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»حاجي«عنوانيمسئوليتآور
  بهناز رهبر مهرپو

حج پايان يافته و حاجي ها از راه مي رس��ند. حاجي عطر كعبه ش��ريف را با خود 
دارد او از ضيافتي باز مي گردد كه ميزبانش خداوند تبارك و تعالي اس��ت و در حج 
اس��ت كه به بلنداي معرفت و اوج شعور و س��درة المنتهي بندگي مي توان رسيد و 
حاجي ان ش��ااهلل كسي اس��ت كه به اين رتبه دست يافته است. حاجي دربازگشت 
از سفر حج مس��ئوليت هاي بسياري بردوش گرفته است كه مهم ترين آن ها، دقت 
در عمل و رفتار و گفتار، و عمل به هر آنچيزي اس��ت كه صواب درآن است. حاجي 
الگ��وي همه بخصوص جوانان مومن بايد باش��د. آن ها خاص��ه نزديكان حاجي، با 
دقت فراوان، به رفتار و گفتار حاجي دقت دارند و آنرا سرمش��ق خود قرار مي دهند. 
حج در واقع مقدمه اي براي خودس��ازي است. حاجي بايد با دقت در رفتار و عمل، 
و ادامه دادن به بازآموزي، تعليم معارف دين، و اس��تمرار اخالق حس��نه، به مراتب 
باالتري در خودسازي برسد. حاجي بايد در روايات مربوط به آثار حج مانند بخشش 
گناهان و پاك ش��دن مثل روز تولد و ساير وعده  هاي الهي به حاجيان دقت نمايد و 
متوجه باش��د كه اين همه وعده الهي كه ش��كي در آن نيست، تا زماني برقرار است 
ك��ه حاجي به عهد خود با خداي خويش پ��اي برجاي بماند. نكند خداي ناكرده به 
گونه اي رفتار كنيم كه   »حاجي« اشاره و كنايه اي شود براي خطاب قراردادن هاي با 
منظور! حاجي اگرچه الزم بود كه قبل از سفر تامل و تدبر الزم را در اعمال و فلسفه 
حج داش��ته باشد، حاال هم اين فرصت را بايد به خود بدهد كه بيشتر درباره فلسفه 
هري��ك از اعمال حج و تأثير آن در زندگي فردي و جمعي دقت كند و روش��ي پيدا 
كند تا براساس آن هر ساله ميزان رشد خود در معرفت و محّبت خداوند را ارزيابي و 
محاسبه كند. رابطه حاجي با كتاب اهلل بايد كه يك رابطه دائمي و پيوسته و مهم تر 
از همه عمل گرا باش��د. حاجي شايسته است كه در هر روز خود، فرصت مناسبي را 
به تالوت قران مجيد اختصاص دهد و به تامل و دقت در آيات الهي بپردازد و   نهايت 
كوشش خود را براي عمل به آن ها بنمايد. اخالق حسنه در برخورد با همه و داشتن 
سعه صدر از ويژگي هاي حاجي بايد باشد. او بخصوص بايد كه تدابيري اتخاذ نمايد 
تا هرگز عملي ناصواب از او به حساب دين نوشته نشود و حركتي از او صورت نگيرد 
كه موجب وهن دين و مذهب شود. حاجي با حج خود با خدا عهدي بسسته است، 
عهدي آگاهانه كه با »لبيك« گويي به خداوند محقق شده است. حاجي نبايد هرگز 
به عهدي كه با خداي خود بسته است، خداي ناكرده بي وفايي كند. يادمان باشد كه 

به فرموده موال علي )ع(: گناه نكردن، آسان تر از توبه كردن است.
حجتان مقبول – و حج روزي همه مومنان
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رهنمود یادداشت

بزرگترينمايه
وحدتاسالمی

وجود نبّی مكّرم اسالم)ص(، 
بزرگتري��ن ماي��ه ی وح��دت در 
همه ی ادوار اس��المی بوده است 
و امروز هم می تواند باش��د؛ چون 
اعتقاد آح��اد مس��لمانان به آن 
وجود اقدِس بزرگوار، با عاطفه و 
عشق توأم است و لذا آن بزرگوار، 
مرك��ز و محور عواط��ف و عقايد 
همه ی مسلمانهاس��ت و همين 
محوري��ت، يكی از موجبات انس 
دلهای مس��لمين و نزديكی فَِرق 
اس��المی با يكديگر به حس��اب 
می آي��د. توصيه ی م��ا به همه ی 
مسلمانان عالم اين است كه روی 
ابعاد ش��خصيت پيامبر و زندگی 
و س��يره و اخ��الق آن حضرت و 
تعاليمی كه از آن بزرگوار مأثور و 
منصوص است، كار زيادی بشود.

بیانات در دیدار میهمانان 
شرکت کننده در کنفرانس وحدت 
اسالمی۱۳۶۸/۰۷/۲۴ 

خصلتهايیكهحاجیبايدكسبكند
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كدامدوست
مارابهشتيميكند/۱0
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مديرنظارتوبازرسيبَعثهمقاممعظمرهبري:
بازرسيبعثه،همياروآيينهسازمانحجبود

مدير نظارت و بازرس��ي بَعثه مقام معظ��م رهبري گفت: حج 
۹۳ روان برگزار ش��د، اما اين به معناي آن نيس��ت كه مش��كل يا 
نارسايي اي وجود نداشته و طبيعت كار اين چنين اقتضائي دارد.

آقاي حسين اس��ماعيلي كه در گفت وگو با خبرنگار پايگاه 
اطالع رس��اني حج در مدينه منوره س��خن مي گفت، ادامه داد: 
ُحس��ن بزرگ حج امسال اين بود كه سازمان حج و زيارت، كل 
عمليات بازرس��ي را ب��ه بعثه مقام معظ��م رهبري واگذار كرد. 
وي افزود: ما هم در اين مدت به  عنوان هميار و آيينه س��ازمان 

عمل كرديم.
وي به مش��كل همه س��اله در مراجعات دو بازرس از سازمان و 
بعثه به اماكن مختلف اشاره كرد كه بعضا موجب ارائه گزارش هاي 
متفاوت هم مي شد و تاكيد كرد: اين امر در سايه تفاهم و همدلي 
موجود ميان س��ازمان و بعثه شكل گرفت و سعي شد كه صادقانه 

آن چه اتفاق مي افتد انعكاس بيابد.
مدير نظارت و بازرس��ي بَعثه مقام معظ��م رهبري از ارائه ۴۳ 
بولت��ِن وضعيت عملكرد س��تادهاي مكه و مدينه به سرپرس��ت 
حجاج ايراني و رئيس س��ازمان حج و زي��ارت تاكنون خبر داد و 
اضافه كرد: پيش از اين كه گزارش ها در بولتن ها نوشته شود، اصل 

بر حل و فصل مشكالت در صحنه است.
وي ويژگي مهم اين روند را اين گونه تش��ريح كرد: بازرس��ان 
ما در   همان وقتي كه مثال مش��كلي در نقل ب��روز پيدا مي كند، با 
همكاران س��تاد تماس گرفته و مساله را حل مي كنند، بدين نحو 

خدمتي از زائر فوت نمي شود و رضايتمندي افزايش مي يابد.
آقاي اس��ماعيلي ب��ه اثربخش بودن اين روش اش��اره و اضافه 
كرد: اين اتفاقات در   نهايت همكاري مسووالن سازمان حج انجام 
مي ش��د و آن ها انتقادات را مي پذيرفتند و به سرعت درصدد رفع 

آن بر مي آمدند.
وي درباره مي��زان مراجعات و ش��كايات مردمي هم، كاهش 
چش��م گير آن ها را مورد توجه قرار داد و گف��ت: در همين موارد 

محدود هم تالش مي شد تا سريعا به موضوع رسيدگي شود.
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آمار زائران ايرانی در مدينه منوره 
همزمان با اين كه روزگذش��ته س��تاد مكه تعطي��ل و زائران 
مدينه من��وره در نقطه اوج قرار مي گيرند، بيش از ۴۶ هزار ايراني 

راهي كشور شده اند.
 روزانهدوهزارحاجيازمدينهبهايرانميروند

 رييس س��تاد س��ازمان حج وزي��ارت در مدينه منوره گفت: 
روزان��ه به طور متوس��ط بيش از دو هزار و ص��د حاجي ايراني از 
فرودگاه مدينه منوره، راهي كش��ور مي ش��وند. آق��اي نصراهلل 
فرهمند با اش��اره اين كه در عمليات بازگشت ۸۵ پرواز از مدينه 
انج��ام خواهد ش��د، تاكيد كرد كه تاكنون ب��ا تاخير طوالني  اي 
مواجه نشده ايم.اولين گروه زائران ايرانِي مدينه بعد، ۱۶ مهرماه 

گذشته وارد اين شهر شدند.
 وضعيتزائرانمدينه

در حالي كه روزگذش��ته ميزان حج��اج در مدينه  به باال ترين 
س��طح خود در دوره اخير )افزون بر ۱۷ هزار نفر خواهد رس��يد(، 
رييس س��تاد س��ازمان حج وزيارت در مدينه منوره يادآور ش��د: 
بي��ش از ۴۵ درصد كاروان ه��ا افزون بر هف��ت روز در مدينه بعد 
حضور خواهند داشت كه ايام حضور برخي كاروان ها بين ۸ تا ۱۰ 

روز خواهد بود.معناي افزايش حضور زائران در مدينه بعد آن است 
كه برخي از آن ها مي توانند عالوه بر دعاي كميل هفته گذشته در 

دعاي كميل چهارم بين الحرمين هم حضور داشته باشند.
 وضعيتخدماتبهداشتيوتغذيه

آشپزهاي ايراني در آش��پزخانه دخيل تاكنون بيش از ۴۵۰ 
هزار و آش��پزخانه زين ح��دود ۴۰۰ هزار غذا طب��خ و در اختيار 
حج��اج ق��رار داده اند.ربيس س��تاد س��ازمان حج وزي��ارت در 
مدينه منوره با اشاره به اجراي طرح تنوع غذايي گفت: اميدواريم 
تع��داد غذاهاي عرضه ش��ده در روز از دو نوع به س��ه يا چهار نوع 
برس��د. البته اين طرح در عمره و حج س��ال آين��ده نيز اجرايي 
خواهد ش��د. در روزهاي پاياني مدينه قبل و از ابتداي مدينه بعد، 
در س��بد غذايي حجاج اين ش��هر، چند نوع غذاي جديد طبخ و 
توزيع شده اس��ت. آقاي فرهمند همچنين به وضعيت بهداشتي 
حجاج ايراني اش��اره و اضافه كرد: هم اكنون هي��چ ايراني اي در 
بيمارس��تان هاي سعودي مدينه بستري نيست و تنها دو حاجي 
در بيمارس��تان ايراني اين ش��هر تحت مراقبت قرار دارند. تعداد 

فوتي هاي حج ۹۳ در مدينه نيز سه مورد بوده است.

 مکهمکرمهاززائرانايرانيخاليشد
فرهمند با اش��اره به اينكه ش��امگاه روز گذش��ته ديگر هيچ 
حاج��ي ايراني اي در مكه حضور نداش��ت، گف��ت: امروز نيز ۱۰ 
كاروان از مدينه منوره به كشور خواهند رفت؛ و فرودگاه همدان 
ميزبان پنج كاروان از حجاج همداني اس��ت كه براي نخستين بار 

در حج امسال پرواز مستقيم خواهد داشت. 
همچنين دو كاروان از اس��تان اصفهان و دو كاروان از استان 
مركزي و يك كاروان از استان تهران وارد ايران اسالمي خواهند 
ش��د. خروج زائران مدينه بعد از امروز افزايش مي يابد تا آن جايي 
كه دوش��نبه بعد )پنجم آبان( به حدود ۲ هزار نفر رسيده و ستاد 

اين شهر نيز تعطيل خواهد شد.
امس��ال از طريق ۱۹ ايس��تگاه پروازي عمليات حج تمتع 
انجام ش��د؛  اين فرودگاه ها شامل فرودگاه امام خميني )ره(، 
فرودگاه ش��هيد دس��تغيب ش��يراز و فرودگاه هاي س��اري، 
اروميه، گ��رگان، اهواز، مش��هد، اصفهان، رش��ت، زاهدان، 
بندرعباس، كرمان، تبريز، كرمانش��اه، اردبيل، يزد، بوشهر، 

همدان و زنجان است.

وي اضاف��ه ك��رد: ت��الش كردي��م دوره 
اقام��ت در مدين��ه را از ۷ روز افزاي��ش دهيم 
ل��ذا ۴۳ درصد زائ��ران از ۷ ت��ا ۹ روز و بعضا 
۱۰ روز در مدينه ماندند كه اين اقدام موجب 
رضايتمن��دي زائران ش��د. همچني��ن امروز 
زائري در مكه نداريم و در حال حاضر ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ نفر از زائران ما در مدينه حضور دارند 
كه به تدريج تا يكش��نبه هفته آينده به ميهن 

اسالمي باز مي گردند.
رئيس س��ازمان حج و زيارت با بيان اينكه 
در ح��وزه حمل و نقل زميني در عربس��تان ۳ 
بخش وجود داش��ت كه يك��ي از آن ها حمل و 
نقل درون شهري ما بود، گفت: معدود كشوري 
مثل م��ا در ط��ول ۲۴ س��اعت زائ��ران خود 
رابه كم��ك ۲۵۰ اتوب��وس از درب هتل ها به 
مس��جدالحرام مي بردند و در اين نوع تردد ۹۵ 

هزار تردد داشتيم.
وي اضاف��ه كرد: حمل و نقل بين ش��هري 
از مس��يرهايي مانند مسجد ش��جره به مكه 
ني��ز جزء اقدام��ات ما بود كه ۷۹۰ دس��تگاه 
اتوبوس در اي��ن زمينه فع��ال بودند و ۹۷۰ 
هزار كيلومتر مس��افت بدون حتي يك مورد 
حادثه به لطف خ��دا انتقال صورت گرفت. از 
مشكالت سال گذش��ته گم شدن اتوبوس ها 
بخصوص در مس��ير مس��جد جحف��ه بود كه 
امس��ال خوش��بختانه با توزيع نقش��ه مسير 

ميان مديران راهنما و رانندگان هيچ موردي 
در اين زمينه نداشتيم.

اوح��دي گف��ت: در ح��وزه عملي��ات نقل 
ترددي، در ايام تش��ريق زمان��ي كه ۲ ميليون 
زائ��ر همزمان بايد از مكه به عرفات و منا بروند 
اين انتقال انجام شد و ۶۴ هزار زائر از ساعت ۲ 
بعد از ظهر انتقال يافتند كه ساعت ۹: ۳۰ شب 
همه در عرفات بودند و ۱۰۲۰ دستگاه اتوبوس 

كار اين حمل و نقل را انجام دادند.

وي با بيان اينكه حوزه تغذيه و تداركات ما 
امسال براي اولين س��ال صددرصد به صورت 
متمركز انجام ش��د و در س��ال هاي گذش��ته 
بخش��ي از وقت مدي��ران به خري��د مايحتاج 
كاروان ها صرف مي ش��د، ادام��ه داد: كيفيت 
يكسان تداركات و تنوع غذايي موجب شد كه 
۹۷ درصد زائران از وضعيت تغذيه و تداركات 
رضايت داشته باش��ند همچنين سال گذشته 
۲۱ قلم كاالي تداركاتي از ايران به عربس��تان 

برديم كه بدين ترتيب امس��ال تعداد آن را به 
۶۱ قلم كه ۵۰ درصد كاالي مورد نياز زائران را 

تشكيل مي داد افزايش داديم.
اوحدي با اش��اره به خدمات مركز پزشكي 
ح��ج و زي��ارت ني��ز ضم��ن تش��كر از وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و جمعيت 
هالل احمر جمهوري اس��المي اي��ران گفت: 
۱۳۰ مط��ب در مجم��وع ۸۴ هت��ل در مكه و 
مدين��ه - ۵۸ هتل در مكه و ۲۶ هتل در مدينه 
- فعال بودند. همچنين ۱۱۰ تن دارو را قبل از 
موسم حج به عربستان منتقل كرديم. امسال 
همچني��ن با توجه به اينك��ه ۵۲ درصد زائران 
م��ا خانم بودن��د ۶۰ پزش��ك زن متخصص و 
فوق تخصص را به عربس��تان اع��زام كرديم و 
۴۷ مط��ب مخصوص خانم ها ب��راي زائران در 

عربستان برپا شد.
اوحدي ادام��ه داد: امس��ال همچنين ۲۳ 
درصد تعديل نيروهاي س��تادي داش��تيم كه 
موفق ش��ديم ۳ كاروان از زائران صاحب سند 

تمتع يعني ۳۰۰ نفر را به حج مشرف كنيم.
رئيس س��ازمان حج و زيارت با بيان اينكه 
اميدواريم بتوانيم زم��ان ثبت نام حج تمتع را 
تثبيت كنيم، خاطرنش��ان كرد: امس��ال براي 
اولين ب��ار در نظر گرفتي��م ۱۷ ربيع االول هر 
س��ال كه امس��ال ۱۹ دي ماه مي ش��ود زمان 

ثبت نام حج تمتع را قرار دهيم.

مهندس اوحدی رییس سازمان حج و زیارت مطرح کرد:

ثبتنامكاروانهايتمتعاز۱۹دي

رييس س��ازمان حج وزيارت كشورمان، روز گذشته در نشست خبري گفت: 
اميدواريم بتوانيم زمان ثبت نام كاروان هاي حج تمتع را در روز هفدهم ربيع االول 
هر سال تثبيت كنيم كه اين روز مصادف با ۱۹ دي است. وي با بيان اينكه آماده 
بودن همه امكانات يكي ديگر از ويژگي هاي حج امسال بود، تصريح كرد:   تاكنون 
۳ دعاي كميل برگ��زار كرديم كه اين هفته نيز در مدين��ه دعاي كميل چهارم 
برگزار مي شود. همچنين جلساتي با وزير حج عربستان و امير مدينه داشتيم كه 

باعث شد رفتار سعودي ها نسبت به سنوات گذشته با احترام تر باشد.
اوحدي ادامه داد: مراس��م برائت از مشركين بسيار باشكوه برگزار و دعاي عرفه 
نيز به دليل استقبال زائران يك ساعت زود تر از زمان مقرر برگزار شد.رئيس سازمان 
حج و زيارت با بيان اينكه ۶۴ هزار زائر در قالب ۴۵۱ كاروان از ۱۹ ايستگاه پروازي 
به حج مشرف شدند، تصريح كرد: سال گذشته فقط زائران ايستگاه پروازي تهران 
مي توانس��تند مدينه قبل يا بعد بودن را انتخاب كنند اما امسال در راستاي توزيع 
عادالنه خدمات ميان زائران اين امكان براي زائران حج تمتع ۱۵ استان فراهم شد.
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پيشكسوتان سازمان حج و زيارت تكريم شدند
ظهر روز گذش��ته با حضور رئيس س��ازمان حج و زيارت و جمعي از مس��ؤولين اين س��ازمان 
پيشكسوتان سازمان حج و زيارت تكريم شدند.سعيد اوحدي رئيس سازمان همزمان با روز خانواده 
و تكريم بازنشستگان در جمع پيشكشوتان سازمان حج و زيارت گفت: بازنشستگان سازمان حج و 
زيارت با زحمات زيادي كه در اين سازمان كشيده اند و با پختگي و تجربه گرانقدري كه دارند مايه 
سربلندي سازمان حج و زيارت هستند كه ما در مسير خدمت به زائران بايد امانت دار خوبي براي 
آنان باش��يم.معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در ادامه درخصوص عمليات حج سالجاري بيان 
كرد: عمليات حج امسال بفرموده نماينده محترم ولي فقيه در امور حج و زيارت حجي كم نظير بود 
و رضايت بيش از ۹۸ درصدي زائران در آن جلب شد كه شما عزيزان نيز به واسطه تالشي و تجربه اي 

كه در گذشته در اين راه داشته ايد، در اين موفقيت شريك هستيد.

آشنايي با مجموعه نرم افزارهاي حج و زيارت
مجموعه نرم افزارهاي حج و زيارت كه شامل ۷۰۰ جلد كتاب و فصل نامه از آثار منتشر شده 
نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت مي ش��ود به هم��ت مركز تحقيقات كامپيوتري علوم 
اس��المي توليد و عرضه ش��د.مجموعه نرم افزارهاي حج و زيارت كه شامل ۷۰۰ جلد كتاب و 
فصل نامه از آثار منتشر شده حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت به شمار مي رود در 

قالب نرم افزار به همت مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي توليد و عرضه شد.
اي��ن نرم افزار با موضوع حج و زيارت و با قابليت نصب بر روي سيس��تم عامل ويندوز و جاوا 
به س��فارش حوزه نمايندگ��ي ولي فقيه در امور حج و زيارت به توليد رس��يد. از محتويات اين 
نرم افزار ه��ا مي توان به كتابخانه جامع حج )ويراس��ت ۲(، متن »كتاب الحج« برگرفته از ۲۶۲ 
عنوان كتاب فقهي و حديثي شيعه، احكام و مناسك حج در قالب ۱۱۱ عنوان كتاب و مقاله در 

زمينه احكام و مناسك حج اشاره كرد.
اسرار و معارف حج با ۱۷۸ عنوان كتاب و مقاله در موضوع اسرار و معارف حج، اعتقادات و پاسخ 
به شبهات با ۲۰۶ جلد كتاب در موضوع عقايد و پاسخ به شبهات، اماكن و آثار اسالمي با ۳۱۴ عنوان 

كتاب و مقاله درباره اماكن و آثار اسالمي مكه و مدينه از ديگر محتويات اين نرم افزار است.
سفرنامه و خاطرات حج با ۱۲۹ عنوان كتاب و مقاله در زمينه سفرنامه ها و خاطرات سرزمين 
وحي، عتبات عاليات و سوريه با ۸۲ جلد كتاب مرتبط با عتبات عاليات و سوريه، المكتبة الحج با 
۱۴۷ جلد كتاب عربي در موضوعات مختلف به همراه ۳۴ جلد از مجالت »مي قات الحج« زائر با 

۸۰ عنوان كتاب كاربردي ويژه زائران حج تمتع و عمره مفرده به همراه ۶۰ عنوان فيلم، صوت و 
نرم افزارهاي اسالمي ويژه تلفن همراه از محتويات ديگر اين نرم افزار محسوب مي شود.

همراه زائر با ۷۲ عنوان كتاب كاربردي در موضوعات مختلف حج و زيارت ويژه تلفن همراه 
و نرم افزارهاي ديگري مانند كتابخانه جامع حج دو، احكام و مناسك حج، اسرار و معارف حج، 
اعتقادات و پاس��خ به ش��بهات، اماكن و آثار اسالمي، سفرنامه و خاطرات حج، عتبات عاليات و 

سوريه، مكتبه الحج، زائر از محتويات ديگر اين نرم افزار محسوب مي شود.
نرم اف��زار حج و زيارت داراي قابليت نمايش متن، دسترس��ي به متن و فهرس��ت تمام آثار 
موجود در برنامه، امكان انتخاب فهرس��ت درختي و گزينش��ي و ارتباط آن ها با متن، قابليت 
تطبيق دوس��ويه متن و فهرس��ت، قابليت انتخاب عنوان كتاب، جلد و صفحه به همراه امكان 
گس��ترده كردن صفحه متن و فهرست، مقايسه دو متن از يك يا دو كتاب با يكديگر به صورت 
همزمان، محدود كردن دامنه متن و فهرس��ت كتب به موارد دلخواه همراه با قابليت حفظ هر 

يك از متون يا فهرست هاي انتخابي به طور مستقل، براي دسترسي  آسان است.
جس��ت وجوي س��اده و پيش��رفته در متن و فهرس��ت كتب برنامه، قابليت حفظ هر يك از 
جس��ت وجوهاي انجام  شده به طور مستقل براي دسترسي  آسان به آن ها، محدود كردن دامنه 
جستجو به متن يا متون دلخواه به همراه قابليت هاي ويژه و فهرست سازي توسط عالئم عمومي 

براي تهيه فهرست هاي پويا و متنوع از ديگر قابليت هاي اين نرم افزار محسوب مي شود.

مدير جذب و س��ازماندهي معاونت امور فرهنگي بَعثه مقام 
معظم رهبري در نشست روحانيون كاروان هاي در مدينه منوره 
گف��ت: در ايام باق��ي مانده از حج نيز رون��د فعاليت ها و خدمات 
فرهنگي به زائران با شتاب دنبال شود.حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدحسن ابوترابي فرد جانشين سرپرست حجاج ايراني 
در مدينه بعد، در نشس��ت روحانيون كاروان هاي مدينه منوره 
با تاكيد ب��ر نقش موثر روحانيون در س��ازندگي و تحول روحي 
زائران اظهار داش��ت: تالوت قرآن، روزه، نم��از و اخالق نيك از 

ويژگي هاي بارز ائمه اطهار )ع( و پيروانان آنان است.
حجت االس��الم والمس��لمين ابوترابي فرد با اشاره به بركات 
نظام جمهوري اس��المي ايران و تحول در حج گزاري خواستار 
دعا براي حل مش��كالت جهان اسالم در مس��جدالنبي و ساير 

اماكن شريف مدينه منوره شد.
مدير جذب و س��ازماندهي معاونت امور فرهنگي بعثه مقام 
معظم رهبري نيز در اين نشس��ت گفت: در اي��ام باقي مانده از 
حج ني��ز روند فعاليت ها و خدمات فرهنگي به زائران با ش��تاب 

دنبال شود.
حجت االس��الم والمس��لمين رجبعل��ي زماني ب��ا تاكيد از 
اس��تفاده از فرصت هاي زيارتي افزود: زي��ارت دوره و بازديد از 
موزه هاي موجود در مدينه منوره امكان آشنايي زائران به ويژه 

زائران تحصيل كرده را با تاريخ صدر اسالم فراهم مي سازد.
مدي��ر جذب و س��ازماندهي بعث��ه مقام معظ��م رهبري از 
روحانيون كاروان ها خواس��ت با هداي��ت و همراهي زائران در 
قبرس��تان بقيع و ايجاد آمادگي براي حضور در مراسم آخرين 
دع��اي كميل جمع��ي ايرانيان در بين الحرمي��ن بهترين بهره 

برداري معنوي به دست آيد.
مع��اون بين الملل حوزه هاي علميه و عضو هيئت علمي بين 

الملل بعثه مقام معظم رهبري نيز در ادامه اين نشس��ت عنوان 
داش��ت: دنيا براي پذيرش معارف ناب عطش دارد و متأس��فانه 
كمتري��ن حضور مبلغ را در اين عرصه ش��اهديم در صورتي كه 

همه اديان و فرق به صورت فعال  در حال تبليغ هستند.
حجت االسالم والمسلمين محمدحس��ن زماني با تأكيد بر 
ضرورت زبان آموزي توس��ط طالب و اس��اتيد ح��وزوي، اظهار 
كرد: آش��نايي با زبان هاي زنده دنيا براي مبلغان ديني در كنار 
توانمندي ه��اي علمي و پژوهش��ي و صد البت��ه رعايت اخالق 
م��داري عوامل اصلي جذب به معارف اهل بيت )ع( در سراس��ر 

دنيا خواهد بود.
عض��و هيئت علمي بي��ن الملل بعثه مق��ام معظم رهبري با 
اش��اره به جذابيت هاي معارف ناب اس��المي و گس��ترش دين 
اس��الم در جهان، توطئه هاي اخير در كش��ورهاي اس��المي را 
برنامه اي از پيش تعيين ش��ده براي كنترل اسالم دانست.بيان 
فتاواي مراجع عظام تقليد درباره نماز در هواپيما توسط حجت 
االسالم والمس��لمين ظهيري پايان بخش اين نشست در هتل 
قصرالدخيل محل اس��تقرار بعثه مقام معظم رهبري در مدينه 

منوره بود.

در جمع روحانیون کاروان هاي حج در مدینه مطرح شد:

فعاليتهايفرهنگيحجدرمدينهمنورهادامهدارد
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حقيقت ايمان 
امام صادق عليه السالم :

َك  اِنَّ ِم��ْن َحقيَقِة ااْليماِن اَْن ُتْؤِثَر الَْحقَّ َو ِاْن َضرَّ
َعَل��ى الْباِط��ِل َو ِاْن نََفَعَك َو اَْن ال َيج��وَز َمْنِطُقَك 

ِعْلَمَك؛
از حقيق��ت ايمان اين اس��ت كه ح��ق را بر باطل 
مقدم داری، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو 
باش��د و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از 

دانشت بيشتر نباشد.
محاسن ج ۱، ص ۲۰5

تحول روحی و اخالقی حج گزاران
 حجت االسالم و المسلمن سیدعلی قاضی عسکر

ح��ج در لغت به معنای قصد و در اصط��الح آهنگ خانه خدا 
كردن و يكی از آيين های مهم دينی مذهبی مس��لمانان اس��ت. 
مغناطيس كعبه همه ساله ميليون ها مسلمان را از گوشه و كنار 
جهان به سوی خود جذب می كند تا با اعمال و مناسك و رعايت 
يك سلس��له مقررات ويژه، در يك عمليات تمرينی، برای تحقق 
زندگی توحيدی شركت كنند و قدرت و عظمت اسالم را در برابر 
ديد جهانيان به نمايش بگذارند. در اين همايش عظيم، مسلمانان 
ب��ا نژادها و رنگ های گوناگون، كنار كعب��ه گرد هم می آيند تا از 
رهگذر آش��نايی با يكديگر، به توحيد كلمه و همبستگی و اتحاد 
جوامع اسالمی دست يابند. حج، جلوگاه معنويت، شور و شعور، 
تعبد و بندگی، ش��هامت و ايثار، وحدت و ذكر و سرانجام ارتباط و 
پيوند با خدا است. از اين رو توفيق چنين سفری، فرصتی مغتنم 
برای خداجويان اس��ت تا از نظر روحی و اخالقی خود را پااليش 
نموده، دگرگونی و تحول سازنده ای در جان و روح آنان پديد آيد.

در آموزه های رس��ول خدا)ص( و پيش��وايان دينی، نكات 
آموزن��ده فراوانی وجود دارد كه می توان��د زائران وادی نور را 
در بهره برداری هر چه بيش��تر از فرصت ها ياری دهد. در اين 
آموزه ها به حاجيان توصيه ش��ده اس��ت تا پيش از س��فر، از 
گناهان فاصله گرفته، جان خود را با چش��مه توبه بش��ويند، 

هزينه ه��ای س��فر را از مال ح��الل و پاك تأمي��ن نمايند، با 
خويش��ان و بس��تگان و دوستان و همس��ايگان خداحافظی 
نم��وده، حالليت بطلبند و پ��س از جلب رضايت آنان، گام در 
اين راه بگذارند. س��فر را با نام و ياد خدا و با هدف خداخواهی 
و خداجويی آغاز كنند و در طول س��فر نيز از گناه و نافرمانی 

پروردگار دوری جسته، مراقب اعمال خود باشند و...
اين دس��تورالعمل ها و عمل به آنها، موجب می شود تا در 
حاج��ی، تحول و دگرگونی اساس��ی پديد آيد و س��رانجام از 
گذشته احياناً  غلط و نادرس��ت خويش فاصله گرفته،  خود را 

برای يك زندگی صحيح و اسالمی آماده سازند.
خانه كعبه خانه دل هاست

ساحت قدس و جلو گاه خداست
نيكبخت آن كه همچو پروانه

در طواف است گرد آن خانه
در رواي��ات، هدف از حج ايجاد فالح و رس��تگاری و تحول 
روح��ی و اخالقی در زائران و نزديك ش��دن آن��ان به خداوند 

ذكر شده است.
اكنون حج گزاران با هدف تحول روحی و اخالقی و اصالح 
خ��ود، گام در اين مس��ير الهی بگذارند، ب��ا توجه به جمعيت 
انبوهی كه همه ساله به عمره و حج مشرف می شوند، بی شك 

اين تحول به خانواده ها و جامعه نيز منتقل خواهد شد.
هر مس��لمانی كه به ح��ج می رود، اگر تصمي��م بگيرد كه 
در طول س��فر و هنگام بازگشت، اخالق اس��المی را مراعات 
نموده، از كارهای ح��رام بپرهيزد و واجبات دينی را آن گونه 
كه خداوند می خواهد انجام دهد و همين فكر و انديش��ه را به 
فرزندان و خويش��ان و دوس��تان و همكاران خود نيز منتقل 
كن��د، قطعاً در جامعه تحول اخالق��ی مهمی رخ خواهد داد و 

دشمنان در تهاجم فرهنگی خود ناكام خواهند شد.
ای خدای مقصد و مقصود من

ای تو هم سودای من هم سود من
خواب و بيداری من از بهر تو است

الفت و آزادی ام در شهر تو است
من ندارم حاجتی جز روی تو

من نجويم مقصدی جز كوی تو
از تو غير از تو ندارم حاجتی

جز به ذكر تو نبينم راحتی
تشنه ام سيرابی ام در دست تو است

تابش و بينايی ام پابست تو است
خسته ام آسايش جانم تويی

درد دارم درد و درمانم تويی

ابراهي��م خلي��ل و فرزن��دش، در حالی كه 
پايه ه��ای خانه كعبه را به عن��وان اولين خانه 
ب��ه منظور پرس��تش خداوند ب��رای مردم باال 
می بردند، عرضه داش��تند: »پ��روردگارا! از ما 
بپذير، تو ش��نوا و دانايی«؛ آنگاه پنج تقاضای 

مهم و سرنوشت ساز كردند.
۱- پروردگارا! ما را تسليم دستورهای خود 

قرار بده.
۲- از دودمان ما نيز امتی مسلمان و تسليم 

در برابر فرمان خويش قرار بده.
۳- ش��يوه پرس��تش و عبادت خود را به ما 

نشان بده.
۴- توبه ما را بپذير و رحمت خود را متوجه 

ما گردان.
۵- پروردگارا! از ميان فرزندان ما،  پيامبری 
مبعوث گ��ردان تا آيات تو را ب��ر آنها بخواند و 
حكمت به آنان بياموزد و آنها را پاكيزه گرداند. 
زي��را تو توانايی و بر همه اين امور قدرت داری. 
در مي��ان عب��ادات فقط درباره ح��ج از عنوان 
مناسك استفاده ش��ده و اين واژه قرآنی است 
كه به صورت های » نُُسك منسك و َمناِسك« 

در هفت جای قرآن آمده است.
ام��ا معنای اين واژه چيس��ت؟ پرس��تش، 
پارس��ايی و زهد ورزيدن، رضايت، خشوع در 
برابر خدا، شس��تن و پاك كردن جامه » َغَسلَه 

َره« آنچه انس��ان را به خدا نزديك  بِالَْماِء َوَطَهّ
می كند، رس��يدن ب��ه خانه، به راه درس��ت و 
مذهب زيبا گراييدن، »جعلنا لكّل أُّمة منسًكا« 
ذبح گوس��فند ب��رای خدا، هر حق��ی كه از آن 
خداس��ت آنچه به خدا تقديم می شود،»أرض 
الناسك« زمين سرسبز و خرمی كه باران تازه 
بر آن باريده، س��رزمين آشنا و مأنوس، دياری 
ك��ه دل به آن انس و پيون��د دارد. مذهب و راه 

درس��تی كه خداوند پيش پای هر امتی نهاده 
اس��ت تا در مقام جس��ت وجوی حق بر آن راه 
قدم گذارد يا كليه اعمال و رفتار حج كه در آن 
سه نقطه مشترك حركت، قصد قربت و صرف 

مال و جان قرار دارد.
عنوان مناسك حج كه شامل مجموعه احكام 
و اعم��ال حج می گردد، در احاديث فراوانی آمده 

كه يك مورد از آن را مطرح می كنيم.

 امام صادق)عليه الس��الم( ضمن حديثی كه 
پايه ها و اساس اسالم را می شمارد، درباره موقعيت 
و خدم��ات پدر خ��ود، امام باقر)عليه الس��الم( 
می فرمايد:امام باقر)عليه السالم( راه شناخت را 
برای آنان باز گشود و مناسك حج و احكام حالل 
و حرام را برای آنان تبيين نمود. نكته مهم ديگر، 
درب��اره عبادات بخصوص نم��از و حج به منظور 
پرهيز از افراط و تفريط، خودسرانه عمل كردن، 
دنبال هوای نفس رفتن، اسير وسواس و انحراف 
ش��دن و احياناً كم و زياد ك��ردن احكام و اعمال، 
اين است كه پيامبر)صلی اهلل عليه وآله( راهنمايی 

الزم را به صورت دستور بيان فرموده است.
درباره نماز فرمود: »ببينيد من چگونه نماز 
می خوانم، شما هم همان گونه نماز بخوانيد.« 
درب��اره رمی جمره، جابر ب��ن عبداهلل انصاری 
می گوي��د: »روز عي��د قربان مش��اهده كردم 
رس��ول خدا)صلی اهلل عليه وآله( در حالی كه 
بر مركب خويش س��وار بود، س��نگ به جمره 
می انداخ��ت و فرمود:اين گونه من رفتار كردم 
تا ش��ما هم مناس��ك خود را از من بياموزيد، 
چون م��ن نمی دانم پس از اي��ن، حجی انجام 
خواه��م داد يا نه؟ كه اين ارائه طريق، ش��امل 
ساير مناس��ك نيز می شود الزم خواهد بود، از 
پيامبر)صلی اهلل عليه وآله( و س��اير پيشوايان 

معصوم، متابعت شود.

پنجدرخواستابراهيم)ع(وفرزندشازخداوند
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چه بسيار که نمی رسند 
امام علی عليه السالم :

ِل َيْوٍم لَْم يُْدِرْكُه َو بانى بِناٍء لَْم َيْسُكْنُه َو جاِمِع ماٍل  ِاتَّقوا ِخداَع ااْلآماِل َفَكْم ِمْن ُمَؤمِّ
لَْم يأُكْلُه َو لََعلَُّه ِمْن باِطٍل َجَمَعُه َو ِمْن َحقٍّ َمَنَعُه اَصابَُه َحراما َو اْحَتَمَل بِِه اَثاما؛

از خدع��ه و حيل��ه و آرزوها بپرهيزيد. چه بس��يار آرزومن��ِد روزی كه به آن روز 
نمی رس��د و چه بس��يار سازنده ای كه در ساخته اش س��اكن نمی شود و چه بسيار 
جمع كننده مالی كه از آن استفاده نمی كند و شايد آن مال را از باطل به دست آورده 
و يا از حق كسی جلوگيری كرده، تا به آن مال رسيده است و بايد بار همه آن گناهان 

را به دوش كشد.
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج۲ ، ص۲۶5

 ترتيبنزولسورهها
بعضي از نس��خه هاي قرآن در فاصله ميان 
سوره ها مشخصاتي از س��وره را به اين ترتيب 

مي آورند:
۱- ترتيب نزول سوره كه پس از كدام سوره 

نازل شده است.
۲- در مكه نازل شده است يا در مدينه

۳- تعداد آيات سوره
۴- تعداد آيات مكي در س��وره هاي مدني و 

آيات مدني و سوره هاي مكي
در قرآن هاي امروز متداول است كه در آخر 

آيات شماره آيه را مي نويسند.
بعضي نس��خه هاي قرآن هيچ ي��ك از اين 
موارد را مش��خص نكرده اند، بعضي ديگر يك 
يا دو مورد را نوشته اند. بين آمار و ارقام ترتيب 
داده شده در نسخه هاي مختلف هم اختالفاتي 
به چشم مي خورد. يك سوره را بعضي قرآن ها 
مك��ي اعالم مي كنن��د و بعضي ديگ��ر مدني، 
تعداد آيات يك س��وره را بعضي كمتر و بعضي 

بيشتر مي نويسند.
اين اختالفات بيش��تر مربوط مي ش��ود به 
روايات موجود پيرامون ش��أن نزول آيات و نيز 
دقت و عدم دقت ناس��خان قرآن در اين مورد 

مؤثر است.
دليل اين ك��ه در قرن هاي اولي��ه از جمله 
مصحف عثماني فاصله ميان آيات مش��خص 
بوده است، آن است كه آيه، يك واحد مستقل 
قرآني اس��ت و در خ��ود قرآن ب��ه اين مطلب 

تصريح شده است:
ُل. ُ أَْعلَُم بَِما يَُنِزّ َكاَن آيٍَة َواهلَلّ لَْنا آيًَة َمّ َوإَِذا بََدّ

و ه��ر گاه تبدي��ل كنيم آيت��ي را به جاي 
آيه اي و خدا داناتر اس��ت به آنچه مي فرس��تد. 

)سوره نحل آيه ۱۰۱(
و نمي توان تصور كرد كه قرآني نوشته شده 
باش��د و حد فاصل آيات را به نحوي مش��خص 
نكرده باشد. خود اسلوب بيان قرآن در مقياس 
گسترده اي سوره هاي مكي را از مدني متمايز 

مي سازد.
الف: ویژگي هاي سوره ها و آیات مکي:

۱- غالبا داراي سجع و وزن هستند.
۲- دعوت به س��وي خدا و اثبات يگانگي او 
اختصاص پرس��تش به او و مبارزه با ش��رك و 
مظاهر مختلف آن و س��رزنش و نكوهش كفار 

در اين سوره ها بيشتر است.
۳- داستان ها و صحنه هاي آخرت و سخن 
از فرش��تگان و جن و بازگويي س��خنان كفار و 
مجادله با آنان و نقل تهمت ها و افتراهايش��ان 
نس��بت به پيغمبر در اين س��وره ها فوق العاده 

فراوان است.
۴- اين سوره ها پيوس��ته مردم را به مكارم 
اخالق اجتماعي و انساني دعوت مي كنند و از 
گناهان بزرگ و كارهاي زش��ت باز مي دارند و 
مبناي كار، فقط تش��ويق و ترغيب يا سرزنش 

و نكوهش است.
۵- حتي در س��وره هاي متوسط و طوالني 
مكي وحدت موض��وع و يكپارچگي مضامين 

سوره كاماًل مشخص است.
۶- پيوس��تگي فص��ول و س��ياق آيات در 
هر س��وره كاماًل خودنماي��ي دارد و با ارتباط و 
پيوس��تگي خاصي از جدل به داستان و از انذار 
به تبش��ير و وع��د و وعيد و تأكي��د و تمثيل و 
يادآوري و داس��تان و توجيه و تلفيق و توضيح 

سير مي كند.
۷- لهج��ه خطاب��ه اي قاط��ع و كوبن��ده و 

گوش نواز و دل انگيز دارند.
۸- در س��وره هاي مكي غالب��اً صبر توصيه 

شده است.
۹- آرام��ش و وق��ار و اس��تقامت در براب��ر 
دش��مني هاي كفار و بي اعتنايي به آنها مورد 

نظر در اين سوره هاست.
۱۰- در س��وره هاي مكي از جهاد و جنگ و 
ستيز با دشمنان اسالم و مسلمانان نمي خواهد 

سخني به ميان بيايد.
۱۱- در س��وره هاي مكي درباره منافقان و 

نيرنگ هاي كارس��از و حمالت ش��كننده آنان 
صحبتي نشده است.

اين ويژگي هايي كه براي س��وره ها و آيات 
مكي ش��مرده ش��ده عيناً هم��ان زمينه هايي 
هس��تند كه در وضع زندگ��ي پيغمبر در مكه 

وجود داشته است.
ب: ویژگي هاي سوره ها و آیات مدني:

۱- در سوره هاي مدني، سجع و قافيه و وزن 
كم است، بلكه مي توان گفت نيست.

۲- اندازه آيه ها غالباً بزرگ و طوالني است.
۳- داس��تان در سوره هاي مدني خيلي كم 

آمده است.
۴- صحنه هاي آخرت و جن و فرش��تگان و 
مجادله و توصيف صحنه هاي زيباي آفرينش 
ديگر توضيح داده نمي ش��ود، اگ��ر گاهي هم 
به اي��ن زمينه ها بپ��ردازد اخالقي و اجتماعي 
و قضاي��ي و غي��ره هم��ه رنگ قان��ون به خود 

مي گيرند و پيچيدگي خاصي پيدا مي كنند.
۵- جهاد تشريع مي شود و مبارزه با عادات 
و آداب و رسوم نادرست باستاني آغاز مي شود 
و يكايك رفتارهاي فرد و جامعه زير نظر گرفته 

مي ش��ود و اصالح و تهذيب مي گردد و آداب و 
عادات تازه اي جايگزين آنها مي شود و اخالق 
ف��رد و جامعه را به س��وي هر چه بهتر ش��دن 

سوق مي دهد.
۶- پدي��ده نف��اق و منافق��ان را بررس��ي 

مي كند.
۷- با يهود سرس��ختانه و با ش��دت هر چه 
تمامتر سخن مي گويد و اوضاع و احوال آنان را 

مورد بررسي قرار مي دهد.
۸- پاسخ سؤاالتي كه مردم از پيغمبر)ص( 
كرده اند و نظريه اسالم را درباره مسائل قضايي 
و اجتماعي و اخالقي و خانوادگي جويا شده اند، 

در سوره هاي مدني مي آيد.
اين ويژگي هاي سوره هاي مدني زمينه هاي 
موجود در زندگ��ي پيامبر اس��الم)ص( را در 
مدين��ه نيز توضي��ح مي دهد. با توج��ه به اين 
ويژگي ه��ا مي توان نزول آيات و س��وره ها را تا 

حدي مشخص كرد.
به ط��وري كه مش��هور اس��ت و مقبوليت 
عمومي در نزد ش��يعه و س��ني دارد واردترين 
ش��خص به قرآن و ترتيب نزول تك تك آيات، 
شخص اميرالمؤمنين )ع( بوده است. نوشته اند 
كه ق��رآن تنظيمي آن حضرت به ترتيب نزول 
س��وره ها بوده اس��ت ولي در خان��دان واليت 

محفوظ نگاهداشته شده است.
آيات ق��رآن در طول حيات نب��وي پس از 
بعثت نازل مي ش��د، البته نه براس��اس ترتيب 
و تسلس��ل وارد در قرآن هاي م��دون موجود، 
زيرا چه بس��ا آيه اي ي��ا چند آيه از س��وره اي 
نازل مي ش��د آنگاه آيات ديگري از سوره ديگر 
نازل مي گش��ت و رس��ول خدا )ص( به تعليم 
خداي تعالي آيات را به س��وره هاي مربوط به 
آنها ملحق مي نم��ود و مي فرمود كه اين آيه را 
به فالن س��وره ملحق كني��د. ابن عباس گفته 
است كه وقتي جبرئيل وحي را بر پيامبر فرود 
مي آورد به حض��رت مي گفت: اي��ن آيه را در 
فالن س��وره و در فالن محل ق��رار بده )به نقل 

از تاريخ يعقوبي(.
عالمه طباطبايي در كتاب قرآن در اس��الم 

چنين مي گويد:
البته چنانكه مي دانيم سوره ها و آيات قرآني 
به ترتيبي كه بر پيغمبر اكرم )ص( نازل ش��ده 
در مصحف ثبت نيست. تنها راه براي تشخيص 
ترتيب س��وره هاي قرآني و مكي يا مدني بودن 
آنها، تدبر در مضامين آنه��ا و تطبيق با اوضاع 
و اح��وال پي��ش از هج��رت و پ��س از هجرت 
مي باشد اين روش تا اندازه اي كه پيش مي رود 
براي تشخيص ترتيب س��وره ها و آيات قرآني 
و مكي يا مدني بودن آنها س��ودمند مي باشد، 
چنان كه مضامين سوره هاي انسان والعاديات 
و مطففين به مدني بودن آنها گواهي مي دهد 
اگر چه برخي از روايت ها آنها را جزء سوره هاي 

مكي قرار مي دهد.

دانستنيهاييازقرآنكريم
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حق و باطل  از دوست و دشمن 
پيامبر صلی اهلل عليه و آله :

ال يُْكِمُل الُْمؤِمُن ايمانَُه َحّت��ى َيحَتوَى َعلى ِمائٍَة َو 
َثالِث ِخص��اٍل:... ال َيْقَبُل الْباِطَل ِم��ن َصديِقِه َو ال َيُردُّ 

ِه...؛ الَْحقَّ ِمْن َعُدوِّ
ايم��ان مؤمن كامل نمی ش��ود، مگر آن كه ۱۰۳ 
صفت در او باشد:... باطل را از دوستش نمی پذيرد و 

در مقابله با دشمن، حق را پايمال نمی كند.
مستدرک الوسائل، ج ۱۱،ص۱۸۰

 اله وردي مقدسي فرد
اِع ِإَذا  َوِإَذا َس��َألََك ِعَباِدى َعِنّى َفِإِنّى َقِريٌب ُأِجي��ُب َدْعَوَة الَدّ
َدَعاِن َفْلَيْس��َتِجيُبوْا لِ��ى َولُْيْؤِمُنوْا بِى لََعَلُّهْم َيْرُش��ُدوَن.)آيه ۱۸۶ 
س��وره بقره( دعا در مكتب و فرهنگ اديان آسماني خصوصاً در 
فرهنگ تش��يع جايگاه و منزلت رفيع و وااليي دارد تا جايي كه 
عاُء  از دعا در كالم معصومين به مخ عبادت تعبير شده است. الُدّ

مُخّ الِعبادة،دعا مغز و روح عبادت است.
در روايتي از پيامبر وارد ش��ده اس��ت كه دعا اسلحه مومن و 
س��تون دين و نور آس��مان ها و زمين است. )اصول كافي جلد ۲ 
ابواب الدعا( از اميرالمومنين )ع( نقل ش��ده:دعا كليد پيروزي و 
مفتاح رس��تگاري اس��ت و بهترين دعا دعايي است كه از سينه 

پاك و قلب پرهيزگار برخيزد.
از امام صادق )ع( منقول است كه مي فرمايد: در نزد خداوند 

مقاماتي است كه بدون دعا كسي بدان نمي رسد.
در حديث��ي از امام ص��ادق )ع( مي خوانيم ك��ه فرمود: بگو 
پروردگار براي ش��ما ارجي و ارزشي قائل نيست اگر دعاي شما 

نباشد يعني همه ارزش ها در دعا خالصه شده است.
از امام باقر )ع( س��ؤال ش��د كه قرآن خواندن افضل است يا 
ع��اَ اَفَضل و آيه فوق  دع��ا؟ امام )ع( در پاس��خ فرمودند َكثَرُة الُدّ
را ت��الوت كردند و همچنين در آيات ديگر بويژه در س��وره انبيا 
درخصوص دعا انبيا مث��ل حضرت داود، ايوب، يونس، ابراهيم، 
نوح و اس��تجابت آن از طرف پ��روردگار آيات زيادي وجود دارد 
پس معلوم مي ش��ود كه پيامبران الهي نيز بي نياز از دعا نبودند. 
همه انس��ان ها اعم از پيامبران و غير پيامبران به دعا نيازمندند 

چون همه مخلوق اند و نيازمند.
 شرايطدعا

در روايات براي استجابت دعا شرايط متعددي بيان شده كه 
به برخي از آنها اشاره مي شود:

۱- نخستين شرط دعا شناخت كس��ي است كه انسان او را 
مي خوان��د امام صادق )ع( در جواب قوم��ي كه عرض كردند ما 
دعا مي كنيم ولي مس��تجاب نمي شود، فرمودند: چون كسي را 
مي خوانيد كه نمي شناس��يد )الذكرم تدعون م��ن ال تعرفونه( 

بحار ۳۶۸-۹۰
۲- ش��رط ديگر شستش��وي قلب و دل و آماده ساختن روح 

براي تقاضا از او است.
۳- ش��رط سوم اس��تجابت دعا جلب رضا و خشنودي كسي 

است كه انسان از او تقاضايي دارد.
۴- ش��رط چهارم اع��الن تقديس و تس��بيح و تحميد حق 
اس��ت. در تمام دعاهاي ماثور، اول مي بينيم ائمه )ع( اول حمد 
و تقديس و تس��بيح خداوند نموده اند و س��پس ب��ه اوليا و انبيا 
خصوصاً به پيامبر خاتم و ائمه معصومين قس��م دادند و سپس 
حاجت را بيان داش��تند. از امام صادق)ع( نقل ش��ده اس��ت كه 
فرمود: مبادا هيچ يك از ش��ما از خ��دا تقاضايي كند مگر اينكه 
نخس��ت حمد و ثن��اي او را به جا آورد و درود ب��ر پيامبر و آل او 

بفرستد بعد به گناه خود نزد او اعتراف كند و سپس دعا كند.
۵- در پاك��ي زندگي از اموال غصب و ظلم و س��تم بكوش��د 
و تغذي��ه او از حرام نباش��د. از پيامبر اس��الم )ص( نقل ش��ده 
است:كسي كه دوس��ت دارد دعايش مستجاب شود بايد غذا و 

كسب خود را پاك كند.
۶- ش��رط ششم از شرايط اس��تجابت دعا توأم گشتن آن با 

عمل و تالش و كوشش است.
در كلمات قصار اميرمومنان )ع( مي خوانيم:دعا كننده بدون 

عمل و تالش مانند تيرانداز بدون زه است.
۷- شرط هفتم كه دعا و حاجت خود را با صلوات بر محمد و 
آل او همراه نمايد. رس��ول اكرم )ص( فرمود: صلوات شما بر من 

مايه اجابت دعاي شما خواهد بود.
 موانعاستجابتدعا

شخص داعي عالوه بر اين كه شرايط را بايد ايجاد كند موانع 
را نيز بايد برطرف سازد زيرا هر يك از اين موانع كافي براي عدم 
قبول دعا اس��ت. اولين مانع مس��اله غفلت داعي است. شخص 
دعا كننده بايد حضور قلب و توجه كافي و الزم داش��ته باشد. در 
س��خنان حضرت علي )ع( مي خوانيم؛خداوند دعاي غافل دالن 

را مستجاب نمي كند.
۲- دومين مانع اس��تجابت دعا، گناه اس��ت در دعاي كميل 

َء. عَاّ نُوَب الَّتى َتْحِبُس الُدّ مي خوانيم اَلّلُهَمّ اْغِفْر لَى الُذّ
۳- سومين مانع استجابت دعا نااميد بودن از قبول و رحمت 

خدا است. بايستي انسان اميدوار به پذيرش دعا باشد.
۴- چهارمين مانع اس��تجابت دعا ترك كردن فريضه امر به 

معروف و نهي از منكر است.

باي��د امر به مع��روف و نهي از منكر كني��د واال خداوند بدها 
را برنيكان ش��ما مس��لط مي كند و هر چه دعا كنند مستجاب 

نخواهد شد )سفينه البحار جلد اول صفحه ۴۴۸(
۵- عم��ل نكردن ب��ه پيمان هاي اله��ي. از حضرت علي )ع( 
سوال ش��د چرا دعاي ما مستجاب نمي ش��ود؟ حضرت فرمود: 
قلب و فكر ش��ما در هش��ت چيز خيان��ت كرده، ل��ذا دعايتان 

مستجاب نمي شود:
۱- ش��ما خدا را شناختيد اما حق او را ادا نكرده ايد به همين 

دليل شناخت شما سودي به حالتان ندارد.
۲- ش��ما به فرس��تاده او ايمان آورده ايد سپس با سنتش به 

مخالفت برخاسته ايد ثمره ايمان شما كجاست؟
۳- كتاب او را خوانده ايد ول��ي به آن عمل نكرده ايد، گفتيد 

شنيديم و اطاعت كرديم سپس به مخالفت برخاستيد.
۴- ش��ما مي گويي��د از مجازات و كيفر خدا مي ترس��يد اما 

همواره كاري انجام مي دهيد كه شما را از آن دور مي سازد.
۵- مي گوييد به پاداش اله��ي عالقه داريد اما همواره كاري 

انجام مي دهيد كه شما را از آن دور مي سازد.
۶- نعمت خدا را مي خوريد و حق تشكر او را ادا نمي كنيد.

۷- به شما دستور داده كه دشمن شيطان باشيد و شما طرح 
دوس��تي با او مي ريزيد ادعاي دشمني با شيطان داريد اما عماًل 

با او مخالفت نمي كنيد.
۸- شما عيوب مردم را نصب العين خود ساخته و عيوب خود 
را پش��ت سر افكنده ايد با اين حال چگونه انتظار داريد دعايتان 
به اجابت برسد در حالي كه خودتان درهاي آن را بسته ايد. تقوا 
پيشه كنيد. اعمال خويش را اصالح نماييد، امر به معروف و نهي 

از منكر كنيد تا دعاي شما به اجابت برسد.
حديث پرمعني با صراحت مي گويد وعده خداوند به اجابت 
دعا مشروط اس��ت نه مطلق، بايد به وعده ها و پيمان هاي الهي 

عمل كرد تا دعاي شما به مرحله استجابت برسد.

شرايطاستجابتدعاووموانعآن

در پاكي زندگي از اموال غصب و ظلم و ستم 
بكوشد و تغذيه او از حرام نباشد

از پيامبر اسالم )ص( نقل شده است:
كسي كه دوست دارد دعايش مستجاب شود 

بايد غذا و كسب خود را پاك كند
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حقيقت ايمان
امام صادق عليه السالم :

َک َعَلی  اِنَّ ِم�ْن َحقیَقِة ااْلیماِن اَْن تُْؤثَِر الَْحقَّ َو اِْن َضرَّ
الْباِطِل َو اِْن نََفَعَك َو اَْن ال یَجوَز َمْنِطُقَك ِعْلَمَك؛

از حقيقت ايمان اين اس��ت كه حق را بر باطل مقدم داری، 
هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باش��د و نيز از حقيقت 

ايمان آن است كه گفتار تو از دانش ات بيشتر نباشد.
محاسن ج ۱، ص ۲۰5

 حسین سیدي
گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( براي همه مسلمانان 
در همه زمینه ها الگو و سرمش�ق اس�ت ق�رآن کریم 
خط�اب به مس�لمانان مي فرماید: لکم في رس�ول اهلل 
اسوه حسنه. از این رو بر همه پیروان آن حضرت فرض 
اس�ت که س�یره نظري و عملي آن حض�رت را مطالعه 

کنند و آن را معیار و مالک عمل خویش قرار دهند.
* * *

خود تنديس ايمان بود و قافله ساالر دين باوري، مي فرمود: 
دي��ن باور نيرومن��د در نزد خداوند ، از موم��ن ضعيف بهتر و 

محبوب تر است.
سزاوار است در دين باور هشت ويژگي باشد:

آرامش در آشوب ها، شكيبايي در ناگواري ها، سپاسگزاري 
 در آس��ايش، قناع��ت به آنچ��ه خ��داي واال روزي اش كرده، 
ستم نكردن بر دشمنان، تحميل نكردن بر دوستان، پيكرش 

از او در رنج  و مردم از وي در آسايش باشند.
كس��ي كه دين باوري را بيازارد، خداوند را آزرده اس��ت، و 

كس��ي كه او را غمگين س��ازد، پ��روردگار را اندوهگين كرده 
است و كسي كه ناحق و ستمگرانه چنان بدو بنگرد كه مومن 

بهراسد، آفريدگار او را در روز رستاخيز خواهد ترسانيد.
آگاه باش��يد كس��ي كه اندوهي از غم هاي دنيا را از مومن 
بزداي��د، پروردگار هفتاد و دو غم آن جهان و هفتاد دو غم اين 

جهان را از او مي زدايد...
اي علي! برخي از ويژگي هاي دين باور آن است كه:

انديشه اي در جوالن )و گسترده(،
دانشش بسيار، 

و بردباري اش بزرگ است،
كسي را كه آزارش داده اذيت نمي كند )بلكه مي بخشد(،

در )سخنان و كارهاي( بيهوده غوطه ور نمي شود،
و بدگويي كسي نمي كند،

هنگام ترديد در حالل يا حرام بودن چيزي، باز مي ايستد 
)و آن كار را انجام نمي دهد(،

بسيار مي بخشد، 
شادي اش در چهره و اندوهش در دل است، 

گواراتر از شهد است،
و )ايمانش( سخت تر از صخره است،

رازي را افشا نمي كند،
خاموشي اش دراز مدت است،
و با خردساالن مهربان است،

امانت دار است،
بسيار آگاه است،

و كم لغزش،
رفتارش مودبانه، و س��خنانش )از زيبايي و ژرفايي( باعث 

شگفتي شنوندگان است، 
در جست وجوي عيب )ديگران( نيست،

با متانت، 
سپاسگزار،

كم گو،
همدم،

پاكدامن و بزرگوار است،
نه نفرين گر است.

از پيامبر)ص( بياموزيم ايمانپذيري

فضيلتنــماز
س��ال چهارم هجرت،  ماجرای جنگ ذات  الرقاع در س��رزمين نجد با 
شورش��يان سه طايفه بنی محارب و غطفان و بنی ثعلبه رخ داد. سربازان 
اس��الم به فرماندهی پيامبر)ص( برای س��ركوبی شورشيان كارشكن به 
ميدان آنها رفتند. نبرد در گرفت و شورش��يان با شكس��ت عقب نشينی 
كردند. در اين پيكار يك زن يهودی به اسارت مسلمانان درآمد. سربازان 

به مدينه برگشتند. شب فرا رسيد. 
آنها خس��ته بودند. بنا بر اين شد كه شب را در بيابان استراحت كنند، 
پيامبر)ص( دو نفر از افسران رشيدش به نام های عمار ياسر و عبادبن بشر 
را نگهبان آن ش��ب قرار داد. س��پاهيان روی خاك  های بيابان خوابيدند، 
عمار و عباد با هم توافق كردند كه پاس��ی از ش��ب را يكی از آنها نگهبانی 
كند و پاس ديگر را ديگری. عمار خوابيد عباد مشغول نگهبانی شد. عباد 
با خود گفت: به به عجب ش��بی آن ه��م در بيابان و آن هم پس از جنگ و 
فعاًل خبری از دش��من نيست. خوبست نمازی بخوانم، اسلحه اش را كنار 

گذاشت و مشغول نماز شد.
 وس��ط های نمازش بود، مردی يهودی كه همسرش اسير مسلمانان 
شده بود، خود را به لشكر مسلمانان رساند. فهميد كه همه خواب رفته اند 
و در مورد عباد تش��خيص نمی داد كه انس��ان است يا درخت يا حيوان. با 
خود گفت فرصت خوبی اس��ت كه همسرش را فراری دهد، برای اين كه 
از آن س��ياهی ايستاده خاطر جمع شود كه آيا انس��ان است يا درخت يا 
حي��وان، آن را هدف تير خود ق��رار داد. تير بر پيكر عباد وارد ش��د اما او 
نمازش را ادامه داد. بار دوم و س��وم نيز هدف تير قرار گرفت. ولی نمازش 

را نشكست كوتاه تر كرد و تمام كرد. 
عم��ار را بيدار كرد وقتی عمار از جريان آگاه ش��د، گفت چرا مرا بيدار 
نك��ردی، عباد گف��ت: آن وقت من در نماز س��وره كهف را ش��روع كرده 
بودم. نمی خواس��تم آن س��وره را ناتمام بگذارم اگر از ش��بيخون دشمن 
نمی ترسيدم و ترس آسيب به پيامبر)ص( و قصور در نگهبانی نبود، هرگز 

نماز را كوتاه نمی كردم، هر چند جانم به لب می رسيد.

 حسین حیدری
براس��اس نظر قرآن، رابطه ای ك��ه بين مؤمنان 
ايجاد می شود، رابطه ای است كه از آن تحت عنوان 
»اخ��وت« يا »برادری« ياد می گ��ردد. قرآن در اين 
زمينه می فرمايد: »انما المؤمنون اخوه« يعنی همانا 

مؤمنان با همديگر برادر هستند. 
پيامبر اس��الم)ص( ب��ا تكيه بر اصل ب��رادری و 
اخوت مسلمانان هنگام هجرت در مكه به مهاجمان 
فرم��ود: »ان اهلل عز و جل قد جعل لك��م اخوانًا و داراً 

تأمنون بها.« 
يعن��ی همان��ان خداوند ب��رای ش��ما برادرانی و 

خانه ای قرار داده است كه در آن امنيت يابيد.
 ايش��ان بعد از ورود به يثرب )مدينه النبی( بين 
مهاج��ران و انصار برادری دوجانبه را در عمل تحقق 
بخش��يد. در سيره ابن هش��ام آمده است كه در اين 
خصوص خطاب به مسلمانان می فرمايد:  »تأخوا فی 
اهلل اخوين اخوين« يعنی ش��ما دو با يكديگر در راه 

خدا و برای او برادر شويد.
برمبن��ای چني��ن اقدامی خود ش��خصاً ب��ا امام 
علی)ع( پيمان برادری بس��ت و مسلمانان نيز دو به 
دو با يكديگر برادر شدند. از چنين برادری به برادری 
ايمانی يا اس��المی تعبير می ش��ود ك��ه بيان كننده 
زيباترين شكل وحدت يعنی رعايت وحدت در تمام 

شئون زندگانی اجتماعی است. 
مايه و ريش��ه چنين وحدتی،  الفت و محبت بين 
قلوب اس��ت. براين اس��اس، وحدت حقيقی دارای 
چن��د ويژگی اس��ت كه از آن به برادری اس��المی يا 

ايمانی تعبير می شود:

۱- انس��جام و همگرايی مردم در راه مشترك با 
هدف مشترك.

۲- اعتصام به حبل اله��ی و خدايی بودن برمبنا 
و مالك وحدت.

۳- وجود الفت بين دل ها و قلوب اعضای جامعه.
۴- يكرنگی و صداقت بين اعضای جامعه.

ام��ام خمين��ی)ره( نيز با اش��اره به آي��ه اخوت 
)انما المؤمن��ون اخ��وه( تأكيد دارد كه راه داش��تن 
اس��تقالل و رهايی از تعديات بيگانگان وجود چنين 

برادری است. 
راه حفظ و تداوم انقالب و حفظ كش��ور پيوند 
برادری يا وح��دت حقيقی و مبتن��ی بر الفت در 
بي��ن افراد جامعه اس��ت و اين خود ي��ك تكليف 
دينی و ش��رعی است: »قش��رهای ملت مكلف اند 
به اين كه اس��الم جمهوری اسالمی را حفظ كنند 
و اي��ن تكلي��ف، از بزرگ ترين تكاليفی اس��ت كه 
اس��الم دارد و آن حاصل نمی شود اال با تفاهم، اال 
با اين كه هم��ه ملت با هم برادر باش��ند. اگر اين 
اخوت ايمانی در سرتاس��ر كشور ما محفوظ بماند 
و هر كس خودش توجه به خود نداش��ته باش��د،  
توجه به مقصد داش��ته باش��د و خ��ودش را برای 
مقص��دش بخواه��د، هيچ ك��س نمی تواند به اين 

كشور تعدی كند.«
براين اس��اس برادری در اصل به معنای گذشتن 
از مقاصد و منافع ش��خصی ب��رای مصلحت عمومی 
می باشد و تا انسان از سر منافع خصوصی برنخيزد و 
خود را در جامعه و مصلحت كلی مردم )عامه( ذوب 

نكند، اخوت و وحدت معنا نمی يابد.

وحدتوانسجاممبتنیبربرادریاسالمی
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پايبندی به مكارم اخالق 
امام علی عليه السالم:

َعَليُك��م بَِم��كاِرِم الخ��الِق َفِإنَّها ِرفَع��ٌة َوإيّاُكم 
ريَف َوَتهِدُم الَمجَد؛ نيََّة َفِانَّها َتَضُع الشَّ َوالخالَق الدَّ

به م��كارم اخالق پايبند باش��يد ك��ه آن مايه 
س��ربلندی اس��ت و از اخالق پَس��ت دوری كنيد 
كه آن انس��انهای شريف را پَس��ت و بزرگواری را 

از بين می برد.
)کنزالعمال،ج ۱۰، ص۱۴۳، ح۲۸۷۳۱(

جوهره انس��ان، در عرصه عمل آشكار می شود تا صحنه های 
آزمايش پيش نيامده اس��ت، نمی توان مؤمن واقعی را شناخت؛ 
ب��رای همين اس��ت كه خداون��د، بندگانش را در س��ختی ها و 
مشكالت می آزمايد و آنها را به اموری به ظاهر دشوار و ناخوشايند 
مبتال می نمايد؛ چنان كه حض��رت ابراهيم خليل را در مراحل 
گوناگون آزمود و چون آن حضرت را در عبوديت خويش صبور 
و بردبار ديد، حق تعالی درباره او فرمود: » َوإِِذ ابَْتلَی إِبَْراِهيَم َربُُّه 
يَِّتي  ُهَنّ َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك لِلَنّاِس إَِماًما َقاَل َوِمن ُذِرّ بَِكلَِم��اٍت َفَأتََمّ
الِِميَن:هنگامی كه ابراهيم را پروردگارش  َقاَل الَ يََناُل َعْهِدي الَظّ
با كلمات )فداكاری، بردباری، قربانی فرزند و...( مبتال س��اخت 
و ابراهيم همه اين موارد را به پايان رس��انيد، خداوند فرمود: به 

درستی، من تو را بر مردم امام قرار دادم.
ابراهيم پرس��يد اي��ن امام��ت در خان��دان و فرزندانم باقی 

می ماند؟ فرمود: عهد و پيمان من به ستمكاران نمی رسد.«
پس كسی كه در اين حرم آمده است، بايد ابراهيم را پيشوای 
خود قرار دهد و خود را در مراحل مختلف محك بزند و بسنجد، 
ببيند می توان��د ابراهيم وار، حركت كند، هجرت نمايد، جهاد با 
مشركان و ستمگران را پيشه خود سازد و برای رضای خدا از زن 

و فرزند و زندگی اين جهان بگذرد؟
اگر در خويشتن يك چنين آمادگی و خلوصی را يافت، واقعاً 
حاجی اس��ت و حج او ابراهيمی است. امام صادق)عليه السالم( 
می فرمايد: اين خانه ای است كه به وسيله آن، خداوند بندگانش 
را به پرستش فرا خوانده تا با آمدن به سوی آن، ميزان »اطاعت« 
آنان را بيازمايد. از اين رو بندگان را به بزرگداش��ت و زيارت آن 
تش��ويق كرده و آنجا را جايگاه انبيا قرار داده و برای نمازگزاران، 
»قبله« ساخته اس��ت. پس اين حج، شعبه ای از رضوان الهی و 

راهی به سوی مغفرت است.
ادعای »ايمان« جز با »عمل و طاعت« به ثبوت نمی رس��د و تا 
فرمان در كار نباشد، ميزان فرمانبرداری بندگان روشن نمی گردد.

حج كه نوعی هجرت از خان��ه و زندگی و ثروت و تعلقات در 
راه اجرای فرمان است، محكی و آزمونی برای سنجش اخالص 

و تعبد بندگان اس��ت تا روشن گردد چه كسانی مطيع اند جان 
مش��تاق و گام خس��ته خود را به اين س��رزمين و اين مشاعر و 
مواق��ف می آورند. همه پيامبران در اين ديار فرود آمده اند. آنان 
كه بنده مطيع تر خدا بوده اند، در حج و زيارت، اس��وه ديگرانند. 
امت ها نيز در اقتدا به رس��والن الهی به اين س��فر می آيند و رنج 

زيارت را به جان می خرند.
به عالوه، كعبه قبله مس��لمين اس��ت، روی به آن دارند و به 
س��وی آن عمری نماز می گزارند. چه لذت��ی باالتر از حضور در 
ميعادگاه و قبله وحدت؟! اگر راهی به سوی رضايت و خشنودی 
الهی اس��ت و اگر مس��يری ما را به مقصد »غفران« می رساند، 

همين راه و اعمال است.
هر كس كه می خواهد ميزان موفقيت خويش را دريابد و بداند 
كه حج او مقبول گرديده است يا نه، بايد آثار و نتايج آن را در خود 
جست وجو كند، ببيند آيا تحولی در وجودش ايجاد شده است يا 
نه؟ مانند دانش آموزی كه در آزمون رد ش��ده و در همان كالس 
پيشين درجا زده است. يا مانند بيماری می ماند كه پس از معالجه 
باز هم تندرستی خويش را باز نمی يابد. اينها می تواند نشانه های 
بی خاصيتی آن درس و درمان باش��د. حج نيز آزمونی است برای 
س��نجش ميزان موفقيت انس��ان در امتحان خودسازی! كه در 

اين مدرس��ه نيز افرادی قبول و گروهی مردود می ش��وند. ميزان 
پايبندی به احكام الهی، شاخص قبولی در اين آزمون است.

ابت��الی انس��ان های معتقد و متعبد به ان��واع رنج ها و بالها، 
برای تقويت روح و ايمان و پايداری و تس��ليم در برابر مش��يت 
و فرامين الهی اس��ت. مانند آنچه ك��ه در زندگی انبيای الهی و 
اصحاب صبور آنان پيش آمده است. مواردی از اين كسان كه به 
حج مشرف شده اند و كارنامه قبولی دريافت كرده اند، به عنوان 
شاگردان ممتاز اين مدرسه بر تارك تاريخ می درخشند، چنان 
كه حضرت اباعبداهلل الحسين)عليه السالم( چون به مكه آمد و 
عمره مفرده انجام داد، آماده ش��د تا ابراهيم وار، اسماعيل های 
خويش را در راه خداوند به قربانگاه بفرس��تد و نه يك اسماعيل 
كه ده ها اس��ماعيل، آن هم آن گونه كه در تاريخ مانند آن هرگز 

ديده نشده است.
سهخصلتحجگزارواقعیدركالممعصوم)ع(

لذا الزم می ش��ود كه حاجی، هر ش��ب به محاسبه اعمالش 
بپ��ردازد، بنگرد با مردم،  دوس��تان و همس��فران چگونه رفتار 
می كند. آيا اين حج در س��لوك ف��ردی و اجتماعی وی تأثيری 
داشته است يا نه؟ امام محمد باقر)عليه السالم( می فرمايد: »چه 
س��ودی برای كس��ی كه آ هنگ زيارت اين خانه كند، اگر در او 
اين س��ه خصلت نباشد؟ تقوا و ورعی كه او را از گناهان باز دارد. 
بردباری و حلمی كه به وس��يله آن خش��م خ��ود را مهار كند و 
حسن معاشرت و خوش رفتاری ای كه با همراهان داشته باشد.

خب اين ميزان و خط كش سنجش است، هر كس می تواند 
در برابر خداوند ب��ا خود خلوت كند و ببيند كه آيا روزهای پس 
از اعمال و انجام مناس��ك چنين بوده اس��ت؟ آيا زبانش، اعضا و 
جوارح��ش و خالصه رفتار و گفت��ار و كردارش را از آنچه در نزد 
پروردگار و خدای كعبه ناپس��ند اس��ت، نگه داشته است؟ اگر 
چنين اس��ت كه اميدوار باش��د و اگر چنين نيس��ت، تا در اين 
س��رزمين وحی و رحمت اس��ت، به خدا بازگ��ردد و توبه كند، 
ان شاءاهلل كه توبه او مقبول درگاه حضرت احديت گردد و از اين 

ديار با روح و جانی پاك به وطن و خانه خود مراجعت كند. 

خصلتهايیكه
حاجی

بايدكسبكند
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امام علی عليه السالم:
لَو ُكّنا النَرجو َجنًَّة َوال نَخش��ى نارا َوال َثوابا َوال ِعقابا لَكاَن َينَبغى لَنا 

َأن نَطُلَب َمكاِرَم الخالِق َفِإنَّها ِمّما َتُدلُّ َعلى َسبيِل النَّجاِح؛
 اگ��ر ه��م ب��ه بهش��ت امي��د )و ب��اور( نم��ی داش��تيم و از دوزخ
نمی هراس��يديم و پاداش و كيفری در ميان نمی بود باز شايس��ته بود 
ك��ه در طلب مكارم اخالق برآييم، زيرا ك��ه راه موفقيت و پيروزی در 

تحصيل مكارم اخالق است.
)التوحید، ص ۶۳(

طلب مكارم اخالق 

نكته های مهم برای دانستن زائران 
هوای عربستان و تراكم جمعيت زائران از كشورهای مختلف و عدم رعايت مسائل بهداشتی، 

زمينه بيماری بعضی از زائرانی است كه از مصونيت كمتری برخوردارند.
چنانچه همس��فر و زائری خدای ناخواسته بيمار ش��د، وظيفه اخالقی و شرعی دوستان و 
آش��نايانش اين است كه به هر صورت ممكن، زمين درمان او را فراهم كنند و وی را در آن ديار 

غربت در اتاق يا بيمارستان تنها نگذارند.
عيادت از بيمار در هر كجا كه باشد، ثواب دارد و اسالم بر آن اصرار و پافشاری نموده است.

معاوي��ه بن وهب كه از راويان برجس��ته ش��يعه و م��ورد لطف و محبت اولي��ای دين بوده،  
می گويد: به حضرت صادق)عليه السالم( گفتم: ما با قوم خود و دوستان مان ميان مردم چگونه 
رفتار كنيم؟ حضرت فرمود: امانت شان را به آنان بازگردانيد، به نفع يا به زيان آن بحق شهادت 

دهيد، بيماران شان را عيادت كنيد و به تشييع جنازه آنان حاضر شويد.«
پرهيزازهدردادنوقت

برخی از زائران در س��فری كه ممكن اس��ت ديگر تكرار نش��ود،  وق��ت گرانبهای خود را به 
شب نش��ينی های بی مورد در اتاق ها و بخصوص در مش��اهد مش��رفه و بويژه در مسجدالحرام 

می گذرانند. درس��ت است كه حتی نشستن در مسجدالحرام و نگاه به كعبه ثواب دارد، اما چرا 
با قرائت قرآن و ذكر خدا همراه نباش��د؟ آيت اهلل مامقانی جز در روز عاش��ورا، درس و مطالعه 
و نوش��تن را تعطيل نمی كرد و عالمه امينی در ش��بانه روز ۱۷ س��اعت به مطالعه و نوش��تن 

می پرداخت تا كتاب »الغدير« را به جهان عرضه كرد.
خواجه نصيرالدين طوس��ی پس از حمالت مغول- كه جز كشتن و ويران كردن و سوزاندن 
كاری نداشتند- عمرش را برای نجات كشور، تعليم و تعلم، تاليف و تصنيف، ساختن رصدخانه 

مراغه و به وجود آوردن كتابخانه ای حاوی چهار هزار جلد كتاب علمی سپری كرد.
هر كس��ی كه بهره ای از عمرش برده، تالشی مستمر و پيگر داشته و اوقات خود را به بطالت 

نگذرانده است.
پس ای زائر محترم! اين مدتی را كه در مدينه و مكه هس��تی، بايد از اين وقت محدود،  بهره 
نامحدودی ببری و از اين فرصت اندك، تجارتی بس��يار سودمند نصيب خود سازی و بدانی كه 
فردای قيامت در برابر لحظه لحظه عمر و حتی برای هر نفس��ی كه كش��يده ای و نسبت به هر 

نعمتی كه در اختيارت قرار دادند، مسئول خواهی بود و مورد بازپرسی قرار می گيری.

در كنار پنجره اتاقم مي نشينم و ساعت ها به گنبد سبز رنگ 
و بارگاه مردي نگاه مي كنم كه ساالنه ميليون ها نفر عاشقانه به 
زيارتش مي آيند. آنچه مرا بيش از همه به خود مشغول مي كند، 
معم��اري ظاهري و گلدس��ته ها و طرز قرار گرفتن س��تون ها و 
سنگ ها نيست، بلكه موقعيت مكان و جغرافيايي خاصي است 
كه زماني حض��رت محمد)ص( بر روي آن قدم گذاش��ته  و در 
هواي آن نفس كش��يده اس��ت و حرف هايي زده كه سرنوشت 

بشريت را تغيير داده است.
زندگي نامه ايش��ان را م��رور مي كنم تا ببينم آي��ا مي توانم 
نكت��ه جديدي بيابم كه ج��واب اين س��وال را بدهد كه چگونه 
محمد)ص( توانس��ت ظرف كمتر از بيس��ت س��ال جامعه اي 
بي تمدن و بي فرهنگ را به جامعه مدني بزرگي تبديل كند و دو 

امپراتوري بزرگ ايران و روم را شكست بدهد.
اگر آن روز امام علي )ع( از حقوق شهروندي از دست رفته آن 
زن يهودي بيمناك بود، امروز يهوديان، فلس��طينيان را چنان 
ناجوانمردانه به قتل مي رسانند كه گويي از آدميت و حقوق بشر 
در دنيا هيچ اثري نيس��ت و ما مسلمانان تنها بايد نظاره گر اين 

صحنه هاي دلخراش باشيم.
بياييم در اين چند روزي كه در مدينه هستيم به ياد ده سال 
زندگي پيامبر)ص( در اين ش��هر زندگي هر س��ال پيامبر)ص( 
را در ي��ك روز خالص��ه و در اين چند روز بي��ان كنيم و مدينه 
را تبديل به دانش��گاهي كنيم كه ش��يوه و روش پيامبر)ص( را 
تدريس كند و زائرانش دانش��جويان او باش��ند و در همين چند 
روز فارغ التحصيل ش��وند. اگر م��ا معتقديم تأثيري كه حضرت 
محمد)ص( ب��ر جامعه اش نهاد، تاكنون كس��ي چنين تأثيري 
نتوانس��ته بگذارد، پس بررس��ي زندگي و حركات و شيوه هاي 

پيامبر )ص( مي تواند بزرگ ترين درس را به امت مسلمان بدهد 
و مس��لمانان را تبديل به امتي واحد كند كه به زودي به اقتدار و 

عظمت خود برسند.
چه قدر دلم مي خواست با همه زائران و عاشقان محمد)ص( 
ديدار مي ك��ردم و به آنه��ا مي گفتم كه بياييد ش��يوه اي را كه 
پيامبر)ص( داش��ت بشناس��يم و ب��ه كار ببنديم و س��پس هر 
ي��ك به ديار خ��ود بازگرديم و ب��ه اصالح جامع��ه بپردازيم كه 
اگر چنين كنيم زيارت واقع��ي محمد )ص( را به جا آورده ايم و 
قلب پيامبر)ص( را ش��اد كرده ايم. به راستي كدام يك از ما اين 
چنين مي كنيم؟ كدام يك از ما از دانشگاه مدينه فارغ التحصيل 

مي شويم و نمره قبولي مي گيريم؟
براساس روش و ش��يوه اي كه پيامبر )ص( داشته است و ما 
بايد از او پيروي كنيم بايد دو س��نت س��وغات و وليمه را طوري 
اجرا كنيم كه نيازهاي جامعه اس��المي ما را تا حدودي برآورده 

كند و حاصل و نفع آن اوالً مستقيماً به مسلمانان باز گردد، ثانياً 
به جاهايي كه نياز امروز ما هست برود. اما آنچه متأسفانه امروز 
در جوامع اس��المي هس��ت درس��ت برعكس آن است، چرا كه 
كمپاني هاي خارجي براي حج ما برنامه ريزي مي كنند و بدون 
شك و ترديد منافع مادي حج قبل از اين كه به مسلمانان برسد 

به دشمنان مسلمانان مي رسد.
نكته ديگر س��نت وليمه اس��ت. ما ب��ه مدين��ه آمده ايم كه 
محمد)ص( را بهتر بشناسيم و روش زندگي او را بياموزيم. ببينيم 
كه محمد با گرسنگان و فقيران چه رفتاري داشته است و به مكه 
مي رويم تا با روش زندگي ابراهيم خليل اهلل آش��نا شويم. روايت 
است كه وقتي حضرت ابراهيم خانه خدا را ساخت، از اين كه اين 
كار را با موفقيت به پايان آورده اس��ت، بسيار احساس خوشحالي 
و خرس��ندي داشت كه ندا آمد: ابراهيم چرا اين قدر خوشحالي؟ 
گرس��نه اي را سير كرده اي؟ برهنه اي را پوشانده اي و يا اسيري را 
آزاد كرده اي؟ پيامبر ما، حضرت محمد ابن عبداهلل هر گاه فقرا و 
مس��تمندان را مي ديد كه مشغول خوردن چيزي هستند به آنها 
نزديك مي شد و مي نشست به همراهي كردن با آنها و بعد آنها را 
به خانه خود دعوت مي كرد. قلب مهربان او آن قدر وسعت داشت 
كه خداوند فرموده اس��ت: اگر به خاطر محمد )ص( نبود زمين و 
آسمان را نمي آفريدم و اما ما بعد از برگشت از مكه چه مي كنيم؟

آي��ا ش��يوه و روش پيامبر )ص( را در پي��ش مي گيريم؟ اين 
س��وال دردناكي اس��ت كه هر گاه به آن مي انديش��م، به دالئل 
عقب ماندگي م��ان پ��ي مي برم، زي��را وضعيت فعلي ما ش��بيه 
مزرعه اي است كه دهقان آن، آب را به زميني گرفته است كه از 
آب س��يراب است و زميني را كه تشنه است رها كرده است و ما 
آن وق��ت انتظار محصول خوب داريم؟ حاصل دعوت ما از اغنيا 

چه خواهد بود؟
آري اين نتيجه انجام كاري اس��ت كه خدا و پيامبرش از آن 
راضي نيس��تند. آنچه پيامبر )ص( را خشنود مي كند و مطابق 
با دس��تور وي است، اين اس��ت كه هر كاروان به اتفاق هم يك 
سفره خانه در محله يا شهر خود داير كنند و سراسر سال با نصف 
پول��ي كه در اين راه خرج مي كنند به فقرا غذا بدهند. با اين كار 
مي توانيم به همه كس��اني كه شب ها گرسنه مي خوابند به همه 
بچه هايي كه از والدينش��ان غذا طلب مي كنن��د و آنها ندارند و 
شرمنده هستند، كمك كنيم. آري اين است روش پيامبر)ص(، 

هدايت آب هاي هرز به كشتزارهاي تشنه.

سوغاتپيامبرپسند
نهمطلوب

كمپانيهايخارجي
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چند نكته درباره اخالق 
امام صادق عليه السالم:

ن َظَلَمَك َوِصَلُة َمن  َوَقد ُس��ِئَل َعن َمكاِرِم الخالِق: اَلعفُو َعمَّ
َقَطَعَك َوإعطاُء َمن َحَرَمَك َوَقوُل الَحقِّ َولَو َعلى نَفِسَك؛

درباره مكارم االخالق سئوال شد، فرمودند: گذشت از كسی 
كه به تو ظلم كرده، رابطه با كس��ی كه ب��ا تو قطع رابطه كرده، 
عطا به آن كس كه از تو دريغ داش��ته است و گفتن حق اگر چه 

بر ضد خودت باشد.
)نهج الفصاحه، ح ۷۸۱(

 حضرت آیت اهلل مرحوم آقا مجتبي تهراني
ما در معارف مان داريم رفاقت هايي كه بر محور ماديت و امور 
دنياي ش��كل گرفته اند، در آخرت به دش��مني تبديل مي شود. 
ء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدٌوّ« ام��ا اگر رفاقت بر محور  » اْلَِخ��الَّ
ِقيَن«  معنويت و امور اخروي باش��د، چنين نمي شود؛ » إاَِلّ الُْمَتّ
رفاقت پرهيزكاران استثنا شده است. يعني اگر پيوند رفاقت بر 
محور معنويت باش��د، به دش��مني و عداوت تبديل نمي شود و 
باقي مي ماند. اين رفاقت در قيامت كارس��از نيز هست. روايتي 
از ام��ام صادق)عليه الس��الم( اس��ت كه مثل »ض��رب قانون« 
مي ماند. گويي حضرت در باب دوستي يك قانون كلي را مطرح 
نَْيا فِي  اَل ُكُلّ َخلٍَّة َكانَْت فِي الُدّ مي فرمايند. حضرت مي فرمايد: » َ
ِ َفإِنََّها تَِصي��رُ َعَداَوًة يَْوَم الِْقَياَمة« )بحاراالنوار، ۶۶، ۲۳۷(  َغْيِر اهلَلّ
مي فرمايد: آگاه باش��يد، هر دوس��تي و رفاقتي كه در دنيا »في 
غيراهلل« بر محور معنويت نباشد، »تصير عداوه يوم القيامه« در 

روز قيامت، تبدل به دشمني مي شود.
 انواعدوستيهاوعاقبتشان

پيوندهاي رفاقتي كه در دنيا بر محور معنويت شكل مي گيرد، 
در قيامت مش��كلي ايجاد نمي كند، بلكه باقي مي ماند و بعد هم 

كارساز است. كارسازي اش نيز مسأله شفاعت و دستگيري است. 
اين رفاقت براي آنها مشكل س��از نيست. ما در معارف مان داريم 
ك��ه مؤمنين بعضي، بعضي ديگر را ش��فاعت مي كنند. اين جزو 
معارف دين ما است. مؤمن از مؤمن شفاعت مي كند. اين مسأله 
مربوط به مؤمن هايي اس��ت كه بر محور مياني با يكديگر رابطه 
داش��تند، نه ماديت. دس��ته دوم، در مقابل گروه اول هستند كه 
اصاًل رفاقت و دوستي شان فقط بر محور ماديت بود. تكليف اين 
رفاقت ها هم در اينجا معلوم اس��ت. اما دسته سومي هم ممكن 
است كه يك طرف رفاقت قصدش امور مادي باشد و طرف ديگر 
جهت معنوي داشته باشد. اين رفاقت اصاًل در دنيا باقي نمي ماند 
كه بخواهد به قيامت برسد. اينها به يك جايي مي رسند كه ديگر 
نمي توانند ادامه بدهند. همين جا، رفاقت شان را به هم مي زنند 

و از يكديگر جدا مي شوند و به قيامت نمي رسد.
 گسستودشمنيدوستاندردنيا

از بعضي از آثار و روايات به دس��ت مي آ وريم كه رفاقت هايي 
كه بر محور معنويت نيست، گاهي در همين دنيا گسسته شده 
و به دش��مني تبديل مي گردد. اين مطلبي است كه ديگر براي 

شما مشهود و احتياج به توضيح ندارد.

 دليلناپايداريدوستيهاي»ماديمحور«
دليل اين مطلب چيست؟ من اش��اره اي به يك نكته مي كنم 
كه وجهه و جنبه كالمي- فلس��في دارد، ولي خوب و مفيد است. 
»ماده« محدود است اما معنويت نامحدود است. اگر »ماده« محور 
دوس��تي قرار بگيرد، رفاقت بر مح��ور انتفاع ها و منفعت ها پايدار 
مي ماند. يعني تا وقتي كه از رفيق س��ود برده شود، رفاقت پابرجا 
است. آنچه مطرح است، سودبري است. مهم اين است كه نيازها و 
توقعات انسان هم نامحدود است. لذا اگر محور رفاقت ماده باشد، 
چون ماده محدود بوده و توقع انسان هم نامحدود است،  حاال بايد 
دو طرف با يكديگر نزاع كنند تا به منافع ش��ان برسند. اين كه در 
فلسفه مي گويند: دنيا دار تزاحم است، يعني سراي مزاحمت است. 
يعني چون ماده محدود اس��ت، تزاحم و نزاع پيش مي آيد بعد هم 
همين رفاقت به جايي مي رسد كه دعوا مي شود يا بر سر رياست، 
يا مال يا هر چه مي خواهد باش��د. مي بيني سال ها دست شان در 
دست هم بود، اما يك مرتبه با هم اختالف پيدا كردند! اينها رفيق 
صميمي بودند، حاال دش��من خوني ش��دند. چه شد كه اين طور 
ش��د؟ جواب روشن است. محور رفاقت شان پول بود. رياست بود، 
» الُْملُْك َعِقيَم « اينها سر پول، رياست و امثال اينها كه امور مادي 
است، دعوايشان مي ش��ود و دشمن خوني مي شوند. دليلش اين 

است كه اين رفاقت، بر محور معنويت نبود، بر محور ماديت بود.
 دوستيهاييهمراهباپشيماني

روايتي از علي)عليه الس��الم( داريم ك��ه امام صادق در ادامه 
رواي��ت قبلي آن را نقل مي كن��د كه اميرالمؤمني��ن فرمودند: 
»لأَِلِخاّلِء نَداَمٌة« انس��ان به هر ش��كل كه با كسي دوستي كند، 
ِقيَن« مگر متقين. در آن روايت »روز  پشيمان مي شود » إاَِلّ الُْمَتّ
قيامت« داشت اما اينجا بحث قيامت مطرح نيست. به اصطالح 
روايت انسان دارد. هر دوستي و رفاقتي، پايانش پشيماني است 
چه در دنيا يا چه در آخرت؛ مطلب كاماًل روش��ن و س��اده است. 
دوستان، آخرش همه پش��يمان اند، مگر چه كساني؟ آن كسي 

كه محور دوستي شان معنويت بود.
 هيچكدامازانبيابايکديگرنزاعندارند

م��ن همين حاال ي��ك مطلب ي��ادم آمد. اس��تاد م��ا، امام 
)رض��وان اهلل تعالي علي��ه( مي فرمود: »اگر تم��ام انبيا را جمع 
كنند- مي شود يك شهر ۱۲۴ هزار نفري- اصاًل و ابداً يك دعوا، 
يك دادگس��تري در اين ش��هر نمي بينيد.« خيلي زيبا تبيين 
مي فرمايد. همه با هم رفيق هس��تند اما نزاع و درگيري نيست. 
چرا؟ جهت اين اس��ت كه محور رابطه آنها خدا است. محور خدا 
اس��ت نه دنيا. دعوا جايي اس��ت كه محور دنيا باشد. درگيري از 

اينجاها شروع مي شود.

كدامدوستمارابهشتيميكند

هر گاه با مردم مي نشس��ت، در موضوع صحبت ش��ان مش��اركت مي كرد. اگر درباره جهان 
واپس��ين يا اين جهان س��خن مي گفتند با آنان همسخن مي ش��د. اگر درباره غذا يا نوشيدني 
حرف مي زدند، با فروتني و صميميت در صحبت ش��ان شركت مي كرد. گاه در حضورش شعر 
مي خواندند و چيزهايي از دوران جاهليت نقل مي كردند و مي خنديدند، و او هم لبخند مي زد. 

اگر سخن حرامي نمي گفتند يا عمل حرامي انجام نمي دادند، مانع آنان نمي شد.
همنشينانش در حضور او بگو مگو نمي كردند.

تنها در مسجد نشسته بود. مردي وارد مسجد شد. حضرت به خاطر او خود را جابه جا كرد و 
فرمود: حق مسلمان بر مسلمان آن است كه چون خواست بنشيند، دوستش برايش جا باز كند 
)اگر چه جا وسيع باشد، زيرا اين كار نشان دهنده احترام و محبت او به دوست خويش است(.

از همه مي خواس��ت به تش��ريفاتي كه ديگران را به رنج مي افكند و سودي واقعي براي آنها 

ندارد دست بردارند:
اي اباذر! كسي كه دوست داش��ته باشد ديگران برايش ايستاده صف بكشند، جاي خويش 

را در دوزخ مهيا كرده است.
با گفتار و رفتارش، احترام به كساني را كه آيينه ارزش ها هستند ترويج مي كرد:

اي مردم، اهل بيت مرا اكنون و پس از مرگم بزرگ شماريد. آنان را محترم داريد و بر ديگران 
برتري دهيد. روا نيست كسي براي ديگري از جايش برخيزد جز براي خاندان من.

مي فرمود: سخناني كه در مجالس رد و بدل مي شود امانت است، مگر سه مجلس:
۱- مجلسي كه در آن تصميم به ريختن )ناحق( خون كسي گرفته شود

۲- محفلي كه در آن تصميم به تجاوز گرفته شود
۳- نشستي كه در آن تصميم به حالل شمردن )و تصرف عدواني( مال ديگري گرفته شود.

از پيامبر)ص( بياموزيم مجلــس
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 وحدتبهمعنایتمسک"جمعی" بهحبلاهللاست
قرآن می فرمايد: »واعتصموا بحبل اهلل جميعاً والتفّرقوا«. اعتصام 
به حبل اهلل برای هر مسلمان يك وظيفه است؛ اما قرآن اكتفا نمی كند 
ب��ه اينكه ما را به اعتصام به حب��ل اهلل امر كند، بلكه به ما می گويد كه 
اعتصام به حبل اهلل را در هيئت اجتماع انجام بدهيد؛ »جميعاً«؛ همه 
با هم اعتصام كنيد. و اين اجتماع و اين اتحاد، يك واجب ديگر است. 
بنابراين، عالوه بر اينكه مس��لمان بايد معتصم به حبل اهلل باشد، بايد 
اين اعتصام را به همراه ديگِر مسلمان ها و همدست با آن ها انجام دهد. 
ما اين اعتصام را درست بشناسيم و آن را انجام دهيم. آيه ی شريفه ی 
قرآن می فرمايد: »فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باهلل فقداستمس��ك 
بالعروة الوثقی«. اي��ن، اعتصام به حبل اهلل را ب��رای ما معنا می كند. 
تمسك به حبل اهلل چگونه است؟ با ايمان باهلل و كفر به طاغوت. امروز 

طاغوت اعظم در دنيا، رژيم اياالت متحده امريكاست.]۱[

 اتحادمسلمينبهمعنایانصرافازعقايدخاصنيست
مراد ما از وحدت اسالمی، يكی شدن عقايد و مذاهب اسالمی نيست. 
ميدان برخورد مذاهب و عقايد اسالمی و عقايد كالمی و عقايد فقهی - 
هر فرقه ای عقايد خودش را دارد و خواهد داشت - ميدان علمی است؛ 
ميدان بحث فقهی اس��ت؛ ميدان بحث كالمی است و اختالف عقايد 
فقه��ی و كالمی می تواند هيچ تأثيری در مي��دان واقعيت زندگی و در 
ميدان سياست نداشته باشد. مراد ما از وحدت دنيای اسالم، عدم تنازع 

است: »والتنازعوا فتفشلوا«. تنازع نباشد، اختالف نباشد.]۲[
اتحاد مسلمين، به معنای انصراف مسلمين و فَِرق گوناگون از عقايد 
خاص كالمی و فقهی خودشان نيست؛ بلكه اتحاد مسلمين به دو معنای 
ديگر اس��ت كه هر دوی آن بايد تأمين بشود: اول اين كه فَِرق گوناگون 
اس��المی )فَِرق سنی و فَِرق شيعه( - كه هر كدام فَِرق مختلف كالمی و 
فقهی دارند - حقيقتاً در مقابله با دشمنان اسالم، همدلی و همدستی 
و همكاری و همفكری كنند. دوم اين كه فَِرق گوناگون مسلمين سعی 
كنند خودشان را به يكديگر نزديك كنند و تفاهم ايجاد نمايند و مذاهب 
فقهی را باهم مقايس��ه و منطبق كنند. بس��ياری از فتاوای فقها و علما 
هست كه اگر مورد بحث فقهِی عالمانه قرار بگيرد، ممكن است با مختصر 

تغييری، فتاوای دو مذهب به هم نزديك شود.]۳[

 وحدتيعنیايستادگیمتحدانهدربرابردشمنمشترک
امروز منطقه جغرافيايی مس��لمانان، مهمترين مناطق عالم است. 
كش��ورهای آنها از لحاظ طبيعی، جزو ثروتمندترين كشورهای عالم 

اس��ت. امروز دروازه آس��يا به اروپا، دروازه اروپا به آس��يا و آفريقا، آفريقا 
به اروپا و آس��يا، متعلّق به مسلمانان است. اين منطقه سوق الجيشی و 
سرزمينهای بابركتی كه در اختيار مسلمانان است، امروز حامل و حاوی 
امكاناتی چون نفت و گاز و امثال اينهاست كه بشر برای تمّدن خود، به 
ص��ورت روزمّره به آن احتياج دارد. يك ميليارد و چند صد ميليون نفر 
مسلمان هستند؛ يعنی بيش از يك پنجِم مردم دنيا. اين همه جمعيت، 
در چنين منطقه ای؛ آن هم با برافراشته شدن پرچم اسالم در قلب اين 
منطقه - يعنی در ايران اسالمی كه امروز قلب و مركز اصلِی دنيای اسالم 
اس��ت - چرا بايد از اين استفاده نشود؟ اين، يك امكان بزرگ در اختيار 

مسلمانان است.
وقِت آن رسيده است كه دنيای اسالم به خود آيد و اسالم را به عنوان 
صراط المستقيم الهی و راه نجات انتخاب كند و در آن، با استحكام قدم 
بردارد. وقت آن رس��يده است كه دنيای اسالم، اتّحاد خود را حفظ كند 
و در مقابل دش��من مش��تركی كه همه گروههای اسالمی، آسيب آن 
دشمن را ديده اند - يعنی استكبار و صهيونيسم - به طور مّتحد بايستد، 
ش��عارهای واحدی بدهد، تبليغ واحدی بكند و راه واحدی را بپيمايد. 
ان ش��اءاهلل مورد تأييد پروردگار و مورد حمايت قوانين و سنن الهی هم 

خواهد بود و پيش خواهد رفت.]۴[
 

 وحدتمسلمين؛مسألهاستراتژيک
هدف از اين كار آن اس��ت كه با ش��عار وحدت مس��لمين، كه شعار 
درست و ضروری يی هم است و من از قديم اين اعتقاد و تفكر را داشتم و 

دارم و آن را يك مسأله ی استراتژيك می دانم - يك مسأله ی تاكتيكی 
و مصلحتی هم نيس��ت كه حاال بگوييم مصلحت ما ايجاب می كند كه 
با مسلمين غيرشيعه ارتباطات داشته باشيم - مسلمانان، بتدريج اين 
اختالفات مذهبی و طايفه يی را كم كنند و از بين ببرند؛ چون در خدمت 
دشمنان است. ما با اين انگيزه ی صحيح، مسأله ی وحدت مسلمين را در 
جمهوری اسالمی، يك مسأله ی اساسی قرار داده ايم. امام بارها فرمودند، 
ارگانهای مختلف جمهوری اس��المی نيز بر اين اس��اس برنامه ريزی و 

طراحی و تالش كردند و ماها هم سخنرانی كرديم.]۵[

 كجفهمیوبیاطالعی؛مانعاتحاد
انسجام اس��المی در يك وجه، خود ناظر به همه ی دنيای اسالمی 
است بايد با هم منسجم باشند؛ بايد به يكديگر كمك كنند؛ هم دولتهای 
اس��المی، هم ملتهای اس��المی. و دولتهای اس��المی در استفاده ی از 
ظرفيت ملتهای اسالمی برای ايجاد اين وحدت بزرگ، می توانند سهم 

و نقش داشته باشند.
چيزهايی مانع از اتحاد می ش��ود. عمده ی آنها بعضاً كج فهمی ها و 
بی اطالعی هاس��ت؛ از حال هم خب��ر نداريم؛ درب��اره ی هم توهمات 
می كنيم؛ درباره ی عقايد هم، درباره ی تفكرات يكديگر دچار اش��تباه 
می شويم؛ شيعه درباره ی سنی، سنی درباره ی شيعه؛ فالن ملت مسلمان 
درباره ی آن ملت ديگر، درباره ی همسايه اش؛ سوء تفاهم ها، كه دشمنان 
هم بشدت بر اين سوءتفاهم ها دامن می زنند. افرادی هم متأسفانه بر اثر 
همين سوء فهم، سوء تحليل، نديدن نقشه ی كلی دشمن، بازيچه ی اين 
بازی دشمن قرار می گيرند و دشمن از آنها استفاده می كند. گاهی يك 
انگيزه ی خيلی كوچك، انس��انی را وادار می كند حرفی بزند، موضعی 
بگيرد، كاری بكند كه دشمن در نقشه ی كلی خود از آن حرف استفاده 

می كند و شكاف را بين برادران زياد می كند.]۶[

]۱[ - بیانات  در دیدار ش�رکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت 
اسالمی۱۳۸5/۰5/۳۰  

]۲[ - بیانات  در دیدار ش�رکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت 
اسالمی۱۳۸5/۰5/۳۰  

]۳[ - بیان�ات در دیدار میهمانان ش�رکت کننده در کنفرانس وحدت 
اسالمی۱۳۶۸/۰۷/۲۴ 

]۴[ - بیانات در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی۱۳۷۶/۰5/۰۱ 
]5[ - بیان�ات در دی�دار اعضای س�تاد برگ�زاری کنفران�س جهانی 

اهل بیت)ع(۱۳۶۹/۰۱/۲۶ 
]۶[ - بیانات در دیدار کارگزاران نظام۱۳۸۶/۰۱/۱۷ 

گزيدهایاز
بياناترهبرمعظم

انقالبدرباره
وحدتاسالمی

مكارم اخالق چيست؟
امام صادق عليه السالم:

ُثَك بَِمكاِرِم األخالِق؟  لَِجّراِح الَمدائِن��ىِّ � : أال اَُحدِّ
ُجِل أخ��اُه فى مالِِه ،  فُح َع��ِن الّناِس ، َوُمواس��اُة الرَّ اَلصَّ

َوِذكرُ اهلّل  َكثيرا؛
به جّراح مدائنی فرمودند: آيا به تو بگويم كه مكارم 
اخالق چيست؟ گذشت كردن از مردم، سهيم كردن 

برادر )دينی( در مال خود و بسيار به ياد خدا بودن.
)غررالحکم، ج۲، ص۴5۱، ح۳۲۶۰(

وقِت آن رسيده است كه دنيای اسالم به خود 
آيد و اسالم را به عنوان صراط المستقيم الهی 
و راه نجات انتخاب كند و در آن، با استحكام 

 قدم بردارد. وقت آن رسيده است
كه دنيای اسالم، اتّحاد خود را حفظ كند
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صراطمیزان
علمای اس��المی بايد كوشش 
كنن��د. فقه��ا و متكلمي��ن و 
فالسفه ی اسالمی بنشينند آراء 
را با يكديگر تطبيق كنند و آنها 
را در مجموعه هايی جمع نمايند 
تا نظرات فَِرق مختلف اس��المی در مجموعه ی واحد و با نگاه 

مساعد به يكديگر، در اختيار همه ی مسلمين قرار بگيرد.
 بیانات در دیدار میهمانان شرکت کننده 
در کنفرانس وحدت اسالمی  ۲۴ / ۰۷/ ۱۳۶۸

فريضة حج، لبيك به حق 
است، و هجرت به سوی حق. 
حجاج بيت اهلل الحرام از خانة 
تن و دنيا، مهاجرت الی اهلل و 
رسول اهلل می كنند، كه خانة 

دل است.
صحیفه امام، ج۲۰، ص۸۸و۸۹
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احد نام رش��ته كوهي است مهم  بخش
در شمال شرقي مدينه]۱[كه در اول

فاصل��ه پن��ج و ني��م كيلومتري 
مس��جدالنبي قرار دارد.]۲[در روزگار جاهليت 
ب��ه آن ُعنُقد )خوش��ه( مي گفتند.]۳[روش��ن 
نيست كه آيا اين تغيير نام در روزگار اسالم و 
به دس��ت رسول خدا)صلي اهلل عليه و آله( رخ 
داده اس��ت يا نه. علت اي��ن نام گذاري را جدا 
ب��ودن آن از ديگ��ر كوه ه��ا ي��ا حماي��ت و 
ياري كردن مردم مدينه از توحيد ياد كرده اند.
]۴[اين وجه را س��هيلي]۵[آورده و ديگران از 
او گ��زارش كرده ان��د. به كوه اح��د ذوعينين 
)داراي دو چشمه( نيز مي گويند.]۶[در دامنه 
اي��ن ك��وه و در بخ��ش ورودي دره احد، كوه 
كوچ��ك عينين قرار دارد؛ همان كوهي كه در 
غزوه احد، رس��ول خدا تيران��دازان را روي آن 

قرار داد.]۷[
كوه احد با شش]۸[تا هفت]۹[كيلومتر طول 
و يك تا س��ه كيلومتر عرض، رش��ته كوهي است 
از ش��رق به غرب كه ۱۹ كيلومتر مربع مس��احت 
دارد.]۱۰[ارتفاع آن از سطح زمين ۳۰۰ متر و از 
سطح دريا ۱۰۰۰ متر است.]۱۱[اين رشته كوه 
از س��نگ هاي عظيم و قله هاي گوناگون كوچك 
و بزرگ ش��كل گرفت��ه اس��ت.]۱۲[قله هاي آن 
به گونه اي جدا از هم و همانند خوشه انگورند كه 
در نگاه بيننده مس��تقل به نظر مي رس��ند.]۱۳[

بيش��تر صخره هاي اين كوه به رنگ س��رخ جلوه 
مي كنند]۱۴[و صخره هايي ب��ه رنگ هاي ديگر 

نيز در آن ديده مي شوند.]۱۵[
 

 اهميتنظاميكوهاحد
 شهر مدينه ميان تپه ها و كوه هاي كم ارتفاع 
و پراكنده و كش��تزارها و نخلستان هاي گوناگون 
قرار دارد و از س��ه جه��ت پيرام��ون آن را موانع 
طبيعي فراگرفته اند. حّره ش��رقي و حّره غربي در 
شرق و غرب؛ و نخلستان در جنوب آن قرار دارند.

]۱۶[بدين س��ان، نيروي نظام��ي مهاجم تنها از 
ش��مال مي  تواند به ش��هر مدينه وارد ش��ود. اين 
موانع طبيعي به لحاظ نظامي ش��هر را به صورت 
ي��ك قيف ناصاف درآورده اند. از اين روي، نيروي 
مهاجم از هر سو به سمت مدينه بيايد، ناگزير بايد 
از شمال ش��هر و از سمت شمال غربي كوه احد و 
س��پس كناره دامنه جنوبي آن وارد ش��هر شود. 
كوه احد در سمت شمال  شرقي و در طرف دهانه 
تنگ اين قيف، با مقداري فاصله از شهر قرار دارد. 
ش��يب دره ها و وادي هاي منطق��ه نيز به همين 
س��مت اس��ت و چند وادي مانند عقيق، بَْطحان 
و َمْهزور كه از درون و اطراف ش��هر مي گذرند، به 
تدريج به يكديگر مي پيوندند و از جنوب اين كوه 
به سمت ش��مال غرب آن و از نزديك كوه عينين 
در دامن��ه آن ادام��ه مي يابند و به پش��ت احد به 

سوي درياي سرخ مي روند.]۱۷[
از همي��ن  رو، احد همچون دي��واري در برابر 
كساني است كه از سمت شام قصد ورود به مدينه 
را دارند و همين سبب مي ش��ود كه آنان نتوانند 

به صورت مستقيم وارد ش��هر شوند؛ بلكه بايد از 
سمت ش��مال غربي كوه و از كرانه وادي ها به آن 
وارد گردند. س��پاه قريش ك��ه از مكه در جنوب 
به س��مت مدينه آم��د، ناگزير بود ب��راي ورود به 
ش��هر از همين منطقه بگذرد. رسول خدا)صلي 
اهلل عليه و آله( كه به اي��ن نكته آگاه بود، قرارگاه 
فرمانده��ي و نيروهاي خ��ود را در دامنه جنوبي 
احد، پش��ت به كوه و رو به ش��هر، مستقر كرد؛ به 
گونه اي كه اگر دش��من به س��وي شهر مي رفت، 
مسلمانان پشت س��ر آنان قرار مي گرفتند.]۱۸[

پس مش��ركان ناگزير بودند نخست با مسلمانان 
بجنگند و پس از پيروزي بر آنان وارد شهر شوند. 
بدين گونه پيكار احد در جهت شمال شرقي شهر 
و در دامنه جنوبي احد رخ داد. به همين سبب در 
نبرد احزاب نيز رس��ول خدا)صلي اهلل عليه و آله( 
فرمان داد در بخش ش��مالي شهر، حد فاصل كوه 
احد و شهر مدينه، خندق حفر كنند. نبرد احزاب 
پشت خندق و در جنوب كوه احد و سمت شمال 

مدينه رخ داد.
 

 فضيلتهايكوهاحد
درب��اره فضيلت ه��ا و اهمي��ت ك��وه اح��د 
گزارش هاي بس��يار در منابع اسالمي آمده است 
كه برخي از آن ها چن��دان معتبر نمي نمايد. ابن 
شّبه )م.۲۶۲ق.( از دانش��مندان بنام اهل سنت 
در تاري��خ المدينه روايت هاي بس��يار را با س��ند 
خ��ود در فضيلت اين كوه گزارش كرده و ديگران 
اين رواي��ات را از او نقل نموده ان��د. در روايتي از 
رس��ول خدا)صلي اهلل عليه و آل��ه( كوه احد يكي 
از شش كوهي ش��مرده ش��ده كه چون خداوند 
به درخواس��ت حضرت موس��ي)عليه السالم( بر 
ك��وه تجلي كرد، جا به جا ش��دند و اح��د به اين 
منطقه آمد.]۱۹[نيز از ايش��ان نقل شده كه احد 

از جاي ديگر به مدينه آمده است.]۲۰[هنگامي 
كه پيامبر از خيبر به مدينه بازمي گش��ت، چون 
اح��د را ديد، فرم��ود: احد ما را دوس��ت دارد و ما 
نيز او را دوست داريم.]۲۱[بر پايه سخني، هرگاه 
ايش��ان از س��فر مي آمد و احد را مي ديد، همين 
سخن را مي فرمود.]۲۲[در روايتي ديگر از ايشان 
آمده اس��ت: احد بر يكي از درهاي بهش��ت قرار 
دارد.]۲۳[ه��رگاه از آن مي گذري��د، از گياهان و 
درختان آن بخوريد.]۲۴[نيز رس��ول خدا احد را 
از كوه هاي بهش��ت ناميد.]۲۵[بر پايه حديثي از 
پيامبر)صلي اهلل عليه و آله( كه س��مهودي آن را 
بي  اعتبار ش��مرده]۲۶[، موسي و هارون به قصد 
حج يا عمره به مدينه آمدند و از بيم يهود در احد 
جاي گرفتند و هارون كه بيمار بود، درگذش��ت و 

موسي او را همان جا به خاك سپرد.
 در منابع ش��يعه، بر پاي��ه روايت هاي نبوي و 
س��خنان امامان معصوم: و ني��ز در كاربرد مردم 
مدينه، اح��د نماد پايداري و اس��تواري، بزرگي، 
سنگيني، ماندگاري و مانند آن است. در روايتي 
از امير مؤمنان)عليه الس��الم( هر كس دو س��وم 
ش��ب را نماز ش��ب بگزارد، ثوابش در بهشت ۱۰ 
 بار س��نگين تر از احد شمرده شده است.]۲۷[در 
حديث��ي از امام صادق)عليه الس��الم( پاداش هر 
دره��م صدقه برابر با احد، بلكه از آن س��نگين تر 
اس��ت.]۲۸[در روايت��ي ديگر از ايش��ان، پاداش 
پرداخت ي��ك درهم خمس يا زكات ب��ه امام، با 
احد برابر ش��مرده شده اس��ت.]۲۹[در سخني 
از امي��ر مؤمنان)عليه الس��الم( تش��ييع جنازه 
مس��لمان تا قبر، چهار قيراط پاداش دارد كه هر 
قيراط آن از احد س��نگين تر اس��ت.]۳۰[بر پايه 
س��خني از امام باقر)عليه السالم( اين پاداش دو 
قي��راط و هر قيراط با كوه احد برابر اس��ت.]۳۱[

هر كس يك  س��ال اذان بگوي��د، گناهش هر چه 

باشد، بخشيده مي ش��ود، حتي اگر هم وزن احد 
باش��د.]۳۲[قرائت ۱۰۰۰ آيه از قرآن يك قنطار 
پ��اداش دارد و هر قنطار ۵۰/۰۰۰ مثقال اس��ت 
و ه��ر مثقال ۲۴ قيراط و كمتري��ن قيراط با كوه 
احد برابر است.]۳۳[هزينه كردن هر درهم براي 
زيارت امام حس��ين)عليه الس��الم( ثوابي برابر با 
كوه احد دارد.]۳۴[در سخني از امام كاظم)عليه 
الس��الم( در حضور خليفه مهدي عباس��ي، احد 

يكي از مرزهاي فدك شمرده شده است.]۳۵[
 رس��ول خدا)صلي اهلل عليه و آل��ه( مدينه را 
حرم قرار داد.]۳۶[قلمرو اين حرم از هر طرف ۱۲ 
ميل برابر با چهار فرس��خ اس��ت و كوه احد داخل 
اين محدوده ج��اي دارد.]۳۷[در پنجم جمادي 
الثاني س��ال ۶۵۴ق. آتشفش��اني عظيم در شرق 
مدينه در فاصله نص��ف روز از آن رخ داد كه مايه 
هراس و وحش��ت م��ردم ش��د و گدازه هاي آن تا 
موازات احد رسيد. اين آتشفشان تا يك ماه فعال 

بود.]۳۸[
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