ي، توبه نکردن بهتر از توبه 

دروغي است...! 
)ت��و در جواب و رد او بگو:( اوالً رحم��ت الهي را که مي تواند 
تخی��ل کند؟ ثانیاً من اگر توبه حقیقي کامل نتوانم، آن مقداري 
که توانس��تم بکنم،  خداوند مهربان به جهت همین مقدار توبه 
که ک��ردم، توفیق باالتر از آن را بدهد. به ع��الوه اگر عنایت الل 
دس��تگیري ننماید، توبه صحیح که سهل است، توبه ناقص هم 

نمي توان��م. اگر بگوید از کجا که عنایت او به تو خواهد رس��ید؟ 
بگو از کجا که نخواهد رس��ید؟ اگر بگوی��د: عنایت او هم اهلیت 
مي خواهد. بگو: اهلیت را بزرگان از کجا آورده اند، نه این اس��ت 
که او داده، م��ن هم از او مي گیرم. اگر بگوید: آخر تو چه قابلیت 

کرم او را داري...؟
جوابش بگو: به گدایي مي خواهم، گدا مجاني طلب است.

و آن توبه اي که براي عام الزم است، همان است که حضرت 
والی��ت پن��اه – علیه الصلوه و الس��الم – ب��راي آن )در معناي 
اس��تغفار( ش��ش جزوه مقرر فرموده اند: اول، ندم و پشیماني، 
و این ندامت عالج خیلي چیزهاس��ت و مخصوصاً عوض و بدل 
ندامتي اس��ت که به هنگام مرگ و پس از مرگ به انسان دست 

خواهد داد که به تصور نمي گنجد. 
دوم: عزم بر ترک عود رأي همیشه. 

سوم: اداء حقوق مخلوقین. 
چه��ارم: اداء حقوق و فرائض��ي که بر او ب��وده و آنها را ترک 

کرده است. 
پنجم: گوش��ت هایي که از حرام در ب��دن او روئیده. با اندوه 
و غصه و الم ریاضات آب کند تا آن جا که پوس��ت به اس��تخوان 

بچسبد و بعد از آن از حالل گوشت تازه بروید. 
شش��م: آن مقدار لذتي ک��ه از معصیت ب��رده، به عوض آن 

زحمت و الم عبادت بر خود وارد کند. 
– ایام تحصیل و توقف در نجف اش��رف که مش��رف بودیم، 
جناب عالم عامل جلیل و حکی��م، بزرگوار بي بدیل، آخوند مال 
حس��ینقلي همداني – قدس الل روحه – ب��ه یکي از طالب راه 

آخرت عمل توبه را تلقین فرمودند. دو س��ه روز به جهت انجام 
این مهم غائب شد بعد که آمد دیدیم که بدنش که چاق و نشیط 
بود و رنگش که خیلي آبدار بود، بدنش کانه نصف شده و رنگش 
زرد و پریش��ان گردیده که عادتاً در یکی دو روز ریاضات متوقع 
نبود که این مقدار تغییر در صورت پدید آید. بعد معلوم شد که 
مردانه عمل کرده و یکي دیگر را شنیدم که در مجلس توبه اش 

شش ساعت مشغول گریه و زاري بوده.
عارف عامل، مرحوم شیخ محمد بهاري مي فرماید:

آیا نش��نیدي قضیه پیغمبري از بني اس��رائیل این که سوال 
نم��ود از حضرت باري – جل ش��انه – قبول و توب��ه بنده اي از 
بندگان را بعد از این که س��ال ها جد و جهدي در عبادت نموده 
بود آن بنده، جواب آمد: قسم به عزت خودم اگر شفاعت کند رد 
حق او اهل آسمان ها و زمین، توبه او را قبول نخواهم کرد و حال 

آن که حالوت گناهي که از آن توبه کرده در قلب او هست.
توبه از معاصي، طریق نخس��ت س��الکین الي الل و س��رمایه 
رس��تگاران و کلید استقامت مریدان و اصل نجات است. سالک 
ره��رو گرچه باید همواره خود را بر خود مطرح س��ازد و مراقب 
اعمال و رفتاري که از او س��ر مي زند باشد ولي در رهگذر حیات، 
آدمي دچار خطاها و نسیان ها و اش��تباهات و گناهان بسیاري 
مي ش��ود که او را از خود حقیقي اش دور مي س��ازد. دین اسالم 
براي آنکه انسان از خود بیگانه و مسخ نگردد و بتواند به خویشتن 
بازگش��ت نماید، راه توبه را گشوده اس��ت. توبه یعني پاکسازي 
درون از آلودگي ها و پاکس��ازي خوی��ش از خودهاي دروغین و 

کنار زدن زنگارهاي دل.

توبه، بازگشت 
به آسمان

تو از کجا آمده ای؟
تو از کجا آمده ای؟ و به کجا آمده ای؟ چه کسی تو را آورده و وسیله پذیرایی در این ضیافت 
معن��وی چیس��ت و رهاورد عرفانی تو و س��وغات معنوی زائر این دیار چیس��ت؟ اینجا مفهوم 
»حیات« را، راز »زندگی« را، ش��کوه اسالم را، مفهوم عبودیت را، بیشتر و بهتر درک می کنی. 

اینجا سرزمین »معرفت و شناخت« است. این نیز، درسی از این سفر است.
تأثیرپذی��ری زائران ما از »حج« متفاوت اس��ت. گاهی آنچه در ظاهر دیده می ش��ود، مثل 
اش��تیاق به خرید، توجه به نوع خوراک یا برخی عملکردهای قشری گری در اعمال و مناسک 
س��بب می شود که از جلوه های درونی این سفر غافل شویم و از هم والیت های خویش گله مند 

باش��یم. ولی آنچه به صورت یک جریان معنوی و م��داوم، در روح و جان بخش عمده ی زائران 
رس��وب می کند، ناپیداست. همان گونه که گیاه، بتدریج رش��د می کند و همان طور که نهال، 
کم کم ریش��ه می دواند و قوی می شود و ش��اخ و برگ پیدا می کند و میوه می دهد، »حج« نیز 
چنین اس��ت. مثل نم نم باران، زمین تشنه روح را س��یراب می کند و همچون تابش خورشید 
حرارت ایمان را تا اعماق جان ها نفوذ می دهد و آفت های شک و دودلی و وسوسه را می زداید. 
جوانه ای که امروز، بر ش��اخه وجود یک »زائر« رش��د می کند،  فردایی نه چندان دیر، میوه 

خواهد داد.

  جواد محدثی

تأثیرات حج
امام علی بن الحسین 

زین العابدین )ع ( 
می فرماید:

حج و عمره به جای آورید 
تا بدنهایتان به صحت و 
سالمت  در آید، و  روزی 
شما وسیع شود، و خرج 

عیالتان مکفی گردد.
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  در ايام حج، امام خود را در آن سرزمين سراغ 
بگيريد و خود را با آن كانون معنويت مرتبط كنيد

عزی��زان من! حج را ب��ا این دو خاّصه بشناس��ید. خاّصه ی تأثیر 
ش��خصی، فردی و معنوی. ایجاد انقالبی در هر دل؛ این هزاران دلی 
ک��ه از اینجا احرام می بندند و به خانه ی خدا، به میعاد و میقات الهی 
می روند، تا منقلب، الهی و معنوی ش��وند و برگردند. دلها از خانه ی 
خودش��ان احرام می بندند. دله��ای ذاکر و خاش��ع. در واقع قبل از 
میقات، دلها ُمحِرمند. این، یک ویژگی بود که قابل اغماض نیست. 
دومی هم معنا و مفهوم جمعی، اسالمی، اّمتی و فراملیتِی مربوط به 
اّمت اس��الم، و عبارت است از اثبات عّزت توحید، نفی شرک، برائت 
از شرک و مش��رکین و داعیان الی الّشرک و مخالفان توحید، به هر 
ش��کل و گونه ای که بتوانن��د. مثل خود حج؛ که »من اس��تطاع اليه 
س��بياًل.« متوّقف بر استطاعت اس��ت. البته دلهای مؤمِن پیروان آل 
محّمد صلی الل علیه و آله، در آن س��رزمین ها به دنبال یادگارهای 
عزیز خودشان هم می گردند. دنبال یاد ائّمه ی مظلوم خودشان که 
آنجا، پایگاه اش��عاع و نورانّیت و درس آن ها بوده است. ائّمه در طول 
دویست و پنجاه سال امامت شیعه، در آن شهرها و در همان کوچه ها، 
خیابانها و خانه ها؛ در همان سرزمین، در همان بقاع متبّرکه، نشستند 
و اس��الم را به مردم تشنه، مشتاق و با معرفْت تعلیم و تدریس کردند 
و یاد، ذکر، آثار، قبور مطّهره و یادگارهای آن ها، آنجاس��ت. امروز هم 
بازمانده ی عزیز و دردانه ی قیمتی این عالِم وجود در روی زمین، در 
ایام حج، در همان جاس��ت. سّید و موالی آفرینش و محبوب دلهای 
مشتاقان، در عرفات، منی، مش��عرالحرام و طواف، آنجاست. دلهای 

آشنا سراغ بگیرند و خودشان را با کانون معنویت مرتبط کنند.
بیانات در دیدار کارگزاران حج  ۱۳۷۴/۰۱/۱۶

  در نمازهای جماعت
و اجتماعات ديگر شركت كنيد

کس��انی که به حج می روند قدر حج را بدانند. من این یک کلمه 
را هم فعاًل عرض کنم تا اگر تفصیلی داش��ت بعداً راجع به آن بیشتر 
بگوییم. کس��انی که به مکه می رون��د، مکه را ف��دای بازارگردی و 
دکان گردی نکنند. مکه باالتر از این حرفهاست. می توانند بعداً یک 
س��فر هم برای تجارت بروند و هرجا می خواهند بگردند. اما در حج، 
این »ایام معلومات« را برای خودش��ان و برای زیارت و توّجه و تذّکر 
نگه دارند و آن را فدای کارهای بی ارزش نکنند. در نمازهای جماعت، 
شرکت کنید. در اجتماعات، شرکت کنید. نماز اّول وقت را به جماعت 
در حرمهای عالی مقام حتماً درک کنید. بگذارید حضور شما، حضور 

مؤمنانه و پرهیزکارانه ای باشد که از ملت ایران انتظار می رود.
بیانات در دیدار مسئوالن و دست اندرکاران »حج« 
۱۳۷۳/۰۱/۳۱

  اعمال حج را 
به صورت دسته جمعی انجام دهيد

حضور مس��لمانان در حج باید یک حضور معنی دار باشد. و ااّل 
اگر فقط جنبه ی معنوی و ذکر خدا منظور بود، انسان می توانست 
در خان��ه ی خودش بنش��یند و ذکر خ��دا کند. دیگ��ر »يأتوک 
رجال و عل��ى کّل ضامر يأتين من کّل فّج عمي��ق « الزم نبود. اگر 
اجتماع معنا نداشت، دیگر »ایام معلومات« الزم نبود. می گفتند: 
»هرکس، در هر وقت از سال توانست به مکه برود.« مگر نمی شد؟! 
اینکه گفتند »یکجا جمع شوید«، برای همین چیزهاست. برای 
این اس��ت که ذکر خدا هم دسته جمعی گفته ش��ود. اعتصام به 
 حبل پ��روردگار هم دس��ته جمعی ص��ورت گی��رد. می فرماید: 

»و اعتصموا بحبل اهلل جميعا« و نه »فرادا«. مسئله این است!
 بیانات در دیدار مسئوالن
 و دست اندرکاران »حج« ۳۱/۰۱/۱۳۷۳

  فرصت روشنگری و اعالم برائت از استکبار
و آمريکا را از دست ندهيد

ملتها خیلی باید هوش��یار باش��ند؛ دولتها هم باید هوشیار 
باشند. فرصت حج را برای روش��نگری در این زمینه ها و اعالم 
برائت از اس��تکبار و امریکا نباید از دست داد. دنیای اسالم باید 
بداند که با چه قضایایی مواجه اس��ت. اینها برای دنیای اس��الم 
باید وس��یله ی نشاط و حرکت ش��ود. در تبلیغاِت آنها این طور 
وانمود می ش��ود که دیگر فایده یی ندارد؛ استکبار تسلط پیدا 
می کند و نمی شود کاری کرد؛ مشت است و درفش. واقع قضیه 
این نیس��ت. واقع قضیه این اس��ت که امت اسالمی یک موجود 
زنده و توانمند اس��ت؛ آن جایی که بخواهد و اراده و اقدام کند، 
نه قدرت امری��کا و نه باالتر از امریکا، هیچ تدبیری و کاری علیه 

او نمی توانند بکنند.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳۸۳/۰۹/۳۰ 

   با حضور در نماز جماعت و مراسم برائت، 
اسالِم جمهوری اسالمی را معرفی كنيد

 چه جور اغتن��ام فرصت بکنیم؟ خوب، طرق مختلفی دارد. 
یکی از آس��انترین طرق ک��ه همه میتوانن��د او را انجام بدهند، 
این اس��ت که ایرانِی مس��لمان که زیر لوای جمهوری اسالمی 
و حاکمیت اس��الم دارد زندگی میکند، با رفتار خود، با حرکات 
خود، با منش خود، اس��الِم جمهوری اس��المی را معرفی کند؛ 
خود را معرفی کند؛ تأثیر تربیت اسالمی بر خود را نشان بدهد. 

این یکی از آسانترین راه هاست.
 حاجی ای که در مس��جدالحرام یا مسجدالنبی، یا در بقیع، 
ی��ا در زیارت ش��هدای احد و امث��ال اینها - در من��ا، در عرفات 
- رفتارش رفتار انس��ان مؤدب به آداب اس��المی اس��ت؛ رفتار 
انسانی است که مربای به تربیت قرآنی است؛ اهل خشوع است، 

اهل تواضع اس��ت، اهل محبت اس��ت، اهل اهان��ت به این و آن 
نیست، اهل جمع اس��ت، نه اهل تفرقه. اینقدر ما در روایات در 
ثواب ش��رکت در نماز جماعت اهل سنت در زمان ائمه )علیهم 
الّس��الم( 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 نماز آن امام 
جماعت را با نماز پیامبر مقایس��ه نمیکند. مقایس��ه با نماز یک 
پیرو خودش هم نمیکند، اما میگوید پش��ت سر او نماز بخوانید. 
این یعنی چه؟ این نمایش وحدت اس��ت. عماًل وحدت را نشان 
بدهید. روی همین فکر بود که امام بزرگوار ما )که رضوان خدا بر 
او باد( - آن مرد بیدار، آگاه - به همه ی ماها، همه ی حاجی های 
ایران��ی، توصیه کرد که در نماز جماعتها در مس��جدالحرام، در 
مس��جدالنبی ش��رکت کنید؛ در این اجتماعات حضور داشته 

باشید، که یکی از مصادیقش این است.
اینجور نباشد که وقت نماز جماعت که همه مشغول نمازند، 
چشم کسی بیفتد به یک زائر ایرانی که مشغول حمل بار - حمل 
وزر - به سمت مس��افرخانه ی خود هست. اینها چیزهائی است 
که مضر اس��ت. رفتار مؤدب به آداب اس��المی، یکی از باالترین 
چیزهاست. شما زبان هم بلد نباشید، تماس هم نگیرید، همین 
قدر که معلوم است که شما زائر ایرانی هستید و این رفتار را دارید؛ 
مؤدبید، محترمید، نظیفید، اهل دعائید، اهل ذکرید - این دعای 
کمیلی که بحمداللهَّ سالهاست باب شده است - بزرگترین تبلیغ 
همین هاست. این از بسیاری از تبلیغها مهمتر است. این جمعیِت 
عظیم مؤمن می نش��ینند پیش خدای متع��ال تضرع میکنند، 

استغفار میکنند، اشک میریزند؛ این می شود تبلیغ.
 حضور در مراسم برائت تبلیغ بزرگی است. نفس این حضور، 
تبلیغ اس��ت. این نش��ان دهنده ی این است که حج را با همه ی 

ابعادش، به صورت یک بسته ی کامل، شما قبول کردید.
بیانات در دیدار کارگزاران حج۱۳۸۸/۰۸/۰۴ 

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

بخشش گناهان
رسول خدا )ص(:
به قطاری از شتران که حاجیان را برای زیارت خانه 
خدا می برد، نظر فرمودند و گفتند: قدمی  برنمی دارند  
مگر اینکه برای آنان حسنه ای ثبت می شود، و قدمی 
نمی نهند مگر اینکه گناهی از آنان محو می گردد و چون 
از مناسک حج فارغ شدند، به آنان اعالم می شود، بنایی 
را بنا کرده اید، آن را خراب  نکنید، گناهان گذشته شما 
بخشیده شد، از حاال  به بعد عمل نیک انجام دهید. 



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

صراطمیزان
اینکه گفتن��د »یکجا جمع 
همی��ن  ب��رای  ش��وید«، 
چیزهاس��ت. برای این است 
که ذکر خدا هم دسته جمعی 
گفته ش��ود. اعتصام به حبل 
پروردگار هم دس��ته جمعی صورت گی��رد. می فرماید: »و 

اعتصموا بحبل الل جمیعا« و نه »فرادا«. مسئله این است!
 بیانات در دیدار مسئوالن
و دست اندرکاران »حج« ۱۳۷۳/۰۱/۳۱

یکی از فلس��فه ه��ای مهم 
اجتم��اع عظیم از سراس��ر 
جهان در این مقام مقدس و 
مهبط وحی، به هم پیوستن 

مسلمانان جهان، و تحکیم وحدت بین پیروان اسالم 
و قرآن کریم، در مقابل طاغوت های جهان است.

صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۴۰

خبرنامه
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یازده��م مهرماه مص��ادف ب��ا روز عرفه در 
عربس��تان پَرده کعبه تعویض ش��د. نخستین 
پَرده کعب��ه چه رنگي بوده اس��ت؟ هم اکنون 
پَ��رده زیرین کعب��ه چ��ه رنگ��ي دارد؟ پرده 
کعبه عبارت اس��ت از پوشش��ي سیاه رنگ که 
س��اختمان کعبه با آن پوشیده مي شود و به آن 
پیراهن کعبه و جامه کعبه نیز گفته مي ش��ود.
پیامبر اس��الم در سال هشتم هجري، پوششي 
از پارچه ه��اي یمني براي کعب��ه تهیه کرد و از 
آن پ��س، خلیفه ها کارش را ادام��ه دادند و گاه 
جامه اي از پارچه هاي یمني و گاه از پارچه هاي 
سفید مصري بر خانه کعبه پوشاندند. خلیفه ها 
و پادشاهان مسلمان، در دوره هاي مختلف، این 
کار را وظیفه و افتخاري بزرگ تلقي مي کردند.

طبق گزارش تاریخ از عصر عباسیان، نخستین 
پوشش کعبه، به زمان مأمون مربوط مي شود در 
زمان او کعبه را هر س��ال سه بار مي پوشانیدند، 
یک بار در روز ترویه با دیباج سرخ، بار دوم در اول 
رجب با قباطي و مرتبه س��وم در بیست و هفتم 
رمضان با دیباج س��فید.در عهد متوکل عباسي 
نیز به   همان سنت رفتار مي شد و گاهي هر دو ماه 

یکبار کعبه پوشانیده مي شد.
در عهد عباسیان گاهي پرده کعبه در بغداد 
بافته مي ش��د و همین امر باع��ث رونق پارچه 
باف��ي در عراق ش��ده ب��ود و نق��ش مهمي در 
مرغوبیت و ش��هرت منسوجات عراقي داشت. 
گاهي هم از قریه تنیس مصر تهیه مي ش��د که 
از جمل��ه آن ها در س��ال 162 در عهد خالفت 

مهدي عباسي بود.
تا س��ال 661 که پوش��ش کعبه ب��ه انحصار 
حاکمان مصر در آمد، پوش��ش هم��واره از طرف 
خلفاي عباسي تهیه مي شد و پرده را گاهي از مصر 
و گاهي از یمن و گاهي از خراسان تهیه مي کردند.

  پوشش كعبه با پرده اي از ايران
در س��ال ۸٤۸ ش��اهرخ می��رزا فرزند امیر 
تیمور گورکان، پس از تالش بس��یار موفق شد 

که پرده را از ایران براي کعبه بفرستد.

ماجرا از این قرار بود که چون شاهرخ میرزا 
در سال ۸0۷ در خراس��ان به سلطنت رسید، 
یک��ي از آرزوهاي او این بود ک��ه پرده کعبه را 
تهی��ه کند ولي تهیه و ارس��ال پوش��ش کعبه 
در انحصار پادش��اهان مصر بود. ش��اهرخ طي 
نامه اي به »الملک االش��رف« تقاضاهایي از او 
ک��رد که مهم ترین آن ها این بود که اجازه دهد 

پوشش کعبه را او تهیه کند.
سلطان مصر نپذیرفت و نامه هاي متعددي 
میان آن ها رد و بدل ش��د و س��رانجام در سال 
۸٤3 »الملک االش��رف« درگذش��ت و پسر او 
بن��ام »المل��ک الظاهر« در جاي او نشس��ت و 
موافقت خود را با درخواس��ت ش��اهرخ میرزا 
اعالم کرد و شاهرخ با خوشحالي تمام پرده اي 
را که در ش��هر یزد بافته و به هرات انتقال داده 
شده بود، همراه با صد نفر در سال ۸٤۸ به مصر 
فرستاد و پادشاه مصر ضمن استقبال شایسته 
از ایرانی��ان، آن ه��ا را در   همان س��ال همراه با 
حاجیان مصر به مکه اعزام کرد و در آن س��ال 

پرده ایراني بر قامت کعبه افراشته شد.
از زماني که عثماني ها بر حجاز و مصر مسلط 
ش��دند، تهیه پوشش کعبه در انحصار آنان بود 
آن ها پرده کعبه را از مص��ر از محل اوقافي که 
براي این منظور بود، آماده و ارسال مي کردند. 

در عهد سلیمان ش��اه بن سلیمان خان اوقاف 
کعبه در مصر، مخارج پرده را تأمین نکرد و لذا 
سلیمان شاه 10 قریه دیگر در مصر خریداري 

کرد و بر اوقاف کعبه افزود.

  آغاز بافت پرده كعبه در مکه
در س��ال 13٤٥ روابط می��ان مصر و حجاز 
تیره شد و پرده از مصر نیامد و عبدالعزیز پرده 
را تهیه کرد و در س��ال 13٤6 وي مؤسسه اي 
جهت بافت پرده در محله اجیاد مکه تأس��یس 
و از هند بافندگاني آورد تا اینکه کساني از خود 
مکه این صنعت را یاد گرفتند.بدینگونه اولین 
پوشش��ي که در خود مکه بافته ش��د، در سال 
13٤6 بود. این پوش��ش از حریر طبیعي بود و 

رنگ مشکي داشت.
تا س��ال 13٥۸ پوش��ش کعب��ه در   همان 
کارگاهي ک��ه عبدالعزیز س��اخته ب��ود تهیه 
مي ش��د ت��ا اینکه دول��ت مص��ر از عبدالعزیز 
خواست اجازه دهد کسوه مجدداً از مصر حمل 
ش��ود و عبدالعزی��ز این اج��ازه را داد و کارگاه 
مزبور تعطیل و بار دیگر پرده از مصر آمد و این 

کار تا سال 13۸2 ادامه داشت.
در این س��ال پرده کعبه از مصر تا بندر جده 
حمل ش��د ولي بدلیل اختالف می��ان مقامات 

سعودي و فرمانده کشتي مصري، این کشتي که 
حامل پرده و حجاج مصري بود به مصر بازگشت. 
در آن سال سعودي ها در تالش براي تهیه پرده 
کعبه به هند، پاکستان، سوریه و ژاپن سفر کردند 
ولي موفق نشدند اما وقتي به کارگاه تعطیل شده 
عبدالعزیز مراجع��ه کردند قطعه هایي را یافتند 
و از تنظیم آن ها پرده کامل��ي آماده کردند و در 

دهم ذیحجه 13۸2 کعبه را با آن پوشانیدند.
از آن زمان تا کنون پرده کعبه در خود مکه 
تهیه مي ش��ود و محلي که اکن��ون براي بافت 
کسوه در نظر گرفته ش��ده، در مدخل مکه در 
زمیني به مساحت صد هزار متر مربع قرار دارد 
و مشتمل بر آالت نساجي و بافندگي دستي و 

هم ماشین آالت جدید است.

  مشخصات پرده خانه خدا
کارخان��ه اي که پوش��ش خانه خ��دا را تهیه 
مي کند از بافتهاي دس��تي و ماشیني همچنین 
افراد متخصص در این مورد خاص بهره مي برد، بر 
روي این پوشش آیات قرآن مجید با خط زیبا و به 

شکل جالبي با نخهاي طال و نقره بافته مي شود.
جن��س آن از حری��ر طبیع��ي و خال��ص و 
به رنگ مش��کي اس��ت. ارتفاع آن ب��ه 1٤ متر 
مي رس��د و نوار دور این پوش��ش که به عرض 
۹٥ سانتي متر و طول ٤٥00 سانتي متر است 
از 16 قطعه به ش��کل مربع از تزئینات اسالمي 

پوشیده شده است.
بر روي این نوار آیات قرآني نوشته شده است 
که در فواصل معی��ن عباراتي چون »یا حي یا 
قیوم«، »یا رحمن یا رحیم« و »الحمدالل رب 

العالیمن« با رنگ طالیي نوشته شده است.
پوش��ش »در« کعبه نیز از حریري است به 
ارتفاع ٥/ 6 مت��ر و عرض 3/٥ متر و بر روي آن 
آی��ات قرآني و تزئینات اس��المي با طال و نقره 

پوشیده شده است.
پرده خانه خدا از ٥ قطعه تشکیل شده است 
که هر قس��مت یک طرف کعبه را مي پوش��اند 
و قطع��ه پنجم هم در کعب��ه را در بر مي گیرد 
بطوریکه هنگام نص��ب، وزن آن نزدیک به دو 
تن مي رسد. این پرده با همکاري کارخانه هاي 
داخل و خارج عربس��تان تهیه مي شود؛ پارچه 
حری��ر این پرده را هر س��ال یکي از کش��ور ها 
هدیه مي کند و پرده قبلي نیز به رؤس��ا و سران 

کشورهاي اسالمي اهدا مي شود.
بط��ور تقری��ب ۷00 کیلوگ��رم حری��ر، 
120 کیلوگرم طال و 2٥ کیلوگرم نقره در بافت 

پرده کعبه مورد استفاده قرار مي گیرند.

پرده خانه خـدا 
كجا و چگــونه 
بافــته مي شود؟




