
تحریم ها علیه ایران 
به سرعت برچیده می شود

 ریی��س کمیس��یون ان��رژی مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: رون��د تحوالت 
بین الملل��ی و منطقه ای و رک��ود اقتصاد 
جهانی نش��ان می دهد که تحریم ها علیه 

ایران به سرعت برچیده خواهد شد.
 کاهش وابس��تگی بودج��ه به نفت  
عل��ی م��روی در همای��ش بین المللی 
قی��ر، اظه��ار داش��ت: ظرفیت ه��ای 
گس��ترده ای در این صنعت وجود دارد 
که باید ش��کوفا شده و سهم بیشتری از 
توانایی های ای��ن بخش به بازار جهانی 

عرضه شود.

صادرات مس ایران تا چند 
سال آینده: دو میلیارد دالر 

مدیر عامل ش��رکت مل��ی صنایع مس 
ایران گفت: با برنامه ریزی های انجام شده 
تا چند س��ال آینده صادرات صنعت مس 

ایران به دو میلیارد دالر خواهد رسید.
ب��ه گزارش واحد مرک��زی خبر، احمد 
مرادعلیزاده در نشس��ت خبری افزود: بر 
اس��اس برآوردهای انجام ش��ده اگر روند 
صنعتی ب��ه همی��ن منوال پی��ش رود تا 
10 س��ال آینده مصرف مس در کش��ور به 

180 تا 200 هزار تن می رسد. 
وی اضاف��ه ک��رد: ت��ا س��ال 1398 
می توانیم میزان تولید را به 400 هزار تن 
افزای��ش دهیم و مازادی 200 هزار تنی را 

صادر کنیم.

همراهتان بودیم
   اشک ها، یادها، رازها، شب زنده داری ها، 
زمزمه ها و ....در س��رزمین وح��ی رو به پایان 
می رود. چش��م ها نورانی، قلب ها سرش��ار از 
یاد خدا، جان ها مملو از عش��ق رس��ول و اهل 
بیت)ع( و.... گش��ته اس��ت. در نگاه به بارگاه 
پیامبررحم��ت گفتیم و خواس��تیم ودر نظر 
ب��ه بیت اهلل الحرام خواس��تیم و طلب کردیم. 
احرام بس��تیم دل در گرو دوس��ت دادیم، به 
گرد حق چرخیدیم و پش��ت مقام امامت نماز 
خواندیم، درعرف��ات، دنب��ال معرفت بودیم 
و در مش��عر، ش��عور. بین صفا و مروه، مروت 
جستیم و در منی راز گفتیم. سنگ بر شیطان 

و نفس اماره زدیم و ...
حاجی ش��دیم و توشه برداش��تیم و باشد 
که حاج��ی بمانیم. ما نیز در همه طی مس��یر 
و انجام مناس��ک این سفر همراه شما بودیم. به 
دلدادگی تان دل دادیم و برای قبول اعمالتان 
نزد حضرت دوست دعا کردیم. با شما بودیم و 
پا به پای ش��ما آمدیم. خواستیم کمکی باشیم 
و به رسم و س��نت اختر چهارم آسمان والیت 
خدمتگ��زاری کنیم. زیرا که خدمت به ش��ما 
دلدادگان، دل ما را نیز خدایی می کرد. به رسم 
آنکه هر س��امی را والس��امی هست، اینک و 
در آس��تانه بازگش��ت همه دلدادگان حضرت 
دوس��ت، به میهن اسامی و عزیزمان شما را به 
خدای بزرگ می سپاریم و التماس دعا داریم. 
م��ا را نی��ز از دعای خویش بهره مند س��ازید و 

خدمت گزاران خود را فراموش نکنید. یا حق
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رهنمود

حفظ اتحاد 
    ام����روز دنی��ای 
اس��ام با تهاجم سیاسی 
و فرهنگ��ی و تبلیغات��ِی 

همه جانبه ی دشمنان اس��ام مواجه است. این 
نکته را باید در همه ی جهان اسام، همه ی آحاد 
مردم، بخصوص نخبگان، بخصوص روشنفکران، 
علمای دین، افراد برجس��ته ی سیاس��ی غفلت 
نکنن��د. امروز تهاجم علیه اس��ام و مقدس��ات 
مس��لمانان همه جانبه است و این نه به خاطر این 
اس��ت که دشمن قوی شده اس��ت، به خاطر این 
است که دشمن در مقابل حرکت عظیم اسامی 
احس��اس ضعف میکن��د؛ لذا به ان��واع جنگهای 
روانی، تهاجم��ات گوناگون، ترس��اندن ملتها و 
کشورهای مس��لمان از یکدیگر و تبلیغات علیه 
یکدیگر متوس��ل میشود. راه این است که دنیای 
اس��ام وحدت خود را حفظ کند. م��ن بار دیگر 
برای صدمین بار، هزارمین بار، از زبان ملت ایران 
خطاب به همه ی برادران مسلمان در اکناف عالم 
عرض میکنم: اتحاد خودتان را حفظ کنید، مبادا 
بازیچه ی دس��ت دشمنان مشترکی بشوید که به 
عنوان قومیت عرب و عجم، به عنوان مذهب شیعه 
و سنی، به عناوین گوناگون دیگر، میخواهند بین 
ش��ما اختاف بیندازند. آنها نه دوس��ت ش��یعه 
هستند، نه دوست س��نی؛ آنها دشمن اسامند. 
ب��رای اینک��ه اس��ام را تضعیف بکنن��د، یکی از 
راه هایش��ان همین اس��ت که اینها را به جان هم 

بیندازند؛ کشورها را از همدیگر بترسانند.
خطبه های نماز عید سعید فطر 10 / 7 / 1387

سخن پایان

نشانه قبولی حج چیست؟
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گوشه هایی از زندگی و شخصیت پیامبر)ص(   در بیانات رهبر معظم انقالب
   امین ب��ودن و امانتداری او چنان بود که در دوران جاهلیت 
او را ب��ه »امی��ن« نامگذاری ک��رده بودند و مردم ه��ر امانتی را 
که برایش بس��یار اهمیت قائل بودند، دس��ت او می س��پردند و 
خاطرجمع بودند که این امانت به آنها س��الم برخواهد گش��ت. 
حتی بعد از آن که دعوت اس��ام شروع ش��د و آتش دشمنی و 
نقار با قریش باال گرفت، در همان احوال هم باز همان دش��منها 
اگر می خواستند چیزی را در جایی امانت بگذارند، می آمدند و 
به پیامبر می دادند! لذا ش��ما شنیده اید که وقتی پیامبر اکرم به 
مدینه هجرت کرد، امیرالمؤمنین را در مکه گذاشت تا امانتهای 
مردم را به آنها برگرداند. معلوم می ش��ود که در همان اوقات هم 
مبالغی امانت پیش آن بزرگوار بوده اس��ت؛ نه امانت مسلمانان، 

بلکه امانت کّفار و همان کسانی که با او دشمنی می کردند!
بردب��اری او به این اندازه ب��ود که چیزهایی ک��ه دیگران از 
ش��نیدنش بی تاب می ش��دند، در آن بزرگ��وار بی تابی به وجود 
نمی آورد. گاهی دش��منان آن بزرگوار در مک��ه رفتارهایی با او 
می کردن��د که وقتی جن��اب ابی طالب در یک مورد ش��نید، به 
قدری خش��مگین ش��د که شمشیرش را کش��ید و با خدمتکار 
خ��ود به آن جا رفت و همان جس��ارتی را که آنها با پیامبر کرده 
بودند، با یکایکش��ان انجام داد و گف��ت هرکدام اعتراض کنید، 
گردنتان را می زنم؛ اما پیامبر همین منظره را با بردباری تحّمل 
کرده بود. در یک مورد دیگر با ابی جهل گفتگو ش��د و ابی جهل 
اهانت س��ختی به پیامبر کرد؛ اما آن حضرت س��کوت پیش��ه 
نمود و بردباری نش��ان داد. یک نفر رفت ب��ه حمزه خبر داد که 
ابی جه��ل این طور با برادرزاده تو رفتار کرد؛ حمزه بی تاب ش��د 
و رفت با کمان بر س��ر ابی جهل زد و س��ر او را خونین کرد. بعد 
هم آم��د و تحت تأثیر این حادثه، اس��ام آورد. بعد از اس��ام، 
گاهی مس��لمانان سر قضیه ای، از روی غفلت و یا جهالت، جمله 
اهانت آمیزی ب��ه پیامبر می گفتند؛ حتی ی��ک وقت یک نفر از 
همس��ران پیامبر - جناب زینب بنت جحش که یکی از اّمهات 
مؤمنین اس��ت - به پیامبر عرض کرد که تو پیامبری، اما عدالت 
نمی کنی! پیامبر لبخندی زد و س��کوت ک��رد. او توّقع زنانه ای 
داش��ت که پیامبر آن را برآورده نکرده بود؛ که بعداً ممکن است 
به آن اشاره کنم. گاهی بعضی افراد به مسجد می آمدند، پاهای 
خودش��ان را دراز می کردند و به پیامبر می گفتند ناخنهای ما را 
بگیر! - چون ناخن گرفتن وارد شده بود - پیامبر هم با بردبارِی 

تمام، این جسارت و بی ادبی را تحمل می کرد.
جوانمردی او طوری بود که دش��منان شخصی خود را مورد 
عف��و و اغماض ق��رار می داد. اگر در جایی س��تمدیده ای بود، تا 

وقتی به کمک او نمی شتافت، دست برنمی داشت.
در جاهلی��ت، پیمان��ی به نام »حل��ف الفض��ول« - پیمان 
زیادی؛ غیر از پیمانهایی که مردم مکه بین خودش��ان داشتند 
- وجود داش��ت که پیامبر در آن ش��ریک بود. ی��ک نفر غریب 
وارد مکه ش��د و جنس��ش را فروخت. کسی که جنس را خریده 
بود، »عاص بن وائل« نام داش��ت که م��رد گردن کلفِت قلدری 
از اش��راف مکه ب��ود. جنس را که خرید، پول��ش را نداد. آن مرد 
غریب به هرکس مراجعه کرد، نتوانس��ت کمکی دریافت کند. 
لذا باالی کوه ابوقبیس رفت و فریاد زد: ای اوالد فهر! به من ظلم 
ش��ده اس��ت. پیامبر و عمویش زبیر بن عبدالمطلب آن فریاد را 
ش��نیدند؛ لذا دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که از حق او 
دفاع کنند. بلند ش��دند پیش »عاص ب��ن وائل« رفتند و گفتند 
پولش را بده؛ او هم ترس��ید و مجبور ش��د پول��ش را بدهد. این 
پیمان بین اینها برقرار ماند و تصمیم گرفتند هر بیگانه ای وارد 
مکه ش��د و مکی ها به او ظلم کردند - که غالباً هم به بیگانه ها و 
غیرمکی ها ظلم می کردند - اینها از او دفاع کنند. بعد از اسام، 
سالها گذش��ته بود، پیامبر می فرمود که من هنوز هم خود را به 
آن پیمان متعّهد می دانم. بارها با دشمناِن مغلوب خود رفتاری 
کرد که برای آنها قابل فهم نبود. در س��ال هشتم هجری، وقتی 
که پیامبر مکه را با آن عظمت و ش��کوه فتح کرد، گفت: »الیوم 

یوم المرحمة«؛ امروز، روز گذش��ت و بخش��ش است؛ لذا انتقام 
نگرفت. این، جوانمردی آن بزرگوار بود.

او درست کردار بود. در دوران جاهلیت - همان طور که گفتیم 
- تجارت می کرد؛ به شام و یمن می رفت؛ در کاروانهای تجارتی 
سهیم می شد و شرکایی داشت. یکی از شرکای دوران جاهلیِت 
او بعدها می گفت که او بهترین شریکان بود؛ نه لجاجت می کرد، 
نه جدال می کرد، نه بار خود را بر دوش ش��ریک می گذاش��ت، 
نه با مش��تری بدرفت��اری می کرد، نه به او زی��ادی می فروخت، 
نه به او دروغ می گفت؛ درس��تکردار بود. همین درس��تکرداری 
حض��رت بود که جناب خدیجه را ش��یفته او کرد. خود خدیجه 
هم بانوی اّول مکه و از لحاظ حس��ب و نسب و ثروت، شخصیت 

برجسته ای بود.
پیامب��ر از دوران کودک��ی، موج��ود نظیفی ب��ود. برخاف 
بچه های مک��ه و برخاف بچه های قبایل ع��رب، نظیف و تمیز 
و مرتّ��ب بود. در دوران نوجوانی، سرش��انه کرده؛ بعد در دوران 
جوانی، محاس��ن و سر شانه کرده؛ بعد از اسام، در دورانی که از 
جوانی هم گذش��ته بود و مرد مس��نی بود - پنجاه، شصت سال 
س��ن او بود - کام��ًا مقّید به نظافت بود. گیس��وان عزیزش که 
تا بناگوش��ش می رسید، تمیز؛ محاس��ن زیبایش تمیز و معطر. 
در روایت��ی دیدم که در خان��ه خود ُخم آبی داش��ت که چهره 
مبارکش را در آن می دید - آن زمان چون آینه چندان مرس��وم 
و رایج نبود - »کان یسّوی عمامته و لحیته اذا اراد ان یخرج الی 
اصحابه«؛)3( وقتی می خواست نزد مسلمانان و رفقا و دوستانش 
برود، حتماً عمامه و محاسن را مرتب و تمیز می کرد، بعد بیرون 
می آمد. همیش��ه با عطر، خ��ود را معّطر و خوش��بو می کرد. در 
سفرها با وجود زندگی زاهدانه - که خواهم گفت زندگی پیامبر 
به ش��دت زاهدانه بود - با خودش شانه و عطر می برد. سرمه دان 
برمی داش��ت، برای این که چش��مهایش را س��رمه بکشد؛ چون 
آن روز معمول بود مردها چشمهایش��ان را س��رمه می کشیدند. 
ه��ر روز چند مرتبه مس��واک می کرد. دیگ��ران را هم به همین 
نظافت، به همین مسواک، به همین ظاهِر مرتّب دستور می داد. 
اش��تباه بعضی این اس��ت که خیال می کنند ظاهر مرتّب باید با 
اشرافیگری و با اس��راف توأم باشد؛ نه. با لباس وصله زده و کهنه 
هم می شود منّظم و تمیز بود. لباس پیامبر وصله زده و کهنه بود؛ 
اما لباس و س��ر و رویش تمیز بود. اینها در معاشرت، در رفتارها، 
در وضع خارجی و در بهداشت بسیار مؤثر است. این چیزهای به 

ظاهر کوچک، در باطن بسیار مؤثر است.
ادامه در صفحه 11

روز گذش��ته سوم آبان ماه دو هزار و ۶2۷ حاجي ایراني 
از مدینه منوره به س��وي ایران اسامي بازگشتند که طبق 
آمار اعام ش��ده تاکن��ون ۵۷ هزار نفر از حج��اج به ایران 
برگشته و حدود ۷ هزار نفر دیگر در مدینه منوره هستند.

براس��اس این گ��زارش، تا پای��ان روز شش��م آبان ماه 
تمامي حج��اج ایراني به وطن برخواهند گش��ت و مدینه 

منوره از حضور زائران کش��ورمان خالي خواهد ش��د. این 
گزارش حاکي اس��ت، حجاج ایراني روز گذش��ته در قالب 
23 کاروان مدین��ه را ترک کردند که کرماني ها با 9 کاروان 
در صدر قرار داش��تند. این گ��زارش مي افزاید؛ پس از آن 
اس��تان هاي بوشهر، گیان و کردستان هر کدام 3 کاروان، 
استان کرمانشاه هم دو و استان هاي تهران، قزوین و قم نیز 

هر کدام یک کاروان را دارا بودند.
همچنی��ن امروز نی��ز، 18 کاروان ک��ه 4 کاروان آن از 
اس��تان کرمانشاه و استان هاي کردستان و یزد نیزهز کدام 
سه کاروان و استان هاي بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز 
ه��ر کدام دو کاروان و تهران و البرز و لرس��تان نیز هر کدام 

یک کاروان به سوي ایران پرواز خواهد کرد.

بازگشت ۵۷ هزار حاجي به میهن اسالمی



3

دوره جدید - شماره   36
آب�����������ان 1393  4
 2مح�رم الحرام 1435
26 October 2014

خبرنامه

93

این کار خیانت به خداوند است 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله :

ِ ِمنُه  َمِن اسَتعَمَل ُغالمًا فی ِعصابٍَة فیها َمن هو أرَضی ِلهّ
َفَقد خاَن اَل.

هر که از بین گروهی، کسی را به کار گمارد در حالیکه 
در بین آنها خدا پس��ندتر از او وجود داش��ته باشد به خدا 

خیانت کرده است
بحار االنوار)ط-بیروت( ج 23 ، ص 75 ، ح 24 - 
مناقب آل ابی طالب ج 1 ، ص 258

دو شرط اساسی 
در دعا

چرا یعقوب استغفار را تاخیر انداخت؟ فرمود: تاخیر انداخت 
تا هنگام سحر فرا برسد، چون دعای سحر مستجاب است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران داستان حضرت 
یوسف علیه الس��ام در قرآن کریم از جمله داستان هایی است 
که نکات ریز و ظریف بسیاری در آن نهفته است از جمله آیه 98 
این س��وره و این موضوع که چرا حضرت یعقوب علیه السام در 

خواست پسرانش برای طلب مغفرت را به تأخیر انداختند؟
آیه 98 سوره یوسف قاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر لَُكْم َربِّی ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر 
ِحی��ُم. یعقوب )علیه الس��ام( در این جمل��ه فرمود: بزودی  الرَّ

برایتان استغفار می  کنم.
فرزندان یعقوب افتادند، دس��ت ب��ه دامن پدر زدند و گفتند 
پدرجان از خدا بخواه که گناهان و خطاهای ما را ببخش��د چرا 
که ما گناه��کار و خطاکار بودیم. اما پدر درخواس��ت آنان را به 
تأخیر انداختند، با رجوع به تفاسیر این آیه، به نکات قابل تأملی 

رسیدیم که توجه بدان خالی از لطف نیست.

  علت به تأخیر انداختن دعا
در تفس��یر نمونه عامه طباطبایی ب��رای این امر دو دلیل را 
ذک��ر کرده و می فرمایند: علت اینکه اس��تغفار برای فرزندان را 
تاخیر انداخت ش��اید این باشد که تا نعمت خدا با دیدار یوسف 
تکمیل گشته دلش به تمام معنا خوشحال گردد، و قهراً تمامی 
آثار شوم فراق از دلش زایل شود،آنگاه استغفار کند، ودربعضی 
اخبار ه��م آمده که تاخیر انداخت تا وقت��ی که در آن وقت دعا 

مستجاب می  شود.)تفسیر المیزان/ج11/ص33۶(

  شروط کلیدی در دعا
این آیه دو شرط اساسی دعا را در بر دارد:

اّوالً، در موضوع دعا زمینه موجود باشد، تا درخواست و طلب 
به مورد و به صاح صورت بگیرد.

و ثانیاً، حال قلبی و معنوی دعا کننده مس��اعد و موافق دعا و 
توّجه باشد، نه محجوب و گرفته و آلوده.

 و چ��ون این دو ش��رط موجود ش��د: از لح��اظ نتیجه جای 
تردی��دی نخواه��د بود، زیرا هرگز إمس��اک و بخل��ی در طرف 
پروردگار متعال متصّور نباش��د، و او ذاتاً رحمان و رحیم است. 

)تفسیر روشن، ج 12، ص: 102(
اوقات مناس��ب جهت راز و نیاز عام��ه طباطبایی در بحث 
روای��ی، روایات موجود در ذیل این آی��ه را بیان می دارند که در 

این روایت آنچه مورد توجه اس��ت ساعات و زمان مناسب برای 
دعا است.

در فقی��ه به س��ند خود از محم��د بن مس��لم از امام صادق 
)علیه الس��ام( روای��ت ک��رده که در ذی��ل گفت��ار یعقوب به 
فرزندانش، که فرمود: َسْوَف َأْسَتْغِفُر لَُكْم َربِّی فرموده: استغفار را 

تاخیر انداخت تا شب جمعه فرا رسد.
در این معن��ی روایات دیگری نیز هس��ت. و در الدر المنثور 
اس��ت که ابن جریر و ابی الش��یخ، از ابن عباس از رس��ول خدا 
)صل��ی اهلل علیه( روایت کرده اند که فرمود: اینکه برادرم یعقوب 
ب��ه فرزندان خود گف��ت: " بزودی برایتان از پ��روردگارم طلب 

مغفرت می  کنم" منظورش این بود که شب جمعه فرا رسد.
و در کافی به سند خود از فضل بن ابی قره از امام صادق )علیه 
السام( روایت کرده که فرمود: رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( 
فرم��وده: بهترین وقتی که م��ی  توانید در آن وقت دعا کنید و از 
خدا حاجت بطلبید وقت س��حر اس��ت، آنگاه این آیه را تاوت 
فرمود که: یعقوب به فرزندان خود گفت:  َسْوَف َأْسَتْغِفُر لَُكْم َربِّی 

و منظورش این بود که در وقت سحر طلب مغفرت کند.
در این معنی روایات دیگری نیز هست از جمله الدر المنثور 
از ابی الش��یخ و ابن مردویه از ابن عباس از رسول خدا )صلی اهلل 
علیه و آله( روایت کرده که ش��خصی از آن جناب پرس��ید : چرا 

یعق��وب اس��تغفار را تاخیر انداخ��ت؟ فرمود: تاخی��ر انداخت 
تا هنگام س��حر فرا برس��د، چون دعای س��حر مستجاب است. 

)ترجمه المیزان، ج 11، ص: 34۶(
عاوه بر موارد ذکر ش��ده، این آیه کوتاه قرآنی س��یزده پیام 
را در دل خود جای داده اس��ت که در تفس��یر نور اینگونه بیان 

شده است:
1( ظلم، مایه  ذلّت اس��ت. روزی که برادران، یوسف را به چاه 
انداختند، روز خنده آنان و ذلّت یوسف بود و امروز به عکس شد.

2( ب��رای آمرزش گناهان، توّس��ل به اولی��ای خداوند جایز 
است. »یا َأبانَا اْسَتْغِفْر لَنا«

3( دعای پدر تأثیر ویژه ای دارد. »یا َأبانَا اْسَتْغِفْر لَنا«
4( برای توبه هیچ گاه دیر نیست. »اْسَتْغِفْر لَنا«

۵( اعت��راف ب��ه گناه و خطا زمین��ه آمرزش اس��ت. »ِإنَّا ُكنَّا 
خاِطِئیَن«

۶( برای دعا، ساعات خاّصی اولویّت دارد. »قاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر 
لَُكْم«

۷( دعای پ��در در حّق فرزن��دان، اثر خاّصی دارد. »َس��ْوَف 
َأْسَتْغِفُر لَُكْم«

8( پ��در نباید کینه  توز باش��د و لغزش فرزندان را در دل نگه 
دارد. »أَْسَتْغِفُر لَُکْم«

9( به هنگام اقرار خاف��کار، او را مامت نکنید. هنگامی که 
َف  گفتند: »ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئیَن« ما خطاکار بودیم. پدر گفت: »َس��وْ

َأْسَتْغِفُر لَُكْم«
10( گناهکار را به مغفرت الهی امیدوار کنیم. »قاَل َس��ْوَف 

َأْسَتْغِفُر لَُكْم َربِّی«
11( در اس��تجابت دعا و توّسل به اولیای الهی صبور باشیم. 

»َسْوَف َأْسَتْغِفُر لَُكْم«
12( حضرت یعقوب از حّق خویش گذشت و برای حّق الهی 

وعده دعا به فرزندان داد. »َأْسَتْغِفُر لَُكْم َربِّی«
13( لطف خداوند، ش��امل بزرگ ترین گناه و گناهکاران نیز 
ِحیُم« ب��ا اینکه دو نفر از پیامبران الهی  می  ش��ود. »ُهَو الَْغُفوُر الرَّ
مورد آزار و اذیّت چندین ساله قرار گرفته  اند، باز امید بخشایش 

از او می  رود. )تفسیر نور، ج ۶، ص: 1۵9(
پی نوشت ها:

 1( تفسیر نور، ج 6
2( ترجمه المیزان، ج 11
3( تفسیر روشن، ج 12

در مذمت سخن چینی
امام صادق علیه السام :

ُق بِها بِی��َن الُمَتحابَّیِن َو  ��حِر النَّمیَمَة ُیَفرَّ اِنَّ ِم��ن اَكَبِر السِّ
ماُء َو  ُیجَلُب الَعداَوُة َعَلی الُم�َتصاِفَییِن َو ُیس��َفُك بِها الدِّ
اُم اََشرُّ َمن  ��توُر َو النَّمهّ وُر َو ُیكَش��ُف بِها السُّ ُیهَدُم بِها الدُّ

َوطی َء َعَلی الرِض بَِقَدٍم؛

از بزرگ تری��ن ج��ادو، س��خن چینی اس��ت؛ زی��را با 
س��خن چینی، میان دوس��تان جدایی می افتد، دوستان 
یکدل با هم دشمن می شوند، به واسطه آن خون ها ریخته 
می شود، خانه ها ویران می گردد و پرده ها دریده می شود. 
سخن چین، بدترین کسی است که روی زمین راه می رود.
بحاراألنوار، ج 63، ص 21، ح 14
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خیر و برکت در چه صورت؟
امام صادق علیه  السام :

ائِِم  بَِد َو الَْعْیِش الدَّ ِ َتَعالَی ِفي َراَحِة اْلَ ُض َأْمَرُه ِإلَی الَّ  الُْمَف��وِّ
ِ َتَعالَی  ٍة ُدوَن الَّ ًا ُهَو الَْعالِي َعْن ُكلِّ ِهمَّ ُض َحقهّ َغِد َو الُْمَفوِّ الرَّ

کس��ی که کاره��ای خ��ود را به خ��دا بس��پارد همواره 
از آس��ایش و خی��ر و برک��ت در زندگ��ی برخوردار اس��ت 
و واگذارن��ده حقیقی کارها به خدا، کس��ی اس��ت که تمام 

هّمتش تنها بسوی خدا باشد.
مصباح الشریعة ص 175

    حجت االسالم و المسلمین حسین انصاریان
بر زائر الزم اس��ت که در طول سفر نس��بت به همگان بویژه 
نسبت به هم اتاقی هایش مس��ائل عالی اخاقی را- که هر کدام 
راهی به س��وی رحمت خداس��ت- مراعات کند؛ پاره ای از این 
مس��ائل عبارت اس��ت از: اجتناب از گفت وگوه��ا و بحث های 
بیهوده و مسائلی که سودی برای طرفین ندارد و چه بسا رنجش 
و دلتنگی و کینه گردد، حفظ حریم طرف، پرهیز از سخن های 

زشت و ناروا و...
رسول گرامی اسام)ص( می فرماید: 

»باارزش ترین مردم کس��ی است که هر چیز بیهوده را ترک 
کند ]و هرگز وارد آن نگردد[.«

امیرمؤمنان علی)ع( نیز می فرماید: »گفتار و کردار بیهوده و 
بی معنا را وا گذارید تا سبک مغزان از شما دوری نماید.«

و نی��ز آن حضرت در جای��ی دیگر می فرماید:»بس��ا گفتار 
بیهوده و کردار سبک و بی معنا که شر و زیانی به دنبال دارد.«

یکی از خلصت های نیکو نس��بت به همسفران و بخصوص به 
هم اتاقی ها، ابراز دوس��تی و محبت است. چرا که اظهار دوستی 
و محبت س��بب جلب محبت و دوستی دیگران نسبت به انسان 
می ش��ود. در جای جای کتاب آس��مانی ما، خداوند دوس��تی و 
محبتش را به مؤمنان، صابران، متقیان، متوکان، محس��نان،  

نائبان، پاکان و عادالن مکرر در قرآن کریم ابراز کرده است.
بنابراین زائ��ر باید از آیه های نورانی قرآن سرمش��ق گرفته 
نس��بت به همس��فرانش که اهل ایمان و مهمان خدا هس��تند، 
دوستی و محبتش را اظهار نماید. زائر باید نسبت به دوستانش 
بهترین دوس��ت باش��د تا مبادا در محیط ام��ن الهی به فرموده 

امیرمؤمنان سلب آسایش دوستان خود گردد.
امام علی)ع( در روایتی می فرماید:»بدترین برادران،  کس��ی 

است که باعث زحمت و تکلف دیگران گردد.«
نرم و آهس��ته س��خن گفتن و گزیده گویی، از دس��تورهای 
بسیار مهم اسام اس��ت که مراعاتش بر همگان واجب اخاقی 
است. زائری که برای جلب رضایت حق و یاری دادن به مهمانان 
الهی و کمک به همسفران و هم ا تاقی ها به خدمت برمی خیزد، 
الزم اس��ت خدمت خود را هر چند برگ باشد، کوچک و ناچیز 

انگارد و در مقابل،  خدمت دیگران را هر چند اندک و کم باش��د، 
بزرگ بشمارد و آن را جبران نماید و از منت گذاشتن به افراد به 
خاط��ر خدمتی که به آنان نموده، جداً بپرهیزد که منت گذاری 
به قول قرآن مجید یقیناً س��بب باطل شدن عمل و محرومیت 

خادم از رحمت و فضل خدا می شود.

  احترام به نظر صاحبنظران
زائر در این س��فر- که از زیباترین عرصه های معنوی است- 
باید توجه داشته باشد که باالترین و برترین صاحبنظر، خداوند 
اس��ت و س��پس پیامبران بویژه پیامبر عزیز اسام)ص( و ائمه 
معصومین و پس از آنان، فقهای عظام و دین شناس��ان و عارفان 

به معارف حق و حقیقت و دارندگان تجربه های مفید!
بنابرای��ن باید با کمال انصاف و به دور از هرگونه تکبر، به نظر 
این صاحبنظران که جز مصلحت انسان و سعادت دنیا و آخرت 
او را نمی خواهند، احترام گذارده و نظر آنان را پذیرفته و در همه 

امور به کار بست.
اگر زائری از زائر دیگر نس��بت به مناس��ک ی��ا مطلبی که در 
زندگی کاربرد دارد، یا خرید سوغاتی برای اهل و عیالش راهنمایی 

خواست، با کمال محبت و حوصله او را راهنمایی کند.
زائر در طول سفر به کسانی به عنوان مددکار برخورد می کند 
که از طرف ایران برای خدمت به حجاج به کار گرفته ش��ده اند و 
آموز ش های الزم را در وطن دیده اند و هدف و نیتی جز خدمت 
خالصانه و مدد رساندن عاش��قانه به زائر ندارند، بنابراین باید با 
مددکاران همکاری کرده، از راهنمایی آنان اس��تفاده نماید و از 

مخالفت با ارشاد آنان بپرهیزد.

مؤمن کار بیهوده نمی کند 

استغفار در سحرگاه پذیرفته تر است
  »سحر« در آیات قرآن کریم

در بعض��ی از روای��ات داریم که دعا در س��حرگاهان مؤثر 
اس��ت. یکی دو نکته را عرض کنم. بع��د روایت مربوطه را هم 
می خوان��م. اوالً »س��حر« یعنی زمان نزدیک ب��ه طلوع فجر، 

زمان نزدیک به دمیدن سپیده دم را »سحر« می گویند.
ثانیاً این تعبیر »س��حر« از آیات قرآن اتخاذ ش��ده است و 
حتی در خود روایت هم این آیات اس��تخدام شده است. ما در 
آیات متع��ددی این معنا را داریم که تعبیر به س��حر فرموده 
است. در س��وره الذاریات در توصیف متقین می فرماید: »ِإَنهّ 
الُْمَتهِّقیَن ِفي َجَنهّاٍت َوُعُیوٍن «؛ تا می رسد به اینجا که »َو بِاْلَْسحاِر 
ُهْم یَْس��َتْغِفُروَن « یعنی متقین در سحرگاهان طلب مغفرت 
می کنند. در سوره آل عمران هم در توصیف متقین، آنجا که 
خصوصیات آنها را بیان می کند، می فرماید: » َوالُْمْسَتْغِفِریَن 
بِالَْس��َحاِر.« در سوره حضرت یوسف)ع( آنجایی که فرزندان 
حض��رت یعقوب)ع( آمدند و پش��یمان ش��دند و خواس��تند 
عذرخواه��ی و توبه کنند، به پدر گفتند: » یَا أَبَانَا اْس��َتْغِفْر لََنا 
ا َخاِطِئیَن «؛ آنها راجع به گناهان ش��ان تقاضای  ُذنُوبََنا إِنَّا ُکَنّ
مغفرت کردند و حضرت به آنها پاس��خ داد: َقاَل َسْوَف أَْسَتْغِفُر 
ِحیُم «. فرمود: من بعداً از پروردگارم  لَُکْم َربَِّي إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ
برای شما اس��تغفار می کنم. یعنی همان موقع استغفار نکرد 

و کار را به آینده موکول کرد. حاال من بعداً س��ر این مطلب را 
��َحِر«؛  َرُهْم إلَی الَسّ می گوی��م. در روایتی ه��م داریم که » أَخّ
یعنی او می خواست هنگام سحر برایشان استغفار کند. غرض 

این که آیات هم آن موقعیت خاص سحر را مطرح می کند.

  سحر در روایات
در روای��ات هم م��ا این مطلب را داریم و من فقط دو س��ه 
روایت��ی را که در ارتباط با آیات اس��ت، مطرح می کنم وگرنه 
روایت در این زمینه زیاد است. در روایتی از پیغمبر اکرم)ص( 
در بین وصایایی که به امام علی)ع( می فرمایند: آمده اس��ت 
که حضرت خط��اب به آن حض��رت می فرماید: » ی��ا َعلِی َو 
بِالْس��َحاِر َفاْدُع التَُرد لَک َدْعَوٌه «؛ یعنی ای علی، هنگام سحر 
دع��ا کن و از خدا درخواس��ت کن! چرا؟ چ��ون دعایت در آن 
موقع رد نمی ش��ود. »ال ترد لک دع��وه« بعد حضرت علت را 
بیان فرمودند: » َو إَنّ اهللَ تَباَرَک َو تََعالَي یَُقوُل َو الُْمْسَتْغِفریَن 
بِاْلَْس��حاِر «؛ چون خداوند چنین فرموده است و همان آیه را 

استخدام کردند.

  در سحر چه بخواهیم؟
در باب »درخواس��ت« که چه باشد، لسان روایات عمومی 

است و هر خواسته ای را شامل می شود. یعنی انسان در سحر 
می تواند هر چیزی را از خداوند بخواهد. اما در هر س��ه آیه ای 
که مطرح ش��د که روایات هم به همین س��ه آیه استناد کرده 
بودند، درخواست مربوط به »مغفرت« کردن از خداوند است 
» َوبِاْلَْس��َحاِر ُهْم یَْس��َتْغِفُروَن «؛ حتی فرزندان یعقوب هم از 
پدر طل��ب غفران کردن��د و او در جواب آنها گفت: » َس��ْوَف 

أَْسَتْغِفُر لَُکْم َربَِّي.«

  تأثیر سحر بر استغفار
ای��ن مطلب هی��چ منافاتی ن��دارد ب��ا این که س��حر در 
تاثیرگذاری روی دعا به طور کلی، چه دعا برای استغفار باشد 
چه برای غیر استغفار، نقش داشته باشد. مطلب این است که 
این زمان بیش��ترین اثر را در بین ادعیه، روی دعایی دارد که 
بنده برای مغفرت و آمرزش خود می کند. دیدید که هر س��ه 
آی��ه هم مربوط به مغفرت بود. گرچ��ه روایات ما دایره و مدار 
دعا را باز کرده بود اما آیاتی که اس��تخدام فرموده بودند، همه 
مربوط به طلب غفران از خداوند و آمرزش خواس��تن از او بود. 
پس می فهمیم که این زمان، یعنی سحر، روی استغفاری که 
عب��د می کند و پوزش هایی که از ربّش می طلبد، تأثیر فراوان 

دارد و در حقیقت اثرش روی آن بیشتر است.

درس های اخالقی آیت اهلل حاج شیخ مجتبی تهرانی
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ویژگی های نماز
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم  :

بِّ َعزَّ َو َجلَّ َو ِهَي  یِن َو ِفیَها َمْرَضاُة الرَّ ائِِع الدِّ اَلُة ِمْن َش��رَ  الصَّ
ى َو ِإیَماٌن َو نُوُر  ْنِبَیاِء َو لِْلُمَصلِّي ُحبُّ الَْماَلئَِكِة َو ُه��دً ِمْنَه��اُج اْلَ

ْزِق ...   الَْمْعِرَفِة َو بََرَكٌة ِفي الرِّ
نماز، از آیین های دین است و رضای پروردگار، در آن است. و 
آن راه پیامبران است. برای نمازگزار، محبت فرشتگان، هدایت، 

ایمان، نور معرفت و برکت در روزی است...
خصال ص 522، ح 11

   وقتی همه هستی ما از خداست و بی او هیِچ هیچیم، باید 
هوای او را بیشتر داشته باشیم و او را بر خود و حتی دیگرانی 
که پیش ما احترام دارند ترجیح دهیم. اما به راستی چگونه 

می توان خداوند عالم را احترام نمود و بزرگ شمرد؟
وقتی همه هس��تی ما از خداس��ت و بی او هیِچ هیچیم، باید 
هوای او را بیش��تر داشته باش��یم  و او را بر خود و حتی دیگرانی 
که پیش م��ا احترام دارند ترجیح دهیم. هوای خدا را داش��تن 
یعنی، تس��لیم دس��تورات او ب��ودن. یعنی مش��ق و تکلیِف آن 
مهربانترین معلم را، ُمو ب��ه ُمو انجام دادن. یعنی انجام واجبات 

و ترک محرمات.
اما انسان هر چه خدا را بیشتر بشناسد، عشق و محبتش هم 
به او بیش��تر می شود. پای عش��ق و عاقه هم که به میان بیاید، 
عاش��ق سر از پا نشناخته، به خدمتگزاری و کار برای معشوقش 
می شتابد و از هیچ کاری دریغ نمی کند. تا آنجا که توان دارد، به 
شناس��ایی و انجام هر کاری که او را به خدای مهربانش نزدیک 
کند، می پردازد. به هر شکلی شده معشوقش را تکریم و احترام 
می کند. اما به راس��تی چگونه می توان خداون��د عالم را احترام 

نمود و بزرگ شمرد؟
پاس��خ را از شهر علم و دانایی پیامبر خدا صلی  اهلل  علیه و  آله 

بیاموزیم که فرمود:
احترام به مسلمان سالخورده ، احترام به خداوند است.1

آری، احت��رام و بزرگداش��ت س��المندان در اس��ام، آنقدر 
ارزش��مند اس��ت که احترام به آنان را احترام به خدا به حساب 
آورده است. به همین مقدار هم اکتفا نکرده و وجود انسان های 
س��الخورده در بین خان��واده را باعث برک��ت و افزایش رحمت 
خداوند شمرده و کس��ی که به آن ها احترام بیشتری بگذارد را 

مورد رحمت بیشتر خدا دانسته است.
از س��وی دیگ��ر تکری��م س��الخوردگان، امان نام��ه ای برای 
سختی های قیامت است. پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: 
هر کس سالمند مسلمانی را گرامی داشته و احترام نماید، خداوند 

او را در قیامت از سختی ها و مشکات در امان می دارد.2

حال ک��ه ای��ن گونه اس��ت بای��د ب��رای تکری��م و احترام 
سالخوردگان کمر همت بست و مشتاقانه به آنان خدمت نمود. 
برای خدمت به آنان نیز، کاره��ای مختلفی می توان انجام داد. 
اما آنچ��ه که از همه ضروری تر و مهم تر و نیاز اکثر س��المندان 
می باشد، مسئله ی درمان و سامت است که معموال ذهن و فکر 

این عزیزان را بیش از هر چیز دیگر مشغول خود نموده است.
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: هر جوانی که پیری 
را به خاطر سن و سالش گرامی دارد خدا هنگام پیری او، یکی را 

بیاورد که گرامی اش بدارد.
امروزه برخی از س��المندان، ی��ا فرزندی ندارن��د که از آنها 
مراقبت نموده و در امر درمان و س��امت کمک حالش��ان باشد 
و یا مورد بی مه��ری و بی توجهی آنها قرار گرفته اند. در این بین 
برخی از این عزیزان، از توان مالی چندانی هم برخوردار نیستند 
که بتوانند از عهده هزینه های درمان خود برآیند و یا برای خود 

پرستاری استخدام نمایند.
اینجاس��ت که باید به یاری و دستگیری آنان شتافت. اینجا 
جایی اس��ت که بای��د مورد تکری��م و احترام ق��رار گیرند. باید 
دس��ت به کار ش��د و دل شکس��ته این عزیزان را مرهم شد. در 
ایام بیماری، مراقبت و رس��یدگی از آنها، تهیه دارو و ملزومات 
درمانی، بستری نمودن در بیمارس��تان و رسیدگی در منزل و 
ب��ردن و آوردن آنها به مراکز درمانی، مرهمی اس��ت بر دِل آنها 
که جسمش��ان فرتوت گردیده و آفتاب وجودشان رو به غروب 

نهاده است.
از س��وی دیگر دنیا دار انعکاس و مکافات اس��ت. انس��ان هر 
عمل خوبی که انجام دهد به سوی خودش باز می گردد. خدمت 
به بیماراِن س��المند هم، نه تنها از این قانون مس��تثنی نیست، 
بلکه بیش��تر مورد تاکید ق��رار گرفته تا جایی ک��ه پیامبر اکرم 
صلّی اهلل علی��ه و آله فرمودند: هر جوانی ک��ه پیری را به خاطر 
سن و سالش گرامی دارد خدا هنگام پیری او، یکی را بیاورد که 

گرامی اش بدارد. 3
زندگی پس از مرگ برای همه ما حتمی است و پس از زندگی 
کوت��اه در این دنیا با مرگ به دنیایی دیگر انتقال می یابیم و باید 
برای آن دنیا نیز توش��ه برداریم تا این سفر را به خوبی بگذارنیم 
رس��ول خدا صلی اهلل علی��ه و آله و س��لم می فرمایند: هر کس 
بزرگسال مسلمان را گرامی دارد خداوند در قیامت از سختی ها 

و مشکات در امان می دارد. )الکافی ج2 ص ۶۵8 ح3(
ام��ام صادق علیه الس��ام: لَیَس ِمّن��ا َمن لَم یَُوقِّ��ر َکبیَرنا و 
یَرَحم َصغیَرنا ؛)الکافی، ج 2، ص 1۶۵( از ما نیس��ت کسی که به 

بزرگساالن ما حرمت ننهد و با خردساالن ما مهربان نباشد.

پی نوشت ها:
1. کافی: ج 2، ص 165

2. کافی: ج 2، ص 658
3. نهج الفصاحه، حدیث 2569

راهی برای 
احترام گذاشتن 

به خداوند

روایاتی درباره بندگی خدا 
   پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله :

الَم َیكُثر َخیُر بَیِتَك أكِثر ِمن َصَدَقِة  حاِب أفِش السَّ راِط َمرَّ السَّ َعَلی الِصهّ أس��ِبِغ الُوضوَء َتُمرَّ
ِب. رهّ فانَّها  ُتطِفُئ َغَضَب الرَّ السِّ

وضو را کامل بگیر تا همچون ابر از صراط عبور کنی، با صدای آشکار سام کن تا خیر و برکت 
خانه ات افزون شود و زیاد صدقه ی پنهانی بده که این کار خشم پروردگار را فرو می نشاند.

وسائل الشیعه ج1 ، ص489 ، ح 1293

   امام صادق علیه السام :
ُ تبارَك وتعالی:  قاَل الَّ

ا اْفَتَرضُت عَلیِه؛ ما َتحبََّب إليَّ عبدي بأَحبَّ ِممهّ
خداون��د می  فرماید: بنده من با هیچ کاری پس��ندیده تر از انج��ام آن چه که بر او فرض 

کردم، محبوب من نمی شود.
كافی)ط-االسالمیه( ج 2، ص 82، ح 5
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   ُیْؤِثُروَن َعلی َأْنُفِسِهْم َو لَْو كاَن بِِهْم َخصاَصٌة َو َمْن ُیوَق ُشحَّ 
نَْفِسِه َفُأولِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن )حشر:  9 (

و آنها را بر خود مقدم می دارند، هر چند خودش��ان بسیار 
نیازمند باش��ند، کس��انی که از بخل و ح��رص نفس خویش 

بازداشته شده اند، رستگارانند.
   شأن نزول آیه

گفته ش��ده که این آیه درباره خانواده زنی به نام امّ سلیم 
بنت ملحان نازل شده، که با وجود تنگدستی، مرد فقیری را 

اطعام کرده و خود سر گرسنه بر زمین نهادند.
   اّم سلیم کیست؟

ای��ن زن، رمیصاء دختر ملحان ب��ن خالد بود. او در ابتدا با 
مال��ک بن ازدواج کرد و از او صاح��ب فرزندی به نام انس بن 

مالک شد که از اصحاب رسول خدا )ص( بود.
پ��س از مرگ پدر انس، ب��ا ابوطلحه ازدواج ک��رد. پس از 
ظهور اسام، امّ سلیم مسلمان شد و با پیامبر )ص( بیعت کرد. 
هنگامی که امّ س��لیم به پیامبر )ص( ایمان آورد، همس��رش 
مالک در ش��هر نبود، و هنگامی که بازگشت به امّ سلیم گفت: 
»ترک این دین کن« . امّ س��لیم گفت: »چ��را ترک این دین 
کن��م. من به ای��ن مرد ایم��ان آورده ام« . امّ س��لیم می گوید: 
»س��پس به انس که آن موقع کودکی بیش نبود تلقین کردم 
داً َرُسوُل ال«  تا بگوید: »اَْش��َهُد اَْن ال إلَه إالَّ ال َو اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ
و ان��س چنین کرد« . مال��ک گفت: »تو فرزن��دم را علیه من 
تحریک می کنی؟« گفتم: »نه من این کار را نمی کنم« . مالک 
با عصبانیت از خانه خارج ش��د، با کس��ی که از قبل دشمنی 
داشت، برخورد کرد و آن شخص او را کشت. امّ سلیم می گوید: 
»من به قضا رضا دادم و خود را س��رگرم تربیت انس نمودم و 

ازدواج نکردم تا زمانی که انس به من اجازه داد« .
امّ سلیم تمام تاشش را برای تربیت تنها فرزندش به کار گرفت 
و چون او به س��ن رشد رسید، با شرم به حضور رسول خدا)ص( 
رفته و عرض کرد: »ای رسول خدا! می خواهم جگرگوشه ام انس 

بن مالک را، به خدمت ش��ما درآورم، تا در خدمت ش��ما تعالیم 
اسامی را بیاموزد« . پیامبر )ص( نیز پذیرفت.

ابوهری��ره می گوید: مردی به نزد رس��ول خدا )ص( آمده 
گفت: من ناتوان��م و فقیر، یاریم ده. پیامب��ر )ص( او را به نزد 
برخ��ی از زنانش فرس��تاد، آنها گفتند: م��ا در خانه غیر از آب 
چیزی نداریم و هر کدام او را به سوی دیگری فرستاد و دیگری 
هم همین جواب را داد. مرد دوباره به نزد رسول خدا )ص( آمد 
و گفت: آنها چیزی نداشتند که به من بدهند. رسول خدا)ص( 
فرمود: آیا کسی هس��ت که او را مهمان کند تا خدا به او رحم 
کند. اباطلحه برخاسته و گفت: من یا رسول خدا! سپس با آن 
مرد به س��وی خانه نزد همسرش، امّ س��لیم، رفت و گفت: آیا 
چیزی در خانه داریم؟ امّ س��لیم گفت: نه غیر از کمی غذا که 
سهم کودکانمان است. اباطلحه گفت: کودکان را سرگرم کن 
و بخوابان و هرچه داریم ب��رای مهمان بیاور و چراغ را از خانه 
بیرون ببر، من دس��تم را به طرف سفره می برم و خالی بیرون 
می آورم تا مهمان غذا بخورد. آن ش��ب مهمان غذا را خورد و 
کودکان امّ سلیم و اباطلحه گرسنه خوابیدند. صبح که شد آن 
مرد به سوی رسول خدا )ص( رفته و گفت: من از مهمان داری 

شما تعجب می کنم. در همان لحظه این آیه نازل شد:
َو ُیْؤِثُروَن َعلی َأْنُفِس��ِهْم َو لَْو كاَن بِِهْم َخصاَصٌة َو َمْن ُیوَق 

ُشحَّ نَْفِسِه َفُاولِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن )حشر:  9 (
و آنها را بر خود مقدم می دارند، هر چند خودش��ان بسیار 
نیازمند باش��ند، کس��انی که از بخل و ح��رص نفس خویش 

بازداشته شده اند، رستگارانند.
امّ س��لیم در جنگ های علیه مشرکان ش��رکت می کرد و به 
مجاهدان مسلمان یاری می رساند. از جمله آن جنگ ها، جنگ 
حنین بود که از خود شجاعت بسیاری نشان داد. در طول جنگ به 
مداوای مجروحان می پرداخت، تشنگان را آب می داد و مریضان 
را م��داوا می نمود. او توانایی دفاع ازخود را داش��ت و در آن زمان 
عبداهلل بن اباطلحه را حامله بود. او را در گیر و دار جنگ دیده بودند 

که برای دفاع از خود، خود را به خنجر مسلح نموده بود.
همس��رش اباطلحه به پیامبر )ص( گفت: »ای رسول خدا! 
این امّ س��لیم خنجر برگرفته!« . امّ س��لیم گفت: »ای رس��ول 
خدا)ص( ! خنجر برگرفتم تا هیچ یک از مشرکان جرأت نکند 
به من نزدیک شود« . رسول خدا )ص( تبسم کرده، فرمود: »ای 

امّ سلیم! همانا خدا تو را کفایت کند و با تو نیکویی نماید« .
پیامبر )ص( می فرماید: »در معراج به بهش��ت داخل شدم، 
صدای راه رفتن کسی را شنیدم، پرسیدم این چه صدایی است؟ 

گفتند: این رمیصاء بنت ملحان مادر انس بن مالک است« .
رسول خدا )ص( امّ سلیم را بزرگ می داشت و به او احترام 

می کرد، به دیدار او می رفت و در خانه اش نماز می خواند.
ان��س بن مالک می گوید: »رس��ول خ��دا )ص( ، گاهی به 
دیدن اّم س��لیم می آمد و در خانه اش نماز می خواند. امّ سلیم 
مقام واالیی در نزد رس��ول خدا )ص( داش��ت، چرا که رسول 

خدا )ص( به خانه هیچ کس غیر از او نمی رفت.
نووی در »ش��رح صحیح مس��لم« می گوید: »امّ س��لیم و 
خواهرش امّ حرام، هر دو خاله های رس��ول خدا )ص( بودند 
و پیامب��ر )ص( به دی��دار آنها می رفت« . امّ س��لیم می گوید: 
»پیامبر )ص( در خانه من قیلوله می کرد و من برای ایش��ان 

فرشی می گستردم و ایشان بر آن می خوابید.«
اّم س��لیم می گوی��د: »پیامبر )ص( فرمود: ای امّ س��لیم! 
چرا با ما به حج نمی آیی؟ گفتم: ای رس��ول خدا! همسرم دو 
ش��تر بیش��تر ندارد؛ با یکی به حج می آید و با دیگری آب به 
نخلستان می برد. رسول خدا )ص( فرمود: در رمضان این کار 

را بکن، چرا که عمره رمضان مانند حج است« .
و ای��ن چنین صحابی��ه بزرگ قدر امّ س��لیم بنت ملحان، 
زندگی خود را در جوار رسول خدا )ص( گذراند و از سرچشمه 

نبوت سیراب شد و تعالیم دینی صحیحی را فرا گرفت. 
برگرفته از کتاب آشنایی با زنان قرآنی )1 جلد(، 
دقس، فواد حمدو.

بانویی که قرآن از او تجلیل کرد

عاقبت چشم امید به دنیا 
پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله :

َمِن اْنَقَطَع ِالَ��ی الهّ ِ َكفاُه الهّ ُ ُكلِّ َمُؤنَ��ةٍ َو َرَزَقُه ِمْن َحْیُث ال 
َكَلُه الهّ ُ اِلَْیها؛ ْنیا و َ َیْحَتِسُب َو َمِن اْنَقَطَع ِالَی الدُّ

ه��ر کس از غی��ر خدا بُِب��رد، خداوند، هزین��ه زندگی او 
را تأمی��ن می  کند و از جای��ی که انتظار ن��دارد، روزی  اش 
می  دهد؛ اّما هر کس چش��م امیدش به دنیا باشد، خداوند، او 

را به دنیا وا می  گذارد.
نهج الفصاحه، ص731
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بندگی خداوند 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله :

من َعَب��د ال حق عبادته آت��اه ال فوق امانیه و 
كفایته؛

هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگی 
کن��د، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا 

می کند.
 مجموعه ورام ج2 ، ص 108 -  بحاراالنوار
)ط-بیروت( ج 68، ص 184 ، ح 44

   1- مواظب اس��تراحت دیگران باشید و موبایل و رفت و آمد 
خود را در نظر بگیرید.

2- هن��گام راه رفتن در پله ها و محل های خیلی صاف و لغزنده 
مواظب جای پای خود باشید تا ُسر نخورید .

3- هنگام گذشتن از عرض خیابان از محل های مطمئن با دقت عبور 
کنید تا سرعت زیاد و کم توجهی رانندگان مشکلی ایجاد نکند.

4- مواد کنس��روی و بس��ته بندی باید نام – نشانی – پروانه – 
تاریخ مصرف داشته باشد.

۵- جه��ت آرامش خیال و پرداختن به معنویات بی دلیل پول و 
اشیاء قیمتی با خود حمل نکنید.

۶- در دستشویی ها موازین بهداشتی را لحاظ نموده و مراعات 
حال دیگران بنمائید و آب دهان را در معابر نیندازید.

۷- موقع عطسه و سرفه جلو دهانتان را بپوشانید و از عارق زدن 
در جمع به جد خودداری نمائید.

8- زی��اد روی پا ایس��تادن منج��ر به درد کمر و زانو می ش��ود 
مواظب خود باشید و از پمادهای بدبو استفاده نکنید.

9- خداحافظ��ی و کارهای ض��روری خود را چن��د روز قبل از 
حرکت انجام دهید تا موقع حرکت استرس نداشته باشید.

10- لیستی از کارهای ضروری از همین زمان تهیه و طبق زمان 
آن را انجام دهید تا در روزهای آخر با تراکم کار مواجه نشوید .

11- در این س��فر معنوی هیچ وقت استرس به خود راه ندهید . ذکر 
خدا – توانایی جسمی خود – کمک همراهان کارها را آسان می کند.

12- جهت کاهش از اس��ترس و ش��ک،  تکلیف ش��رعی است 
تمام اعمال و مناس��ک به طور دقیق از روحانی محترم کاروان 
فراگیرید که س��هل ان��گاری ، عمل باطل و جب��ران ناممکن و 

باقی ماندن دراحرام را بدنبال دارد.
13- اینک که زنگار دل با زالل زمزم توحید می زداییم بجاست 
قلبمان از کینه – کبر – حس��د پاک کنیم تا با خاطری آس��وده 

به اعمال بپردازیم.
14- برای جلوگیری از سرماخوردگی هنگامی که بدنتان گرم 
اس��ت مقابل پنکه – کولر ننش��ینید و زیر آب س��رد نروید و از 
نوشیدن آب خیلی س��رد خودداری کنید.)دمای مطلوب اتاق 

بین 18 تا 22 درجه سانتیگراد می باشد(
1۵- در طول سرماخوردگی بیشتر استراحت کنید و از غذاهای 
ترش و سرخ کرده کمتر استفاده کنید و از دم کرده بادام آسیاب 

شده همراه با مایعات تناول کنید.
1۶- خوش س��فر باشید و با نشاط ، کم صحبت و خوش بیان،  تا 

دیگران از همنشینی شما لذت ببرند.
1۷- از کاسه – بشقاب و لیوان لب شکسته استفاده نکنید.

18- اگر در توان شما نیست از رفتن به محل هایی طاقت فرسا 
نظیر غار حرا خودداری نمائید.

19- توصیه های بهداش��تی در رابطه ب��ا کورونا ویروس)صرفاً 

جهت آشنایی(
الف( افرادی که به بیماری های مزمن ریه و نقص ایمنی مبتا و 

کهولت سن دارند احتمال ابتای بیشتری دارند.
ب( ب��ا آب و صابون به دفعات شستش��وی دس��ت انجام گردد 

)می توان از ژل الکل ( استفاده کرد.
ج( از خوردن گوشت نیم پز خودداری نماید.

د( سبزی و میوه را به خوبی بشوئید.
ذ( رعای��ت دقی��ق موازی��ن بهداش��تی بنمائید و ب��ی دلیل به 

درمانگاههای سعودی در مجاور بیماران قرار نگیرید .
ر( از تماس غیر ضروری با حیوانات و دام خودداری نمایید.

 20- زائرینی که دچار بیماری قابل توجه تنفس��ی حاد تب دار 
همراه با سرفه هستند:

الف( تماس خود را با س��ایر افراد به حداقل رس��انند تا از بیمار 
شدن دیگران جلوگیری شود.

ب( هنگام عطس��ه و س��رفه نمودن دهان بینی را با دس��تمال 
بپوشانند و دستمال را در سطل زباله بیندازید.

ج( بیماری خود را به پزشک محترم اعزام شده اطاع دهد.
د( زائر بیمار تنفس��ی قاب��ل توجه با عائم تب و س��رفه کردن 
از تم��اس نزدیک )روبوس��ی – دس��ت دادن – صحبت کردن 
در فاصله کمت��ر از یک متر ( خودداری نم��وده و از نظر کورونا 
ویروس به نزدیکترین مرکز بهداشتی مراجعه نماید و در دوران 

درمان از ماسک مخصوص استفاده نماید.
21- لیوان تاش��و درب دار همراه داش��ته باشید و از لیوان های 

عمومی استفاده نکنید ، لیوان یکبار مصرف خوب است.
22- هنگام سوار و پیاده ش��دن اتوبوس عجله نکنید و مواظب 

هل دادن دیگران باشید، قدری تحمل کنید تا خلوت شود.
23- در سوار شدن اتوبوس و آسانسور رعایت افراد مسن را بنمائید.
24- در این سفر معنوی از لذت خدمت به همراهان بهره مند گردید.

2۵- جامه دان خود را بی دلیل زیاد س��نگین ننمایید و لباس و 
ضروریات طبق نیاز همراه بردارید.

2۶- پول خود را در چند نقطه گذاشته خوب بخاطر بسپارید تا 
موقع نیاز به آسانی در دسترس باشد.

2۷- بعضی از فروش��ندگان مکه و مدینه ص��دق گفتار ندارند 
هنگام خرید دقت داشته باشید یا با افراد مطلع خرید کنید.

28- خیلی از اجناس در ایران با کیفیت بهتر و قیمت مناس��بتر 
موجود اس��ت س��وغات را در ایران تهیه کنید تا وقت بیشتری 

جهت مناسک و خستگی کمتری داشته باشید.
29- در مروه و منی مواظب باش��ید در محل های تقصیر تیغ و 

اشیای تیز و برنده مشکلی برایتان ایجاد نکند .
30- از اصاح سر و صورت – اقدامات دندان پزشکی و تزریقات 
در محل های نامطمئن سعودی خودداری کنید.)پیشگیری از 

هپاتیت – ایدز(
31- در ص��ورت داش��تن عائم آنفوالنزا مانن��د تب – گلو درد 
– درد بدن – س��رفه خشک بیشتر استراحت کنید و به پزشک 
مراجعه کنید و از سرایت به دیگران دقت نمائید، و ده روز قبل از 

تشرف واکسن های آنفوالنزا و مننژیت خود را تزریق نمایید.
32- پنجره  ها را باز نگه دارید تا تهویه مناس��ب برقرار شود زیرا 

تنفس به تدریج اکسیژن اتاق را مصرف می نماید.
33- از دریافت و مصرف غذاهای نذری نا مطمئن در طول سفر 

خودداری فرمائید.
34- هرگونه اطاع رسانی فقط از مدیریت محترم و همکارانشان 
باخبر خواهید شد لذا در کلیه جلسات توجیهی جهت آشنایی 

بیشتر حضور بهم رسانید.
3۵- افرادی که ناراحتی مع��ده و دیابت دارند همواره مختصر 

مواد خوراکی همراه داشته باشند.
3۶- رفتار و گفتارش��ما باید در عربس��تان الگو باشد پس کاری 
که منجر به تحقیر و برخورد با ش��ما باش��د خ��ودداری نمائید. 

)بازار – قبرستان بقیع و.....(
3۷- هیچ گونه بحث کامی و رفتاری با عوامل سعودی نداشته 

باشید. درهمه حال صبور باشید.

نکات مهم 
بهداشتی و امنیتی 

برای زائران
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وصول به خداوند 
امام حسن عسکری علیه السام:

وجلَّ َسَفٌر ال ُیدَرُك ِاالهّ  ِانَّ الُوُصوَل ِالی اِل َعزهّ
بِامِتطاِء اللَّیِل؛

وصول به خداوند عزوجل س��فری است که 
جز با عبادت در شب حاصل نگردد.

بحار االنوار)ط-بیروت( ، 
ج75 ، ص380

   وقت��ی س��خن از »حاجی ماندن« اس��ت، 
یعنی واپس گرایی نداش��تن و راه پیموده شده 
به س��وی نور و خدا را، دوباره به س��وی نفس و 
ظلمت برنگشتن و میثاق بندگی را با معصیت، 

نشکستن.
حف��ظ پیمان به آن اس��ت که ب��ا زبانی که 
»لبی��ک« گفتی، همچنان لبی��ک گوی حق 
باقی بمانی و دعوت نفس اّماره و خواسته های 

نفس را جواب ندهی.
دس��تی را ک��ه ب��ه کعب��ه مالی��ده و با آن 
حجراالس��ود را لمس کردی، پس از بازگشت 

از آن سفر به گناه و خیانت نگشایی.
چش��می را که با آن به کعبه نگریستی، به 

»نگاه حرام« نیاالیی.
دلی ک��ه در مّکه به یاد حق زالل ش��د و از 
خوف قیامت لرزید و خاشع گشت، دیگر دچار 

قساوت و غفلت نشود.
پایی که در مس��یر »رمی جمرات« رفت و 
آمد داش��ت، یا میان صفا و م��روه هروله کرد، 
یا به ط��واف کعبه گام زد، دیگ��ر »راه حرام« 

را طی نکند.
اگر ب��ه قربانگاه رفتی، بای��د همة زندگیت 
ی��ک قربانگاه ش��ود که هر چه جز خ��دا را در 

پیشگاه »رضای الهی« قربانی کنی.
حیف نیس��ت که آن شفافیت روح، که دل 
را آمادۀ پذیرش تجلّی های عرش��ی می سازد، 

دوباره تیره شود و کدورت یابد؟
حضرت رسول )ص( فرمود:

»َم��ْن َحجَّ هذا الَبْیَت َفَلْم َیْرَفْث َولَْم َیْفِس��ْق، 
َخَرَج ِمْن ُذنوبِِه َكَیْوٍم َولََدْتُه اُمُّه« .  

کس��ی که این خانه را ح��ج و زیارت کند و 
از آن پ��س در پ��ی گناه نرود و مرتکب فس��ق 

نش��ود، از گناهان��ش بی��رون م��ی رود و پاک 
می ش��ود، همچون روزی که از مادرش متولّد 

شده است.

آیا ای��ن یک نعمت و موهبت بی نظیر الهی 
نیست؟

ح��ج، »چراغ راه« اس��ت. این چ��راغ را در 

روزها و ش��ب های زندگی مان ت��ا پایان عمر، 
روشن نگه داریم.

حج، ذخیره ب��رداری معنوی برای پیمودن 
راه طوالن��ی »از خ��ود ت��ا خدا« اس��ت. این 
ذخیره ها را در پیچ و خم روزمّرگی های زندگی 

جا نگذاریم.
اگر زندگی پس از بازگش��ت از این س��فر، 
با قبل از س��فر تفاوتی نکرده باش��د، به معنای 
پرداختن به جس��م ح��ج و دورماندن از »روح 
حج« است، و دریغا که آن رنج ها و عبادت ها و 

حالت ها از دست برود.
نورانیت فراهم آمده از زیارت بیت اهلل را باید 
در رواق جانت همیش��ه تابنده نگاه داری، تنها 
در این صورت اس��ت که حج و عمره، می تواند 
چراغ راه و نیروی حرکت و توش��ة سفر باشد و 
ابراهی��م خلیل، مقتدای حاجی گردد و صراط 
نورانی حضرت رسول )ص( ، همواره پیش پای 

»زائر« باشد.
در یک کلمه، ترک گناه به فرمودۀ حضرت 

رسول، نشانة قبولی حج است:
»آَیُة َقُب��وِل الَحجِّ َتْرُك م��ا كاَن علیِه العبُد 

نُوِب«. ُمقیمًا ِمَن الذُّ
البته هیچ کس معصوم نیست و شیطان هم 
از انسان دس��ت بر نمی دارد، اّما شایسته است 
اگر زائر، پیش از این س��فر، بر گناهانی عادت 
داشته و انجام می داده )ُمقیماً. . .( پس از حج، 

آن گناهان مستمر وعادت شده را ترک کند.
راستی. . . هنوز که حاجی هستی و حاجی 

مانده ای؟ خدا را شکر.
این گوهر را از دست نده  

برگرفته از کتاب همیشه حاجی 
بمانیم )1 جلد(،محدثی، جواد.

نشانه قبولی حج چیست؟

  حاجي اگر چه در دامنه هاي قله رحمت، در صحراي عرفات 
چند ساعتي بیشتر سپري نکرد، اما در همان فرصت کوتاه، در 

کاسي فشرده به مرور منظومه بزرگ هستي پرداخت.
جسم حاجي در دامنه هاي کوه و روحش بر فراز قله آن بر 
محمل بال فرش��تگان به پرواز درآمد و هس��تي را از ازل تا ابد 
در زی��ر پر گرفت. طلیعه این مرور، گذر از صبح الس��ت بود و 
عهدي که با معش��وق در آغاز راه بسته بود. فرصت کوتاه بود 
و دیدني ها بسیار، که باید دیده و نیوشیده مي شدند. هر نگاه 
حاجي، رس��وخي به جان ماجرا بود و شطح جریان، آدم، حوا، 
هابیل، قابیل، ابراهیم، هاجر، اسماعیل، نوح، موسي، عیسي، 
مریم و انسان که در دایره هستي، نزدیکترین مخلوق به مرکز 
اس��ت و رش��ته اي از تمامي موجودات به او متصل و حاال در 
این گش��ت و گذار اش��راقي، حاجي به اوج و انتهاي پروازش 

مي رس��د. به لوالک لما خلقت االفاک. به رسول اهلل االعظم 
محمد مصطفي)ص( و با صلواتي، کاس فشرده تاریخ و مرور 

منظومه بزرگ هستي به پایان مي رسد.
حاجي، عرق ریزان روح را در س��فري فش��رده و سنگین 
تجربه مي کند. خس��ته نیس��ت اما نیاز به تامل دارد تا بتواند 
این حجم حیرت آور تاریخ را هضم کند. حاجي از سفر عرش 
بازگش��ته و احساس مي کند، تنها نگاه به آسمان مي تواند به 
او در سبک شدن این حیرت س��نگین کمک کند. حاجي از 
سفر عش��ق بازگشته نیازمند مباحثه با شعور خویش است و 
چنین اس��ت که سمت مشعر را به او نشان مي دهند و حاجي 
قدم به رس��تنگاه شعر شیواي شعور – مش��عر – مي گذارد. 
دشت در س��کوت آرام بخشي فرو رفته اس��ت. اما چراغ دل 
حاجي روش��ن است و مي تواند با س��فر به درون خویش، در 

پرتو آن نور ازلي نگاهي دوباره داش��ته باشد به آنچه امروز بر 
او گذشته اس��ت. همه چیز براي این شب زنده داري سرشار 
از کش��ف و شهود آماده است. شعاعي از نور بین دل حاجي و 
آس��مان در رفت و آمد اس��ت. نمي داند این پرتو از آسمان بر 
آینه جانش مي تابد و بازمي گردد یا از دل او س��اطع شده و بر 
آینه آسمان مي خورد و منعکس مي شود، یا هر دو به هم نور 

مي دهند و باز مي تابانند.
حاج��ي ذره ذره، با تامل و تمرکز، محو این نور مي ش��ود، 
نور مي آید و مي رود و حاجي را روش��ن و روش��نتر مي کند تا 
جایي که خود به تمامي نور مي ش��ود و بین زمین و آسمان در 
حرکت. حاال حاجي به خورشید رسیده و غبار حیرت از میان 

برداشته شده است.
که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

همیشه حاجی بمانیم
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نگاه کردن و عبادت
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله :

النََّظُر في َثالَثِة أش��یاٍء ِعباَدٌة النََّظُر ِفي َوجِه 
الوالَِدیِن و ِفي الُمصَحِف و ِفي الَبحِر

نگاه کردن به س��ه چیز عبادت اس��ت: به 
صورت پدر و مادر، به قرآن و به دریا.

صحیفه امام رضا )ع( ص 90 ، ح 19 - 
بحاراالنوار)ط-بیروت( ج 10 ، ص 368 ، ح 10

   اصل و اس��اس انحراف و گرفتار ش��دن در جاده انحرافات و 
گمراهی ها، خارج ش��دن از دایره ی بندگ��ی و هدایت خداوند 
متعال اس��ت. به این معنا که هرگاه انسان خود را از چتر والیت 
الهی خارج کرد در واقع خود را تحت کنترل ضالت و گمراهی 

و والیت شیطان قرار داده است.
در فرهنگ قرآن اصل و اس��اس انحراف و گرفتار ش��دن در 
ج��اده انحرافات و گمراهی ها، خارج ش��دن از دایره ی بندگی و 
هدایت خداوند متعال اس��ت. به این معنا که هر گاه انسان خود 
را از چت��ر والیت الهی خارج کرد در واق��ع خود را تحت کنترل 

ضالت و گمراهی و والیت شیطان قرار داده است.
ش��یطان برای موفقیت و تس��لط ب��ر افراد بس��یار دقیق و 
مهندس��ی عمل می کن��د و در کار خود با دق��ت و روش خاص 
و آرام��ی به دنبال اهداف خود اس��ت که در منط��ق قرآن با نام 
س��یادت گام ب��ه گام از آن یاد می ش��ود: »وال َتتَِّبُع��وا ُخُطواِت 
یطاِن ِإنَُّه لَكْم َعُدوٌّ ُمبیٌن؛ و از گامهای شیطان، پیروی نکنید!  الشَّ

چه اینکه او، دشمن آشکار شماست!«. ]1[
مرحله دوس��ت داشتن ش��یطانی هر چند در آیات متعددی 
خداوند متعال دش��منی آشکار شیطان را برای انسان بیان کرده 
است ولی انسانی که در غفلت بی خبری و مستی شهوات دنیایی 
گرفتار ش��ده است، دوس��تی خدا را فراموش کرده و این دشمن 
آش��کار را دوس��ت خود قرار می د هد که در نهایت ب��ا اتخاذ این 
دوس��تی نکبت بار، ش��قاوت اخروی را برای خود فراهم می کند. 
»ِإنَّما ُسْلطانُُه َعَلی الَِّذیَن یَتَولَّْونَُه؛ همانا ُسلطه ی شیطان بر کسانی 
است که او را دوست دارند )والیت او را بر خویش بپذیرند(«. ]2[

مرحله قلقلک و القای شیطانی هر چند در آیات متعددی به 
شیطان و دشمنی اش اشاره شده ولی نباید از این موضوع غافل 
ش��د که تحرکات و تهدیدات ش��یطان در حد قلقلک و وسوسه 
َ َوَعَدكْم َوْعَد الَْحقِّ َو  ْمُر ِإنَّ الَّ ا ُقِضی اْلَ یطاُن لَمَّ است. »َو قاَل الشَّ
َوَعْدُتكْم َفَأْخَلْفُتكْم َو ما كاَن لِی َعَلیكْم ِمْن ُسْلطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتكْم 
َفاْسَتَجْبُتْم لی َفال َتُلوُمونی َو لُوُموا َأْنُفَسكْم ما َأنَا بُِمْصِرِخكْم َو ما 
الِمیَن لَُهْم  َأْنُتْم بُِمْصِرِخی ِإنِّی كَفْرُت بِما َأْشَركُتُموِن ِمْن َقْبُل ِإنَّ الظَّ
َعذاٌب َألیم؛ و شیطان، هنگامی که کار تمام می شود، می گوید: 
»خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده )باطل( دادم، 
و تخلّف کردم! من بر ش��ما تسلّطی نداشتم، جز اینکه دعوتتان 
کردم و ش��ما دعوت مرا پذیرفتید! بنا بر این، مرا سرزنش نکنید 
خود را س��رزنش کنید! نه من فریادرس ش��ما هستم، و نه شما 
فریادرس من! من نس��بت به شرک شما درباره خود، که از قبل 
داشتید، )و اطاعت مرا هم ردیف اطاعت خدا قرار دادید( بیزار و 

کافرم! مسلّماً ستمکاران عذاب دردناکی دارند«. ]3[
مرحله ارتباط حضوری یاران ش��یطان )مشاوره حضوری( 

ش��یطان در استراتژیک تسلط خود بر انس��ان تنها به تحرکات 
و وسوس��ه های نفس��انی خود بس��نده نمی کند بلکه در موارد 
زی��ادی از کارگزارانی اس��تفاده می کند که قبًا مقهور تس��لط 
شیطان شده اند: »َوَأْجِل��ْب َعَلیِهم بَِخیِلك َو َرِجِلك؛ و با سواران 

و پیادگانت بر آنها بتاز«. ]4[ 
ش��یطان برای موفقیت و تس��لط ب��ر افراد بس��یار دقیق و 
مهندس��ی عمل می کن��د و در کار خود با دق��ت و روش خاص 
و آرام��ی به دنبال اهداف خود اس��ت که در منط��ق قرآن با نام 
س��یادت گام ب��ه گام از آن یاد می ش��ود: »وال تَتَِّبُع��وا ُخُطواِت 
َُّه لَکْم َع��ُدوٌّ ُمبیٌن؛ و از گام های ش��یطان، پیروی  ��یطاِن إِن الشَّ

نکنید! چه اینکه او، دشمن آشکار شماست!«

چگونه جلوی تسلط شیطان را بگیریم؟
شرط و قدم اول در مبارزه با دشمن،  همان »دشمن شناسی« 
است. بدیهی اس��ت که تا کسی دش��من را نشناسد، حتی با او 
مخالفت هم نمی کند، چه رس��د به مبارزه و چه بس��ا از غفلت، 
فریب خورده و او را دوس��ت نیز بشناس��د. لذا خداوند متعال با 
قید این که او دش��من آشکار شماست، امر می کند که اطاعتش 

نکنید:
��ْیَطاَن ِإنَُّه لَكمُ ْ  »َأ لَْم َأْعَه��ْد ِإلَْیُكْم َیَبنِی َءاَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوْا الشَّ

ِبیٌن« )یس - 60( َعُدوٌّ مُّ
ترجمه: مگر با ش��ما عهد نس��بتم و نگفتم ای فرزندان آدم 

شیطان را اطاعت مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است.
اغلب ما می دانیم که »ش��یطان«، چه ابلیس باشد، چه افراد 
و چه هوای نفس، دش��من است، ولی باور نکرده ایم. لذا قدم اول 
دش��من شناسی و باور دش��منی اوس��ت و قدم بعد مقابله ی با 

اوست. یعنی هر چه گفت، خافش را انجام بدهیم.
ب – نکت��ه ی مهم بعدی که س��بب حفظ انس��ان از تبعیت 
ش��یطان می ش��ود، باور معاد اس��ت. خیلی ها خ��دا )مبدأ( را 
می شناسند، اما به معاد باور محکمی ندارند. اگر ما مقصد را باور 

داش��ته باشیم، حتماً در سفر درس��ت و به سوی مقصد حرکت 
می کنیم و س��عی می کنیم که منحرف نش��ویم و اگر شدیم نیز 

سریع بر می گردیم.
ج – ام��ا راجع به نماز، نکته بس��یار اس��ت و از جمله آن که 
انس��ان باید »مخاطب« را بشناس��د و گفتگوی خود با او را باور 
کند. آن وقت ارتباط بین عاش��ق و معشوق برقرار می شود و این 
ارتباط حتماً شیرین اس��ت. تا حدی که انسان دوست ندارد به 
پایان رس��د و وقت��ی هم به اجبار به پایان برس��د، آدمی منتظر 
فرصت و نوبت بعدی تجدید این دیدار و گفتگو می شود. اما نماز 
بی توجه، مال آور و خس��تگی آور می شود و طبعاً انسان نسبت 

به آن بی رغبت می شود.
کافی است یک بار تجربه کنیم. مثًا چند دقیقه قبل از اذان 
خود را حاض��ر کنیم. حاضر برای گفتگوی ب��ا محبوب. بعد در 
دل بگوییم: خدایا تا چند دقیقه ی دیگر، اذان می ش��ود، یعنی 
اذن می دهی که بیایم و مس��تقیم با تو مرتبط ش��وم و راز و نیاز 
کن��م و من لحظه  ش��ماری می کن��م. و بعد که اذان ش��د، یا در 
جماعت شرکت کنیم و همه ی حواسمان را به حضور در محضر 
حق تعالی بدهیم و اگر نش��د، مقابل حق تعالی با عش��ق و ادب 

بایستیم و نماز بخوانیم.
ش��اید لذت همین یک بار، تداومش را به دنبال آورد. در هر 
حال ش��روط و رسم عشق و عش��ق بازی را همگان بلد هستند، 
چون فطری اس��ت. فقط الزم اس��ت لحظاتی به معشوق توجه 
کنند. س��بب تنبلی به نماز، بیشتر به خاطر این است که با خدا 

کاری نداریم و فقط می خواهیم نمازمان را خوانده باشیم. 

پی نوشت:
]1[ سوره بقره آیه 168
]2[ سوره نحل آیه 100

]3[ سوره ابراهیم آیه 22
]4[ سوره اسراء آیه 64

چگونه شیطان 
برما مسلط می شود
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  هر س��اله در صحنه های گوناگون موس��م 
حج، به ویژه در میقات، طواف، مسعی، عرفات، 
مشعر و منا به زن و مرد ]و همسران[ مسلمان 
آموخته می شود که در برخوردهای اجتماعی 
مراقب یکدیگر باش��ند، در مقابل هم به دور از 
هرگونه آرایش و با لباس معنوی ظاهر شوند و 
حتی باید از لذت جنسی حال هم صرف نظر 

کنند؛ قرآن در این باره می فرماید:
 ) )َفال َرَفَث َو ال ُفُس��وَق َو ال ِجداَل ِفي الَْحجِّ

)بقره: 197 (
]باید بدانند که[ در حج آمیزش جنس��ی و 

گناه و جدال روا نیست.
در این آی��ه مراد از »رفث« هم بس��تری و 
بهره گیری لذت جنسی است که باید در حج از 
آن اجتناب کرد که به یقین این دستور خداوند 

در موسم حج بی حکمت نیست.
»حاج��ی با مقداری خ��ودداری از نیازهای 
روانی و بیولوژیکی )آمی��زش، ازدواج، آرایش( 
مفاهیم��ی چ��ون تع��ادل، توانای��ی، تحمل 
محرومیت و توانایی فداکاری و ایثار را در ذهن 
خود جای می دهد و اراده و تن را در برابر نیازهای 
مختلف مادی و روانی مقاوم می سازد؛ یعنی وی 
بر شیوه های تربیتی فردی و اجتماعی، براساس 
قانون توحیدی پای می فشارد و عمل می کند و 
می تواند حالت نابهنجاری را که انسان در برابر 

نیازمندی ها و دارایی های گوناگونش در آن به 
سر می برد، پشت س��ر گذارد. در حج نیروهای 
عاطفی بهنجار نسبت به دیگران رشد می کند 
و ثابت می ش��ود ک��ه انس��ان می تواند عواطف 
فردی خویش را زیر پا گذارد و آن را نثار جامعه 

کند«.  1 
اگرچه مراعات پوشش و آرایش در کاهش 
فشار جنسی و فس��اد اخاقی در جامعه مؤثر 
اس��ت، ولی عامل مهم تر، تربی��ت دینی زن و 
مرد مسلمان در عمل است که در برخوردهای 
اجتماعی مرتکب گناه نشوند. نمونه عملی این 

نوع تربیت در حج به خوبی نمایان است. چگونه 
می شود که مرد و زن مسلمان طی چند روز در 
فشرده ترین و متراکم ترین مکان ها گام به گام، 
دوش به دوش و شانه به شانه هم حضور داشته 
باش��ند، عمل طواف یا مس��عی را انجام دهند، 
گ��روه زن ها از میان گروه م��ردان عبور کنند، 
ام��ا مردها به زن ها خیره نگاه نکنند یا س��عی 
کنند مرتکب عمل گناهی نشوند؟ چه عاملی 
سبب می ش��ود که حتی زن و مرد مسلمان به 
فکر گناه هم نیفتند و سعی کنند مناسک چند 
روزه حج را سامت به پایان برسانند؟ در پاسخ 

باید گفت آنچه مقابل طغیان جنس��ی یا عمل 
گناه، ایس��تادگی می کند، ایمان است؛ یعنی 
مرد و زن مس��لمان در موس��م حج به تربیت 

قرآنی عمل می کنند که می فرماید:
وا ِمْن َأْبصاِرِهْم َو َیْحَفُظوا  )ُقْل لِْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ
َ َخِبیٌر بِما  ُفُروَجُه��ْم ذلِ��َك َأْزك��ی لَُه��ْم ِإنَّ الَّ
َیْصَنُعوَن َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبصاِرِهنَّ 

( )نور:  30  و 31 ( َو َیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ
به مؤمنان بگو چش��م های خود را ]از نگاه 
ب��ه نامحرمان[ فرو گیرند و دام��ان خود را ]از 
بی عفتی[ حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر 
اس��ت. خداوند به آنچه انج��ام می دهند آگاه 
اس��ت و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را 
]از نگاه هوس آلود[ فرو گیرند و دامان خویش 

را ]از بی عفتی[ حفظ کنند.
به عبارت دیگر، کنترل روابط اجتماعی زن 
و مرد در موس��م حج به وسیله نظام اجتماعی 
نیس��ت، بلکه عامل بهبودبخ��ش روابط زن و 
مرد مسلمان، »ایمان« است. ازاین رو می توان 
عفت اجتماعی را در موسم حج مرحله تمرین 
و آزمون دانس��ت تا تعام��ات اجتماعی زن و 
مرد در زندگی اجتماعی بهبود یابد و براساس 

ایمان شکل گیرد.
برگرفته از کتاب آموزه ها و آثار 
اجتماعی حج )1 جلد(،بافكار، حسین.

آزمایش و تمرین عفت اجتماعی

وسیله تقرب 
امام کاظم علیه السام:

ُب به الَعب��ُد اِلی اِل بَعِد  اَفَض��ُل ما َیَتَقرَّ
الَمعِرَفِة به ، الَصلوُة؛

بهتری��ن چی��زی ک��ه بنده بع��د از 
شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی 

تقرب پیدا می کند، نماز است.
تحف العقول، ص391

کوچه های رحمت
   جواد محدثی / کمی در کوچه پ��س کوچه های رحمت بگرد. لحظاتی »کارنامه« 

خویش را مرور کن. چه می بینی؟ نقاط روشن آن بیشتر است یا نقاط تیره اش؟
بنا بود که روز عرفه، در »عرفات« آمرزیده ش��وی، آن اشک ها و ناله ها چه شد و کجا 
رفت؟ تنها برای آن »نیمروز س��بز دعایی« نبود و فقط قرار نبود که آن اشک ها و گریه ها 
در دامنه »حلب الرحمه« جا بماند و بیایی! قرار هم نیس��ت که »تامات منا« را، صفای 
روز »ایام تش��ریق« را، زالل نیایش در »مسجدالحرام« را و شور و حال کنار کعبه و مقام 

ابراهیم را اینجا جا بگذاری و تهیدست به ایران برگردی.
باری، آینه بردار، کمی به خودت نگاه کن. در خلوت خویش، با خودت صمیمی باش، 

بدون تظاهر و خودنمایی و ظارسازی، بی تعارف و مجامله.
کیستی، در کجایی، چیستی؟ منا، جایگاه مناسب »خلوت با خویش« است.

می گویی نه؟ به اطراف بنگر، کمی از غوغای ماشین ها و ازدحام جمعیت فاصله بگیر، 
به کناره ها، به جاهای خلوت تر برو، کم نیستند کسانی که در خود،  غرقند، می اندیشند، 

می گریند، می نالند، با گردنی کج و چشمانی اشکبار همراه با استغفار.
جدا از خنده ها و حرف ها، تنها در جمع در خلوتی آمیخته به خشوع و دعا. آسمان آنها 

به زمین نزدیک است. آسمان چشمشان هم بارانی است و هوای دل شان ابری.
از خود دوباره بپرس: اینجا کجاست و من کیستم و چیستم؟

کوچ نزدیک است و سفر، رو به پایان، کارم چیست؟
بارم چیست؟

عرفات و مشعر و منا، سرزمین »خلوت با خویش« است و »هم صحبتی با خدا.«

نیازسازی کاذب
  انس��ان از لحاظ روانی، آمادگی زیادی برای راحت طلبی، تجمل پرستی و حتی متمایز 
کردن خویش از افراد دیگر با در اختیار گرفتن کاالها و خدمات بیشتر دارد تا به این وسیله 
شکافی بین خود و سایر گروه های جامعه به وجود آورد و از این شکاف، برای تثبیت وضعیت 
اجتماعی خود اس��تفاده کند؛ از این رو برخی س��عی می کنند با تجمل پرس��تی و ریخت و 
پاش ها، به نیازهای غیرواقعی خود که با قرار گرفتن در چنین فضایی ایجاد ش��ده، پاس��خ 
بدهند. نبود اطاعات کافی در مورد مزایای کاالهای س��اده و س��نتی از یک سو و ناآگاهی 
از مضرات تولیدات صنعتی از س��ویی دیگر، یکی از دالیل گرایش به مصر ف گرایی و ریخت 
و پاش های غلط به ش��مار می رود. اگر واقعاً روشن ش��ود غذای ساده ای مثل تخم مرغ چه 
فوایدی دارد و غذایی مانند کالباس یا سوسیس چه مضراتی در پی دارد، یقیناً سفره آراسته 
به غذاهای س��اده و مقوی را بر انواع و اقسام فست فودها، اسنک ها، تنقات چرب و شیرین،  
نوش��یدنی های قندی و... ترجیح می دهیم. جالب این که نوع این کاالها به گونه ای هستند 
که جزو نیازهای اولیه نیز به شمار نمی آیند، بلکه صرفاً اقناع کننده حس تنوع خواهی افراد 
است. متاسفانه مشکل آنجاست که با توجه به آسیب پذیر بودن فرهنگ عمومی جامعه، هر 
قدر تبلیغات ناس��الم در سطح باال و فرهنگ عمومی در حد پایین باشد، امکان رشد روحیه 
راحت طلبی و تجمل پرستی بیش��تر است. انسان  هایی که اعتماد به نفس کمتری دارند و 
کمت��ر در مورد نقش خود در جامعه فکر می کنند، آس��ان تر پذیرای روحیه مصرف گرایی 
هستند؛ از این رو بسیاری از مردم با مشاهده تبلیغات کاالها، به خرید آن اقدام می کنند و از 
آنجا که این تبلیغات هر روز رنگ و شکل تازه تر و جذاب تری به خود می گیرد، همین عامل 

باعث رواج مصرف گرایی و گرایش شدید به آن می شود.
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 قوت غالب او نان جو و خرما بود. نوشته اند که 
هرگز س��ه روز پشت س��ر هم از نان گندم - نه 
غذاهای رنگارنگ - ش��کم خود را س��یر نکرد. 
امّ المؤمنین عایشه می گوید که گاهی یک ماه 
از مطبخ خانه ما دود بلند نمی شد. سوار مرکب 

بی زین و برگ می شد.
 آن روزی که اسب های قیمتی را با زین و برگهای 
مجّهز س��وار می ش��دند و تفاخر می کردند، آن 
بزرگوار در بس��یاری از جاها سوار بر درازگوش 
می شد. حالت تواضع به خود می گرفت. با دست 

خود، کفش خود را وصله می زد)4(. 
این همان کاری است که شاگرد برجسته این 
مکت��ب - امیرالمؤمنین علیه الّس��ام - بارها 
انج��ام داد و در روایات راجع ب��ه او، این را زیاد 

شنیده اید. 
در حالی که تحصیل م��ال از راه حال را جایز 
می دانست و می فرمود: »نعم العون علی تقوى 
الَّ الغنی«؛)۵( بروید از طریق حال - نه از راه 
ح��رام، نه با تقلّب، نه با دروغ و کلک - کس��ب 
م��ال کنید، خود او اگر مال��ی هم از طریقی به 

دستش می رسید، صرف فقرا می کرد. 
عبادت او چن��ان عبادتی بود ک��ه پاهایش از 
ایستادن در محراب عبادت ورم می کرد. بخش 
عمده ای از شبها را به بیداری و عبادت و تضّرع 
و گریه و اس��تغفار و دعا می گذرانید. با خدای 
متعال راز و نیاز و اس��تغفار می کرد. غیر از ماه 
رمضان، در ماه ش��عبان و م��اه رجب و در بقیه 
اوقات س��ال هم - آن طور که ش��نیدم - در آن 

هوای گرم، یک روز در میان روزه می گرفت. 
! تو  اصحاب او به او عرض کردند: یا رس��ول اهللَّ
که گناه��ی نداری؛ »غفرال ل��ك ما تقدم من 
ر« - که در س��وره ی فتح هم  ذنبك و م��ا تأخهّ
م من ذنبك و ما  آم��ده: »لیغفر لك الَّ ما تق��دهّ
ر«)۶( - این همه دعا و عبادت و اس��تغفار  تأخهّ
چرا؟! می فرمود: »افال اكون عبداً شكورا«؛)۷( 
آیا بنده سپاس��گزار خدا نباشم که این همه به 

من نعمت داده است؟!
اس��تقامت او اس��تقامتی بود که در تاریخ 
بشری نظیرش را نمی ش��ود نشان داد. چنان 
اس��تقامتی به خرج داد که توانس��ت این بنای 
مستحکم خدایی را که ابدی است، پایه گذاری 
کند. مگ��ر بدون اس��تقامت، ممک��ن بود؟ با 

استقامت او ممکن شد. 
با اس��تقامت او، ی��اراِن آن چنان��ی تربیت 
ش��دند. با اس��تقامت او، در آن جایی که هیچ 
ذهنی گمان نمی ب��رد، خیمه مدنّیت ماندگار 
بش��ری در وس��ط صحراهای ب��ی آب و علف 
عربس��تان برافراش��ته ش��د؛ »فلذلك فادع و 
اس��تقم كما امرت«.)8( اینها اخاق ش��خصی 

پیامبر است.
و اما اخاق حکومت��ی پیامبر. آن حضرت 
عادل و با تدبیر بود. کسی که تاریخ ورود پیامبر 
به مدینه را بخواند - آن جنگهای قبیله ای، آن 
حمله کردنها، آن کش��اندن دشمن از مکه به 
وسط بیابانها، آن ضربات متوالی، آن برخورد با 
دشمن عنود - چنان تدبیر قوی و حکمت آمیز 
و همه جانبه ای در خال این تاریخ مش��اهده 
می کند که حیرت آور است و مجال نیست که 

من بخواهم آن را بیان کنم.
او حاف��ظ و نگهدارنده ضابط��ه و قانون بود 
و نمی گذاش��ت قانون - چه توسط خودش، و 
چه توس��ط دیگران - نقض شود. خودش هم 
محکوم قوانین بود. آیات قرآن هم بر این نکته 
ناطق اس��ت. برطبق هم��ان قوانینی که مردم 
بای��د عمل می کردن��د، خ��ود آن بزرگوار هم 
دقیقاً و به شّدت عمل می کرد و اجازه نمی داد 

تخلّفی بشود. 
وقتی ک��ه در جنگ بنی قریظ��ه مردهای 
آن ط��رف را گرفتند؛ خائنهایش��ان را به قتل 
رس��اندند و بقیه را اسیر کردند و اموال و ثروت 
بنی قریظ��ه را آوردن��د، چن��د نف��ر از اّمهات 
مؤمنین - که یکی جن��اب امّ المؤمنین زینب 
بنت جحش اس��ت، یکی امّ المؤمنین عایش��ه 
اس��ت، یک��ی ام المؤمنین حفصه اس��ت - به 
! این همه طا  پیامبر عرض کردند: یا رسول اهللَّ
و این همه ث��روت از یهود آمده، یک مقدار هم 

به ما بدهید.
 ام��ا پیامب��ر اک��رم با ای��ن که زنه��ا مورد 
عاقه اش بودند؛ به آنها محبت داشت و نسبت 
به آنها بس��یار خوش��رفتار بود، حاضر نشد به 

خواسته شان عمل کند. 
اگ��ر پیامب��ر می خواس��ت از آن ثروتها به 

همس��ران خود بدهد، مس��لمانان هم حرفی 
نداش��تند؛ لیکن او حاضر نش��د. بعد که زیاد 
اصرار کردند، پیامبر با آنها حالت کناره گیری 
به خود گرفت و یک ماه از زنان خودش دوری 
کرد ک��ه از او چنان توّقعی کردن��د. بعد آیات 
شریفه س��وره احزاب نازل شد: »یا نساء النبی 
لستنهّ كأحد من النهّس��اء«)9(، »یا ایهّها النهّبی قل 
نیا و زینتها  الزواجك ان كنتنهّ تردن الحیاة الدهّ
رحكن سراحا جمیال.)10(  فتعالین امتهّعكنهّ و اسهّ
ار االخرة فأن  و ان كنتنهّ تردن الَّ و رسوله والدهّ
الَّ اعدهّ للمحس��نات منكنهّ أجرا عظیما«.)11( 
پیامب��ر فرمود: اگر می خواهی��د با من زندگی 
کنید، زندگی زاهدانه اس��ت و تخّطی از قانون 

ممکن نیست.
از دیگ��ر خلقیات حکومت��ی او این بود که 
عهد نگهدار بود. هیچ وقت عهدش��کنی نکرد. 
قریش با او عهدشکنی کردند، اما او نکرد. یهود 

بارها عهدشکنی کردند، او نکرد.
او همچنی��ن رازدار بود. وقت��ی برای فتح 
مکه حرکت می کرد، هیچ کس نفهمید پیامبر 
کجا می خواهد برود. همه لش��کر را بسیج کرد 
و گف��ت بیرون برویم. گفتن��د کجا، گفت بعد 
معلوم خواهد ش��د. به هیچ کس اجازه نداد که 
بفهمد او به س��مت مکه می رود. کاری کرد که 
تا نزدیک مکه، قریش هنوز خبر نداش��تند که 

پیامبر به مکه می آید!
دش��منان را یکس��ان نمی دانس��ت. این از 
نکات مه��م زندگ��ی پیامبر اس��ت. بعضی از 
دش��منان، دش��منانی بودند که دشمنیشان 
عمیق بود؛ اما پیامبر اگر می دید خطر عمده ای 
ندارند، کاری به کارش��ان نداش��ت و نسبت به 
آنها آس��ان گیر بود. بعضی دشمنان هم بودند 
که خطر داش��تند، اما پیامبر آنه��ا را مراقبت 

می کرد و زیر نظر داش��ت؛ مثل عبداهللَّ بن اُبی. 
عبداهللَّ بن اُبی - منافق درجه یک - علیه پیامبر 
توطئ��ه هم می ک��رد؛ لیکن پیامب��ر فقط او را 
زی��ر نظر داش��ت، کاری به کار او نداش��ت و تا 
اواخ��ر عمر پیامبر هم بود. اندکی قبل از وفات 
پیامب��ر، عبداهللَّ اُبی از دنی��ا رفت؛ اما پیامبر او 
را تحّمل می کرد. اینها دش��منانی بودند که از 
ناحی��ه آنها حکومت و نظام اس��امی و جامعه 
اس��امی مورد تهدید جّدی واقع نمی شد. اما 
پیامبر با دشمنانی که از ناحیه آنها خطر وجود 

داشت، به شّدت سختگیر بود. 
هم��ان آدم مهرب��ان، هم��ان آدم دلرحم، 
هم��ان آدم پرگذش��ت و با اغماض، دس��تور 
داد که خائن��ان بنی قریظ��ه را - که چند صد 
نفر می ش��دند - در یک روز به قتل رساندند و 
بنی نضیر و بنی قینقاع را بیرون راندند. و خیبر 
را فتح کردند؛ چون اینها دش��منان خطرناکی 
بودن��د. پیامبر با آنه��ا اّوِل ورود به مکه کمال 
مهربان��ی را به خرج داده بود؛ اما اینها در مقابل 
خیانت کردند و از پش��ت خنجر زدند و توطئه 

و تهدید کردند. 
پیامب��ر عبداهلل بن اُبی را تحّم��ل می کرد؛ 
یهودی داخل مدینه را تحّمل می کرد؛ قرشی 
پناه آورن��ده به او یا ب��ی آزار را تحمل می کرد. 
وقت��ی مک��ه را فتح کرد، چ��ون دیگر خطری 
از ناحی��ه آنها نبود، حتی امثال ابی س��فیان و 
بعض��ی از بزرگان دیگر را ن��وازش هم کرد؛ اما 
این دشمن غّدار خطرناک غیرقابل اطمینان را 
به شّدت س��رکوب کرد. اینها اخاق حکومتی 
آن بزرگ��وار اس��ت. در مقاب��ل وسوس��ه های 
دشمن، هوشیار؛ در مقابل مؤمنین، خاکسار؛ 
در مقابل دس��تور خدا، مطیع محض و عبد به 
معنای واقع��ی؛ در مقابل مصالح مس��لمانان، 
بی تاب برای اقدام و انج��ام. این، خاصه ای از 

شخصیت آن بزرگوار است.
2( احزاب: 21

3( نظی��ر این مطل��ب در بحاراالنوار، ج 9، 
ى لحیته و  ص 30۷ آمده اس��ت؛ فوقف یس��وهّ

ینظر الیها.
4( نهج الباغه، ۷۶
۵( کافی: ج ۵، ۷1

۶( فتح: 2
۷( بحاراالنوار، ج 10، 40

8( شوری: 1۵
9( احزاب: 32

10( احزاب: 28
11( احزاب: 29

بیانات در خطبه های نمازجمعه 
تهران   22 / 2/ 1379

گوشه هایی از زندگی و شخصیت پیامبر)ص(   در بیانات رهبر معظم انقالب

  ادام�ه از صفح�ه 2 - رفتارش با مردم، رفت��ار خوش بود. در 
جمع مردم، همیشه بّش��اش بود. تنها که می شد، آن وقت غمها و 
حزنها و همومی که داش��ت، آن جا ظاهر می ش��د. هموم و غمهای 
خودش را در چهره خودش جلِو مردم آشکار نمی کرد. بّشاش بود. 
به همه سام می کرد. اگر کس��ی او را آزرده می کرد، در چهره اش 
آزردگی دیده می شد؛ اما زبان به شکوه باز نمی کرد. اجازه نمی داد 
در حضور او به کسی دش��نام دهند و از کسی بدگویی کنند. خود 
او هم به هیچ کس دش��نام نمی داد و از کس��ی بدگویی نمی کرد. 
کودکان را م��ورد ماطفت قرار می داد؛ با زنان مهربانی می کرد؛ با 
ضعفا کمال خوشرفتاری را داشت؛ با اصحاِب خود شوخی می کرد 
و با آنها مسابقه اسب س��واری می گذاشت. زیراندازش یک حصیر 

بود؛ بالش او از چرمی بود که از لیف خرما پر شده بود؛
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صراطمیزان
همان دس��تهای اس��تعماری که 
در طول قرنهای گذش��ته س��عی 
می کردن��د بین ش��یعه و س��ّنی 
اخت��اف ایجاد کنن��د، امروز هم 
تاش می کنند ب��رای این که بین 
شیعیان و سّنیان، کینه و برادرکشی و اختاف به وجود آورند. شما 
مردم هوش��مند باید مراقب باشید. شاید یک عّده خیال کنند که 
ایجاد اختاف به نفع مذهب آنهاست، در حالی که اشتباه می کنند. 
بیانات  در دیدار مردم زاهدان  2 / 12 / 1381

ما ب��ا مس��لمین اهل تس��نن 
یکی هس��تیم؛ واحد هس��تیم 
که مس��لمان و برادر هستیم. 
اگر کس��ی کام��ی بگوید که 
باعث تفرقه بین ما مسلمان ها 

بش��ود، بدانید که یا جاهل هس��تند یا از کسانی هستند که 
می خواهند بین مسلمانان اختاف بیندازند. قضیه شیعه و 

سنی اصًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم. 
صحیفه امام، ج6، ص133

خبرنامه
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َحمراُءااَلَس��د، نام یکي از غزوات رسول اکرم و 
جایي نزدیک مدینه است.

   تاریخ وقوع غزوه
این غزوه، یکشنبه 8 شوال سال سوم هجري، 
یک روز پ��س ازغزوه احد در هش��ت یا ده میلي 
مدینه ، در راه وادي عقیق به مکه و در س��ه میلي 

ذي الحلیفه روي داد.]1[]2[]3[

   هدف از غزوه
ه��دف پیامبر از این غزوه ، ک��ه به فرمان خدا 
صورت گرفت]4[]۵[]۶[، آن بود که مش��رکان 
را از ادامه جنگ و حمله به مدینه بترس��اند و باز 
دارد و قّوت و قدرت مسلمانان را به دشمن نشان 
ده��د و بفهماند که زخم و شکس��تي که درغزوه 
احدبه آنان وارد شده، عزم و اراده شان را از مقابله 

با دشمن سست نکرده است]۷[
سخن پیامبر اکرم هنگام بسیج مسلمانان نیز 
از ای��ن مطلب حکایت دارد: »... َفاِنَُّه اَنْکي لِلَْعدِوّ و 
��مع« )پس آن براي دش��من زیان آورتر  اَبَْعُد لِلَسّ

است و آوازه اي بیشتر و پردامنه تر دارد،]8[]9[
براساس گزارش��ي دیگر، رس��ول خدا چون 
خبر یافت که مش��رکان در َروحاء از بازگشت به 
مدینه سخن مي گویند، مسلمانان را براي تعقیب 

دشمن فراخواند]10[]11[

   دستور نظامي پیامبر بعد از نماز صبح
پیامب��ر اکرم پس از نماز صب��ح، در حالي که 
مجروحانغزوه احدمشغول مداواي جراحات خود 
بودند، به بِال فرمود که ندا دهد: پیامبر دس��تور 
مي دهد دش��من را تعقیب کنید و جز کساني که 
دیروز در جنگ حضور داش��تند کسي نباید با ما 

)از مدینه( خارج شود]12[]13[
روایت دیگر حاکي از این است که پیامبر تنها 
به کس��اني که درغزوه احدزخم برداشته بودند، 
فرم��ان و رخصت داد وي را در این لشکرکش��ي 

همراهي کنند]14[

   ارزیابي دو طایفه روایات
طبق روایت نخس��ت، از هفتصد تن لشکریان 
مس��لمان در احد، بیش از هفتاد تن به ش��هادت 
رس��یدند]1۵[]1۶[و هم��ه باقي مان��دگان، در 

حمراءاالسد شرکت کردند]1۷[

   شمار همراهان به روایت دیگر
به روایات دیگر، شمار همراهان پیامبر در این 
غزوه شصت]18[یا هفتاد تن]19[]20[، یعني 
حدود تعداد مجروحان احد، بوده است]21[آیه 
1۷2 س��وره آل عمران و گفتار پیامبر )ااَلِعصابٌة 
تشّد المراهلّل تطلب عدّوها فانها انکي )انکأ( للعدو 

وابعد للسمع(، قول دوم را تأیید مي کند]22[

   جمع بین دو قول
شمس شامي]23[کوش��یده است میان این 

دو قول را جمع کند.

روایت ضعیفي نیز مي گوید که پیامبر از میان 
حاض��راِن در احد و کس��اني ک��ه در آنجا حضور 

نیافتند، لشکري به این غزوه برد.]24[

   اطاعت نظامي مجروحان از پیامبر
ب��ه ه��ر روي، زخمی��ان اح��د از پیامب��ر 
فرمان برداري کردند و س��اح برداش��تند. از آن 
میان، چهل تن از بني َس��لَمه، که بیش از دیگران 
متحمل جراحات شده بودند، به پیامبر پیوستند 

و به صف ایستادند.
برخ��ي همچون عبداهللّ بن س��هل و برادرش 
رافع، که َمرکبي نداش��تند، افتان و خیزان خود 

را به پیامبر رساندند.
تنها جابرب��ن عبداهلّل با آنک��ه در احد حضور 

نداشت، با اجازه پیامبر همراه لشکر شد.]2۵[
پیامبر پرچمش را که از روز احد بس��ته مانده 
بود به علي علیه السام )و به قولي به ابوبکر( سپرد 
و خود با وجود زخمهاي فراوان، به مس��جد رفت 
و نماز گزارد، س��پس جامه رزم پوشید و حرکت 

کرد]2۶[]2۷[]28[
پیامبر سه تن از بني اَسلَم را، به منزله طلیعه، 
در پي دش��من فرس��تاد، اما دو تن از ایش��ان را 

مشرکان به شهادت رساندند.

   رایزني مشرکان در مورد حمله مجدد
مشرکان درباره حمله مجدد به مدینه رایزني 
مي کردند، لیکن صفوان بن امیه آنان را از خش��م 
و انتقام مس��لمانان برحذر داش��ت و هشدار داد 
که ممکن اس��ت این بار شکس��ت بخورند. پس، 

مش��رکان به راه خود ادامه دادند و در روحاء فرود 
آمدند. رس��ول خدا و یارانش نیز به حمراءاالسد 

رسیدند و آنجا اردو زدند.

   برخي از تاکتیك هاي نظامي پیامبر
به دس��تور پیامبر ش��بها آتش مي افروختند. 
شعله هاي آتش، که شمار آن به پانصد مي رسید، 
از دوردس��ت دیده مي ش��د و آوازه این لشکر در 
هر جا پیچید و بدین وس��یله خداوند دش��من را 

سرکوب کرد]29[
پ��س از آن، معبدب��ن ابي معب��د ُخزاعي، که 
همچون دیگر افراد قبیله اش هم پیمان و هواخواه 
پیامبر بود، با سخنان و اش��عار خود، ابوسفیان و 
س��ران قریش را از فکر حمله ب��ه مدینه منصرف 

ساخت]30[]31[
بدین گونه، مشرکان خسته از جنگ و خرسند 
از پیروزي خویش، از بیم مسلمانان، به سرعت به 

طرف مکه رفتند.]32[]33[

   تهدید نظامي ابوسفیان
ابوس��فیان به پیامبر پیغام فرس��تاد که براي 

نابودي باقي مسلمانان بازخواهند گشت.
پیامبر و مسلمانان نیز گفتند خدا ما را بس است 
و او یاوري نیکوست. معبد خزاعي با پیک به پیامبر 

اطاع داد که کفار به مکه بازگشته اند]34[]3۵[

   مجازات قاتل حمزه در جنگ
در غزوه حمراءاالس��د، پیامبر ب��ه معاویة بن 
مغیرۀ بن ابي العاص که حم��زه را مثله کرده بود، 

و ابوع��ّزه ُجَمحي که در ب��در او را آزاد کرده بود، 
دست یافت و فرمان قتل آنان را داد.

ابوعزه هنگام آزادي اش، با پیامبر عهد کرد که 
اح��دي را بر ضد او یاري نکن��د، اما درغزوه احدبا 

مشرکان همراهي کرده بود.]3۶[]3۷[]38[

تاریخ بازگشت از غزوه
پیامبر اکرم پس از پنج روز، از حمراءاالسد به 

مدینه بازگشت]39[قس ابن هشام،]40[.
طبري معتقد اس��ت پس از سه روز بازگشته 
اس��ت]41[اما بکري معتقد است پس از سه روز، 

بازگشت از غزوه به مدینه بوده است.]42[
در این م��دت عبداهللّ بن اّم مکتوم جانش��ین 

پیامبر در مدینه بود]43[
از آنجاکه در حمراءاالس��د رویارویي و جنگي 
روي ن��داد برخي آن را جزو غزوات ندانس��ته اند.

]4۵[]44[

   شان نزول آیات غزوه حمراء االسد
آیات 1۷2 تا 1۷۵ س��وره آل عمران در شأن 
غزوه حمراء االس��د نازل شده است .]4۶[]4۷[

]49[]48[

   آثار رواني شکست مشرکان
این غزوه شکستي رواني و تبلیغي براي قریش 
و منافقان و یهود مدینه بود و روحیه مسلمانان را 

هم تقویت کرد.]۵0[
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َحمراء االسد

 

غزوه ای که کمتر می شناختیم


