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رهنمود

قدر حج را بدانید 
  وح��دت را حف��ظ کنید. 
دش��من، بس��یار خواستار آن 
اس��ت که منادی وحدت را در 
خانه خ��ودش دچار اختالف و 
تفّرق کند. همه این را همیشه 
به یاد داشته باشند. گروههای 
مختل��ف، مذاه��ب مختلف، 

شهرهای مختلف و آدمهای مختلف این را بدانند. دشمنان اسالم 
و جمهوری اس��المی، خیلی دوس��ت میدارن��د بگویند »این هم 
جمهوری اسالمی که همه اش دم از وحدت میزد! ببینید! در خانه 
خودش دچار اختالف و تفرقه اس��ت!« دلش��ان میخواهد چنین 
وضعی را پیش بیاورند. به فضل پروردگار، تا امروز نتوانس��ته اند و 
به هدایت و کمک الهی و بیداری و هوشیارِی شما ملت عزیز، بعد 

از این هم نخواهند توانست.
   امیدواریم خداوند این حجِ ّ مقبول را از ش��ما و آحاد موّفقی 
که ان ش��اءاللهَّ امس��ال به حج مش��ّرف خواهند ش��د، بپذیرد. 
ان ش��اءاللهَّ زحم��ات همه را قب��ول کند و توفیق ده��د که حّج 

خوبی برگزار شود.
   کسانی که به حج می روند قدر حج را بدانند. من این یک کلمه 
را هم فعاًل عرض کنم تا اگر تفصیلی داشت بعداً راجع به آن بیشتر 
بگوییم. کس��انی که به مکه می روند، مکه را ف��دای بازارگردی و 
دکان گردی نکنند. مکه باالتر از این حرفهاس��ت. می توانند بعداً 
یک سفر هم برای تجارت بروند و هر جا می خواهند بگردند. اما در 
حج، این »ایام معلومات« را برای خودشان و برای زیارت و توّجه و 

تذّکر نگه دارند و آن را فدای کارهای بیارزش نکنند.
   در نمازهای جماعت، ش��رکت کنید. در اجتماعات، ش��رکت 
کنی��د. نماز اّول وقت را به جماع��ت در حرمهای عالی مقام حتماً 
درک کنید. بگذارید حضور شما، حضور مؤمنانه و پرهیزکارانه ای 

باشد که از ملت ایران انتظار می رود.
بخشی از بیانات در دیدار با کارگزاران حج 1373/1/31

معاون نوس��ازی بنیاد مس��کن انقالب اس��المی از افزایش 
س��قف وام مسکن روستایی از 12 میلیون و 500 هزار تومان به 
15 میلیون تومان خبر داد و گفت: نرخ سود این تسهیالت که با 
همان گردش کار قبلی پرداخت خواهد شد، همان پنج درصد 
است و توزیع آن در استان ها تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

توزی��ع اس��تانی تس��هیالت 15 میلیون تومانی مس��کن 
روس��تایی آغ��از می ش��ود عزی��زالل مهدیان در گف��ت وگو با 
خبرن��گار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه از س��ال 91 تس��هیالت 
براس��اس س��همیه قبل پرداخت می ش��د، افزود: برای تداوم 
پرداخت تس��هیالت مسکن روس��تایی مذاکراتی با معاون اول 

رئیس جمهور انجام و مقرر شد در سال جاری 200 هزار واحد 
مسکونی روستایی از تس��هیالت 15 میلیون تومانی برخوردار 
شوند. وی افزود: ساالنه احداث 200 هزار واحد مسکونی را باید 
برای محرومان در کش��ور پشتیبانی کنیم و این امر با پرداخت 
وام کم بهره ص��ورت می گیرد. این مقام مس��ئول با بیان آنکه 
پرداخت تس��هیالت تا سقف 12 میلیون و 500 هزار تومان در 
تمام اس��تانهای کشور همچنان ادامه دارد، افزود: بنیاد مسکن 
رقم 18 میلیون تومان را برای تس��هیالت مس��کن روس��تایی 
ب��ه بانک مرکزی پیش��نهاد داده بود که هیات وزیران، س��قف 

تسهیالت 15 میلیون تومان را مصوب کرد..

چین خواستار »رويکرد عملگرا و منعطف« 
در مذاکرات هسته ای ايران شد

مع��اون نماینده چین در س��ازمان مل��ل از همه طرف های 
مرتبط با موضوع هس��ته ای ایران خواس��ت »رویکرد عملگرا و 
انعطاف پذیر« برای حل و فصل جامع موضوع هس��ته ای ایران 

در دور بعدی مذاکرات  اتخاذ کنند.
وان می��ن مع��اون نماین��ده دایم چی��ن در س��ازمان ملل 
همچنین خواس��تار تجدیدنظر شورای امنیت در مورد آخرین 

تصمیم کمیته 1737 در خصوص تحریم های ایران شد.
کمیت��ه تحریم ه��ای 1737 کمیته ای اس��ت ک��ه پس از 
قطعنام��ه 1737 برای پیگیری کارشناس��ی اجرای تحریم ها 

علیه ایران تشکیل شد. 
به نوش��ته 'چاینا دیلی'، وی با اشاره به این که چین همیشه 
اهمیت زیادی برای کار کمیته قائل است و به طور فعال در کار 
کمیته شرکت می کند، گفت که این کمیته باید ماموریت خود 

را به شیوه ای عمل گرا، پایدار و متعادل انجام دهد.
معاون نماینده دایم چین در سازمان ملل همچنین با تاکید 
بر اینکه قطعنامه های شورای امنیت باید به طور کامل و با دقت 
اجرا ش��ود، گفت که تحریم ها تنها یک وس��یله است و معیاری 

برای اندازه گیری کار کمیته نیست.

آغاز پروژه ملی احداث نیروگاه 
فتوولتائیک به ظرفیت 20 کیلووات

نرژی  ز 50 پروژه در ح��وزه ا   تاکن��ون بی��ش ا
ی��ت س��تاد توس��عه فن��اوری  خورش��یدی ب��ا حما
نرژی ه��ای ن��و آغاز ش��ده که پ��روژه ملی احداث  ا
ز  ئی��ک به ظرفی��ت 20 کیلووات ا ه فتوولتا نی��روگا

جمله آنهاست.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کارگروه معین انرژی خورشیدی یکی از هشت کارگروه 
معین انرژی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
این معاونت اس��ت که وظیفه بررس��ی پروژه هایی که در 
حوزه انرژی خورش��یدی توسط دانش��گاه ها، سازمان ها 
و ش��رکت های خصوصی به س��تاد پیش��نهاد می شود را 

برعهده دارد.
ب��ه ط��ور میانگی��ن ای��ن کارگ��روه س��االنه بی��ش از 
درخواست و طرح پیش��نهادی را مورد بررسی و داوری   60
قرار می ده��د و طرح های منتخب با توج��ه به اولویت های 
تعیین شده و توانایی های پیشنهاد دهنده به دبیرخانه ستاد 

معرفی می شود.

توزيع استانی تسهیالت 15 میلیون تومانی مسکن روستايی آغاز می شود
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بسیارند افرادي که دست دعا به سوي خداوند بلند مي کنند 
و گاه س��الیان دراز نیز درخواست خود را تکرار کرده و بر آن پاي 
مي فش��ارند، اما دعاي آنان مس��تجاب نمي شود. به راستي چرا 
خداوند دعاي برخي از افراد را مستجاب نمي کند؟ چرا با اینکه 
خداوند در قرآن خطاب به مؤمنان مي گوید: دعا کنید تا شما را 

اجابت کنم، ولي دعاي عده اي را مستجاب نمي کند؟
در پاس��خ باید گفت: دع��ا نیز همچون اعم��ال و عبادات 
دیگر ش��رایط و موانع��ي دارد و در صورتي ب��ه هدف اجابت 
مي رسد که شرایط استجابت آن مهیا باشد و یا موانعي در راه 

اس��تجابت آن وجود نداش��ته باش��د. 
برخي از مهم ترین ش��رایط و موانع اس��تجابت دعا که در 

آیات و روایات به آن اشاره شده، به شرح زیر است:

1- دعا در همه حال
یکي از شرایط استجابت دعا این است که 
انس��ان در همه احوال، اعم از حالت آسایش و 
رفاه و سختي و شدت دست به دعا بردارد و به 
درگاه خدا راز و نیاز نماید. متأس��فانه طبیعت 
بس��یاري از انسانها چنین اس��ت که در حال 
آس��ایش و رفاه و زماني که مشکل و یا دردي 
ندارند از یاد خدا غافل هس��تند و از او چیزي 
طلب نمي کنند ولي همین که رنج و مصیبتي 
به آنها مي رسد به درگاه خدا روي آورده، دست 
به دعا برمي دارن��د، در حالي که این گونه دعا 
کردن مورد پس��ند خداوند نیست. در روایتي 
امام ص��ادق )ع( فرمود: کس��ي ک��ه بخواهد 
دعایش در حال س��ختي به اجابت رسد، باید 
در حال آس��ایش بس��یار دعا کند. در روایتي 
دیگر آمده است: قبل، این کنت قبل الیوم، به 

او گفته مي شود تا به حال کجا بودي؟

2- ترك گناه
یکي دیگر از ش��رایط اس��تجابت دعا ترک گناه اس��ت 
و ب��ه تعبی��ر دیگر، یک��ي از موانع اس��تجابت دع��ا گناه و 
معصیت اس��ت، گناه باعث مي ش��ود دعاي ف��رد باال نرود 

و محبوس بماند. 
ام��ام باقر )ع( در ای��ن باره مي فرماید: همان��ا بنده اي از خدا 
حاجتي مي خواهد و خدا در نظ��ر دارد دیر یا زود آن را برآورده 
س��ازد، لیکن آن بن��ده گناهي مرتکب مي ش��ود، پس خداوند 
متعال به فرش��ته مي گوید: حاجتش را برآورده مکن و او را از آن 
محروم ساز، چون خود را در معرض خشم من قرار داده و سزاوار 

محرومیت من گردیده است.
ب��ه همی��ن دلی��ل یک��ي از دعاهایي ک��ه اهل بیت)ع( 
توصیه کرده اند، بخش��ش گناهاني است که مانع استجابت 

دعا مي شود.
3- دعا از صمیم قلب

از دیگ��ر ش��رایط اس��تجابت دع��ا آن 
است که انس��ان با جدیت چیزي را از خدا 
بخواهد. به تعبیري س��اده تر دل و زبان او 
در آنچ��ه مي خواه��د هماهنگ باش��د، نه 
اینک��ه صرف��اً لقلقه زبان و اج��راي برنامه 
دعا باش��د؛ چنان که گاه��ي اوقات دیده 
مي ش��ود که دعای��ي خوانده مي ش��ود و 
ش��نوندگان بدون توجه و حضور قلب آن 
را تک��رار مي کنن��د و فکر و ذه��ن آنها به 

جایي دیگر است.
امام صادق )ع( در روایتي فرمود: خداوند 
متع��ال دعایي را ک��ه از دل غاف��ل و بي خبر 
برخی��زد مس��تجاب نمي کن��د و چ��ون دعا 
مي کن��ي با دل ب��ه آن روي آور و س��پس به 

اجابت آن مطمئن باش.

4- دعا توأم با حرکت و تالش
شرط دیگر استجابت دعا این است که انسان در پي دعا به 
دنبال تحقق آن کار نیز حرکت کند و اس��باب و لوازمي را که 
خداوند براي آن کار قرار داده محقق س��ازد و اما اگر تنها دعا 
نماید و از خود حرکت و تالش��ي نش��ان ندهد خداوند دعاي 
او را مس��تجاب نمي کند. امام صادق )ع( در روایتي مي فرماید: 
چهار دسته اند که دعایشان مستجاب نمي شود: اول مردي است 
که در خانه بنش��یند و بگوید: خدایا، به من روز بده، خداوند به او 

مي گوید: مگر به تو دستور ندادم که دنبال آن بروي؟

5- عدم وجود مصلحت در اجابت دعا
گاه مصلحت دعا کننده یا دیگران در اس��تجابت دعا نیست، زیرا 
انسان از تمام مصالح و مفاس��د امور اطالع ندارد، چیزي را براي خود 
خیر مي داند و از خداوند آن را درخواست مي کند، در حالي که در واقع 
آن چیز برایش شر است و چیز دیگري را براي خود شر مي پندارد و از 
خداوند زوال و نابودي آن را درخواست مي نماید، در حالي که آن چیز 
براي او خیر است. قرآن کریم در این باره مي فرماید: »َعَسى َأن َتْكَرُهوْا 
ُ َيْعَلُم َوأَنُتْم اَل  َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواللهّ
َتْعَلُم��وَن «، چه بسا شما چیزي را خوش ندارید در صورتي که آن چیز 
براي شما خوب است و چه بسا چیزي را دوست دارید در حالي که آن 

چیز براي شما شر و بدي است و خدا مي داند و شما نمي دانید.

6- عالقه خداوند به شنیدن صداي بنده
خداوند دوست دارد صدا و ناله بنده مؤمنش را بیشتر بشنود و 

مي خواهد بنده بیشتر با او به راز و نیاز بپردازد و خدا خدا کند.
امام کاظم )ع( در این باره مي فرماید: همانا خداوند به دلیل 
اش��تیاقي که به دعاي مؤمن دارد، قبولي دع��اي او را به تأخیر 
مي اندازد و مي گوید: این صدایي اس��ت که دوست دارم تا آن را 
بش��نوم و در قبولي دعاي مناف��ق عجله مي کند و مي گوید: این 

صدایي است که خوش ندارم آن را بشنوم.

شرایط و موانع استجابت دعا
نسيم اجابت

ترک گناه
رسول خدا )ص( 

می فرماید:
ای مردم، با آگاهی 

و دین کامل حج 
بگزارید، و از حج 
بازنگردید مگربا 
توبه و تصمیم به 

ترک گناه 

يكي ديگر از شرايط 
استجابت دعا 
ترك گناه است 
و به تعبير ديگر

يكي از موانع استجابت 
دعا گناه و معصيت 
است، گناه باعث 

مي شود دعاي فرد باال 
نرود و محبوس بماند
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دریچه
هستي شما به دعاست

ُقْل َما َيْعَبُؤا بُِكْم َربِهّى لَْواَل ُدَعآُؤُكْم
بگو: اگر دعاي شما نباش��د، پروردگارم 
هیچ اعتنایي به شما نمي کند. )فرقان – 77(

آتش الله و ترانه چش��مه، نوازش بهار و 
رنگارنگي پاییز، سوس��وي س��تارگان و آبي 
آسمان، آواز مرغان مهاجر و شکوه و آرامش 
آب، نسیم صبح و سکوت رازآلود شب، لطف 
عش��ق و عطر یاس، اذان نسیم و نسیم صبح 
دم زبان حال طبیعت اس��ت و مقال هستي، 
که  »َوِإْن ِمْن َش��ْيٍء ِإاَلهّ يَُس��ِبهُّح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل 
َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم« آري؛ همه عالم مضطرند 
ْن  و درک و ش��عور اضطرار خ��ود ندارند: »أََمهّ
وَء« و در  يُجيُب الُْمْضَطَرهّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف الُسهّ
این میان، براي انس��ان گدایي از خدا کسبي 
است که هیچ خس��ارت و ضرر در آن نیست 
و باید ارزش آن را دانست. زیرا جمله مایعبوا 
یعني وزني قایل نمي شد. این کلمه در قرآن 

مجید فقط همین یک بار آمده است.
فقط با دعا مي دهیم

امام ص��ادق )ع( مي فرماید: مقاماتي در 
نزد خداوند اس��ت که راه وصول به آنها تنها 
دعا و تقاضا است، و اگر بنده اي دهان خود را 
از دعا فرو بندد و چیزي تقاضا نکند، چیزي 
به او داده نخواهد شد. پس از خدا بخواه تا به 
تو عطا ش��ود، زیرا هر دري را بکوبید و اصرار 
کنید سرانجام گشوده خواهد شد. در روایت 
عاِء َفِانَهُّكْم الَتْقَربُوَن  دیگر فرمودند: َعَلْيُكْم بِالُدهّ
بِِمْثِلِه، به دعا تمسک جویید که با هیچ چیز، 

مانند دعا، به خداوند نزدیک نمي شوید.
قرآن يا دعا؟

معاویه بن عمار روایت کرده است که »به 
امام ص��ادق )ع( عرض کردم: دو نفر هم زمان 
ش��روع به نماز کردند و با هم نم��از را به پایان 
رساندند. یکي از آنها بیش از دیگري در نمازش 
قرآن تالوت کرد و دیگري بیشتر دعا خواند. 
کدام یک از دو نماز برتر و با فضلیت تر است؟«

حضرت فرمودند: هر دو فضیلت دارند 
و نیک اند. به حضرت عرض کردم: مي دانم 
که هر دو فضیلت دارند و خوب اند. حضرت 
فرمودن��د: الدع��اء افضل )دع��ا فضیلتش 
بیش��تر اس��ت( مگر نش��نیده اي فرموده 
خداوند را: َوَقاَل َربُهُّكْم اْدُعوِني أَْس��َتِجْب لَُكمْ  
ِإَنهّ الَهِّذيَن َيْس��َتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َس��َيْدُخُلوَن 
َجَهَنهَّم َداِخِريَن؟ به خدا قس��م، آن نمازي که 
دعایش بیش��تر است عبادت است! به خدا 
قس��م، دعا برتر اس��ت! به خدا قس��م، دعا 
عبادت است، به خدا قسم، دعا شدیدترین 

عبادات است.
اي بود تو سرمایه و سود همه کس
و اي ظل وجود تو وجود همه کس
گر فیض تو یک لحظه ز عالم خیزد

معلوم شود بود و نبود همه کس

کاخ های بهشت
امیرالمؤمنین 
علی)ع( می فرماید:

چهار تا از کاخ های 
بهشت در دنیاست: 
مسجد الحرام، 
مسجد پیامبر، 
مسجد بیت المقدس 
و مسجد کوفه  

انجام كارهاي شخصي
از پيامبر بياموزیم

پیامبر )ص( در روش و منش خویش اس��تقالل را مي آموخت. آن 
حضرت در برخوردها و رفتار، مسلمانان را متوجه این اصل با ارزش در 
حیات انسان ها مي کرد و شخصیت مستقل را در آنها احیا مي فرمود.

 لقم��ان حکی��م در وصای��اي خود ب��ه فرزندش، راز رش��د و 
تعالي پیامبران و راس��ت کرداران را چش��م پوش��ي از غیر خدا 
يُقوَن َما بََلُغوا بَِقْطِع َطَمِعِهم  ، همانا  ِدهّ ْنِبَياُء َو الِصهّ مي دانس��ت: »َفِإنَهَّما بََلَغ اْلَ
پیامبران و راس��ت کرداران به آنچه دس��ت یافتن��د، جز به قطع 

طمع شان نبود.«
آن حضرت کارهاي ش��خصي خود را به دیگران نمي سپرد و آنچه 
را خود مي توانس��ت انجام دهد، به دیگران واگذار نمي کرد. در وصف 
پیامبر اکرم)ص( آمده است:رس��ول خدا )صلي الل علیه و آله( لباس 
خود را مي دوخت و کفش��ش را پینه مي کرد و بیشترین کاري که در 

خانه انجام مي داد، دوزندگي بود. 
پیامب��ر خدا کفش خود را پینه مي زد و در خانه را خود باز مي کرد. 
ش��یر گوس��فندان را مي دوشید و ش��تر را مي بست و س��پس آن را 
مي دوش��ید و چون خادمش در آس��یاب کردن خس��ته مي شد، به او 

کمک مي کرد. نوشته اند آن حضرت در سفري با اصحاب و یاران خود 
در جایي که آب بود، توقف کردند تا آماده نماز شوند. پیامبر)ص( که 
به س��وي آب مي رفت، بدون آنکه با کسي چیزي بگوید، به سوي شتر 
خویش برگشت. اصحاب متوجه برگش��ت ایشان شدند و پرسیدند: 
چ��ه مي خواهید؟ فرمود: مي خواهم زانوي ش��تر خوی��ش را ببندم. 
گفتند: اجازه دهید ما این کار را برایتان انجام دهیم. فرمود: هرگز در 
کارهاي خود از دیگران ولو به اندازه یک قطعه چوب مس��واک کمک 
نخواهید و کارهاي خود را خودتان انجام دهید. آن حضرت مي فرمود: 
»ُکلوا ِمْن َکِدّ أَیْدیُکْم؛، از دسترنج خود بخورید. رسول عزتمند اسالم 
َراِط  در روایتي دیگر مژده داده اس��ت: »َم��ْن أََكَل ِمْن َكِدهّ َيِدِه َمَرهّ َعَلى الِصهّ
َكالَْب��ْرِق الَْخاِطف، کسي که از دس��ترنج خویش بخورد، از صراط چون 

برق درخشان بگذرد.«
همچنی��ن فرمود: َمن أَكَل ِمن َكِدهّ َيِدِه َحالاًل، ُفِتَح لَُه أبواُب الَجَنهِّة َيدُخُل 
ِمن أِيهّها ش��اَء: هر کس معاش خود را از دسترنج حالل خویش تأمین 
کند، درهاي بهش��ت بر او گش��وده ش��ود تا از هر یک که خواست، 

داخل شود.

جدی بگیرید
هوشیاری و دقت در سفر، بخصوص هنگام حضور در یک کشور 
دیگر از ضروریاتی اس��ت که موجب آس��ایش و آرامش مس��افر و 
همراهان می شود. فراموش نکنیم مشکلی که برای ما پیش می آید، 
هر چند کوچک، تنها به خود ما محدود نمی شود بلکه ممکن است 
همراهان و چه بسا یک کاروان را درگیر نماید و حالوت و شیرینی 
س��فر را به کام ما تلخ کند. از این رو الزم است ضمن رعایت قوانین 
کش��ور میزبان، با به کار بستن مواردی که روزانه برای شما زائران 
عزیز یادآوری می گردند، اجازه سوءاستفاده را به فرصت طلبان و 
سودجویان که منتظر غفلت ما هستند، نداده و سفری امن و آرام را 

برای خود و دیگران به وجود آوریم.
حضور در حرمین شريفین و اماکن مقدسه

1- در برخ��ی فرهنگ ها، بلند کردن کفش به طرف کس��ی 
بدترین توهین قلمداد می شود، دقت کنید اگر کفش های خود 

را به حرمین می برید، در کیسه های مخصوص قرار دهید.

2- در حرمین شریفین از قرار دادن قرآن کریم و کفش ها در 
یک دست خودداری کنید.

3- برخ��ی عوام��ل تندرو ک��ه تمام ت��الش خ��ود را برای 
اختالف افکنی میان مسلمانان )شیعه و سنی( به کار می گیرند، 
اق��دام به اعمالی از قبیل توهین به ش��یعیان یا مقدس��ات اهل 
سنت و ایجاد مزاحمت به هر بهانه ای می کنند. شایسته است از 

هرگونه جدل و درگیری با آنها اجتناب کنید.
4- از اس��تفاده از س��جاده هایی ک��ه بر آنه��ا تصویر )ضریح 
ائمه علیهم السالم یا اس��امی و القاب ائمه اطهار علیهم السالم( 

منقوش است، خودداری نمایید.
5- در حرمین ش��ریفین همواره مراقب جیب، کیف، موبایل 
و محل نگهداری پول و اش��یای قیمتی خود باش��ید، س��ارقین 
همیشه و در شکل های مختلف در کمین بوده و مترصد فرصت 

برای سرقت هستند.

  امنیت
در سفر 
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محرمات احرام )بخش اول( 
    س. آیا م��رد و زن در حال احرام می  توانند صورت خود را 

با حوله خشک کنند؟
ج: ای��ن کار برای م��رد مانعی ندارد و برای زن��ان، در صورتی 
که پوش��اندن صورت بر آن اطالق نش��ود اش��کال ندارد و در 
غیر این صورت جایز نیس��ت و در هر حال پوش��اندن صورت 

کفاره ندارد.
    س. خشک کردن صورت با حوله برای زن چه حکمی دارد؟

ج: اگر حوله را بر روی همه صورت بیندازد اش��کال دارد و در 
غیر این صورت مانع ندارد.

    س. خش��ک کردن س��ر با حوله و امثال آن برای مرد چه 
حکمی دارد؟

ج: اش��کال ندارد مگر در صورتی که حوله را بر روی تمام سر 
بیندازد و سر را با آن خشک کند.

    س. آیا ُمحرم می تواند تمام یا بعض سر را زیر آب کند؟
ج: جایز نیست تمام سر را زیر آب کند، ولی حرمت آن نسبت 

به بعض سر معلوم نیست.

    س. کفاره پوش��اندن س��ر چیس��ت؟ و آیا بعض سر حکم 
تمام سر را دارد؟

ج: بنا بر احتیاط یک گوس��فند قربانی کند و بعض س��ر حکم 
تمام س��ر را ن��دارد مگر در صورتی که عرف��اً برآن صدق کند 
که سر را پوشانیده اس��ت؛ مثل این که کاله کوچکی که فقط 

قسمت وسط سر را می پوشاند بر سر بگذارد.
    س. کسی که حّس بویایی ندارد یا به علت زکام و سرماخوردگی 

بویی را احس��اس نمی کند، استعمال طیب و عطر زدن به بدن و 
لباس و گرفتن بینی از بوی بد بر او حرام است یا نه؟

ج: استعمال طیب در هر صورت جایز نیست اگرچه بوی آن به 
مشامش نرسد؛ و در گرفتن بینی حکم سایر ُمحرمین را دارد.

    س. حک��م تکّرر اس��تعمال طیب در یک وق��ت یا اوقات 
متعّدد بدون تخلّل کفاره چیست؟ 

ج: تکّرر اس��تعمال طیب در یک زم��ان تا حّدی که عرفاً آن را 
یک بار اس��تعمال کردن بدانند، کّفاره را متعّدد نمی کند و در 
غیر آن علی الظاهر باید کّفاره را به تعداد استعمال، تکرار کند 

و عدم تخلّل کفاره تأثیری ندارد.
    س. آی��ا مفاخره در ح��ال احرام مطلقاً حرام اس��ت یا در 

صورتی که مستلزم اهانت به دیگران باشد؟
ج: فخرفروش��ی در حال احرام حرام اس��ت هرچند متضّمن 

اهانت و دشنام به دیگران نباشد.
    س. حکم بستن دستمال به سر جهت سر درد چیست؟

ج: اشکال ندارد.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

و مستش��اران و جاسوسان امریکایی و شوروی را یا از کشور راند و 
یا به بند کشید، به زیارت بیت اللّ  الحرام و مرقد مطهر رسول خدا 
� صلی اللّ  علیه و آله و س��لم � و ائمۀ مس��لمین � علیهم السالم � 
مشرف می شوند. میهمانان خدا و رسول اند. و اعانت و جسارت به 
آنها اهانت و جسارت به میزبانان بزرگ آنان است. خصوصاً که این 
میهمانان آمده اند تا همراه با مناسک حج به ندای ابراهیم خلیل اللّ  
و محمد رس��ول اللّ  � صلی اللّ  علیه و آله و سلم � لبیک گویند، که 
لبیک به آنان نیز لبیک به خدای تعالی است. با اینانی که ازکّل فّج 
عمیق]10[هجرت به سوی خدا و رسول بزرگ او کرده اند با مهر و 
صفا و محبت و وفا و اخوت اسالمی رفتار کنید، و میهمانان خدا و 

رسول را آزار ندهید. اینان برای مناسک حج و برائت از مشرکان و 
کافران، که خدا و رسول او از آنان برائت جسته است، آمده اند. 

ای��ن میهمانان متعهد را گرام��ی دارید؛ و از قدرت یک رژیم 
مقتدر اسالمی برای سرکوب دشمن اسالم و مسلمین، اسرائیل 
غاص��ب، و قطع ی��د ارباب او، امریکا، رأس دش��منان اس��الم و 
کش��ورهای اس��المی، بهره برداری کنی��د؛ و مّک��ۀ مکّرمه را با 
هماهنگی زائران سراس��ر جهان به کانون فریاد علیه ستمگران 
تبدیل کنید؛ که این یکی از اس��رار حج است. و خداوند، غنی از 

لبیک ها و عبادات بشر است.
1362/06/12 صحیفه امام )ره( 

 نکته هایی در باره حج در بیانات حضرت امام خمینی)ره(

حجاج محترم ایران و زائران حرمین شریفین بدانند که آنها از 
کشوری که برای اهداف اسالمی و بیرون راندن ستمگران از کشور 
عزیز خویش]قیام کرده اس��ت[به سوی خانۀ خدا و حرم شریف 
رس��ول اللّ  � صلی اللّ  علیه و آله و س��لم � و قبور معّظم و فرزندان 
پیامب��ر � علیهم صل��وات اللّ  � می روند، تح��ت مراقبت برادران 
اسالمی سراس��ر جهان هس��تند؛ و خبرگزاریها و دروغپردازان 
بوقهای تبلیغاتی و دش��منان اس��الم در کمین نشسته و مراقب 
اعمال و اقوال آنان هستند، و در صددند که از کاهی کوهی بسازند 

و سرتاسر جهان را از شایعه های خود پر نمایند. 
در این ص��ورت جزیی انحراف و خطا و لغ��زش آنان عالوه بر 
آنکه در پیش��گاه خداوند بزرگ و رسول عظیم الشأنش می باشد، 
در حضور سایر زائران حرمین شریفین است، که به واسطۀ پیامد 
آن گناهی بزرگ و خطایی عظیم اس��ت؛ زیرا عالوه بر آنکه بعض 
اعم��ال و گفتار خالف حرمت حرمین ش��ریفین اس��ت، موجب 
وهن جمهوری اسالمی است؛ که خدای نخواسته این جمهوری 
اس��المی، که برای حکومت اللّ  و برقراری احکام مقدس آسمانی 
قرآن و سنت تشکیل شده، به واسطۀ بعض اعمال و رفتار آنان به 
گونه ای دیگر معرفی شود؛ و عیب جویانی که مراقب خرده گیری 
و بهانه هستند بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی به شایعه پراکنی 
و مشّوه نمودن چهرۀ نورانی اسالم و جمهوری اسالمی بپردازند؛ 
و گناه آن در نامۀ اعمال آنان که برای عبادت و فریضۀ حج رفته اند 
نوشته شود. الزم است مراقب باش��ند که اعمال بی رویّه و گفتار 
باط��ل تحقق پیدا نکن��د. و هرکس مراقب دوس��تان و نزدیکان 
خود باش��د؛ و در برنامه های انسانی � اسالمی صحیح، که از طرف 
نمایندۀ اینجانب، جناب حجت االسالم آقای خوئینی ها، ترتیب 
داده می شود تبعیت کنند؛ و از آنها تخطی نکنند که موجب هرج 

و مرج و ناراحتی زائرین فراهم شود.
و پلیس کشور س��عودی و متصدیان امور حج و زیارت و دولت 
سعودی باید توجه کنند که زائران ایرانی، که از یک کشور انقالبی 
تحت ستم غرب و شرق و غارتزده که با تأیید خداوند متعال و قیام 
و نهض��ت همگانی خود را از چنگال ابرقدرتها نجات داد و با همت 
واالی مرد و زن و کوچک و بزرگ استقالل و آزادی را به دست آورد 
و رژیم ستمشاهی امریکایی را به رژیم اسالمی مردمی تبدیل کرد 

)ره(

حج و اخوت اسالمی 

طلب علم الهی
رسول خدا )ص( : هرکس دوستی دنیا و لذائذ آن را 

بر طلب علم الهی ترجیح دهد مستوجب خشم الهی 
می شود و در پائین ترین درجات آتش دوزخ با جهودان 
محشور خواهد بود و درباره چنین افرادی آیه زیر نازل 

گشته است . سوره بقره آیه 89 : و چون عرضه شد 
برایشان راه راست و شناختند صحیح بودن آن را پس 

کفران این نعمت نمودند و از آن روی برتافتند پس 
لعنت خدا بر کافران باد.   مکارم االخالق صفحه528
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گروه نجات یافتگان
رسول خدا )ص( : ای بندگان خدا شما همانند 
بیمارانید و خداوند مانند طبیب مصلحت 
مریض در این است که به دستورات طبیب 
عمل نماید نه آنکه به چیزی که خود می 
پسندد اظهار تمایل کند پس تسلیم اوامر و 
دستورات الهی شوید تا به گروه نجات یافتگان 
بپیوندید و به خیر و سعادت دست بیابید. 
مجموعه ورام جلد 2 صفحه 117

زائر باید به این معنا توجه کند که دیگر زائران عالوه بر این که 
مؤمن و مس��لمانند، مهمان خدا هستند و در ضیافت الل شرکت 
دارند و باید از اکرام و احترام بیش��تری برخوردار باشند. زائر باید 
افراد کم س��ن تر از خ��ود را کم گناه تر بداند و مس��ن تر از خود را 
در عبادت و بندگی مقدم بر خوی��ش قلمداد کند. بدین ترتیب 
احترام و اکرام به کوچک تر از خود و مس��ن تر از خویش را واجب 
اخالقی بداند و در بزرگداش��ت همه آنان ذره ای کوتاهی ننماید. 
اک��رام به مؤمن و احترام به دیگران، گاهی با یک س��خن و کالم 
نیکو تحقق می یابد؛ چنان که از حضرت صادق)ع( روایت شده:

ُ َتَعالَي لَ��ُه َمْرَحبًا ِإلَي َيْوِم  »َمْن َقاَل ِلَِخي��ِه الُْمْؤِمِن َمْرَحبًا َكَتَب الَلهّ
الِْقَياَم��ِة«؛ »کس��ی که به ب��رادر مؤمنش بگوی��د خوش آمدی، 
خداون��د به تو رفاه و گش��ایش عنایت کند، خداون��د متعال تا 
قیامت برای او خوشامد و گشایش در کارهایش ثبت می کند.«
و ب��از آن حضرت می فرماید: »َمن أتاه أخوه الُْمْس��ِلم فأكَرَمُه 

.«؛ فإنَهّما أكرَم الَل عَزهّ و جَلهّ
»کس��ی که برادر مسلمانش نزدش آید و او به برادر مسلمانش 
احترام بگذارد، بی تردید به خدای عز و جل احترام گذاشته است.«

ام��ام ص��ادق)ع( درباره نیک��وکاری به اس��حاق بن عمار 
فرم��ود: »ای اس��حاق! تا جایی که قدرت داری، به دوس��تان 
من نیکی کرده، ب��ا آنان به اکرام و احترام برخورد کن؛ مؤمن 
اگر ب��ه مؤمن نیکی کند و او را در ام��ورش کمک کند، با این 
عملش به صورت ابلیس لطمه می زند و قلب آن دش��من مکار 

را از اندوه دائم پر می کند.«

  نصیحت و خیرخواهی نسبت به همسفران
نصیحت در لغت به معنای خیرخواهی نس��بت به دیگران و 

موعظه حسنه برای هدایت آنان است.
اهل تحقیق و لغت شناسان در معنای نصیحت می فرمایند: 
م��راد از نصیحت مؤمن به مؤمن، ارش��اد و هدایت او به مصالح 
دین و دنیای اوس��ت و نصیحت، تعلیم معالم دین به اوست؛ اگر 
نس��بت به معالم جاهل باشد، بیدار کردن اوست، اگر در خواب 
غفلت به سر می برد؛ نصیحت، دفاع از مسلمان و آبروی اوست؛ 
نصیحت، گرامیداشت مؤمن در جوانی و پیری اوست؛ نصیحت 
ترک حسد و دغلی و فتنه نسبت به مؤمن، دفع ضرر از او و جلب 

منفعت به سوی اوس��ت. اگر طرف مقابل نصیحت پذیر نباشد، 
باید با حوصله، بردباری و م��دارا با او رفتار کند تا نصیحت پذیر 
ش��ود و اگر به امر دین و مس��ائل الهی ت��ن در ندهد، به صورت 
مش��روع او را امر به معروف و نهی از منک��ر کند تا به دایره دین 
بازگ��ردد و خیر دنیا و آخرتش تأمین ش��ده، همای س��عادت و 
خوش��بختی بر س��رش بنش��یند و به صف مؤمن��ان بپیوندد. 
مس��أله نصیحت و خیرخواهی در اسالم از جایگاه بسیار مهمی 
برخوردار است. تا جایی که در روایات اهل بیت)ع( فصل خاصی 

به آن اختصاص یافته است.
از ام��ام باق��ر)ع( روایت ش��ده ک��ه پیامبر اس��الم)ص( 
فرم��وده: »خیرخواهی و نصیحت ش��ما نس��بت ب��ه برادر 
مؤمن باید به گونه ای باش��د که گویا برای خودتان در مقام 

خیرخواهی هستید.«
امام صادق)ع( در ضمن روایتی در باب خیرخواهی می  فرماید: 

»بر مؤمن واجب است که نسبت به مؤمن خیرخواه باشد.«
»بر مؤمن واجب اس��ت که خیرخواه مؤم��ن در حضور و در 

غیابش باشد.«

با مهمانان 
 خدای مهربان

مهربان باشیم
   استاد حسین انصاریان

یکی از وظایف و مسئولیت های سنگین و بسیار مهم مؤمن، 
این اس��ت که دیگر مؤمنان و مس��لمانان را ارج نه��د و به آنان 
احترام نماید، وجودش��ان را گرامی بدارد و از اهانت به ایشان و 
سبک شمردنشان جداً بپرهیزد. زائر حرم الهی باید به طور ویژه 
به رعایت این مسأله مهم در حق دیگران اهتمام ورزد و همه را، 
چه کوچک تر از خود و چه بزرگ تر و مسن تر از خویش، گرامی 

بدارد و در هر موقعیتی از اکرام به آنان دریغ نورزد. 

محبت؛ کلید جلب محبت
اگر کس��ی را دوس��ت دارید، محبت خویش را بر زبان آورید و آن را اظهار کنید تا محبت ها 

افزوده شود و دوستی ها تداوم یابد.
هر انس��انی مایل است که مورد عالقه و محبت دیگران باش��د. اگر آن عالقه مندان محبت 
خود را آشکار کنند، محبوب هم به دوستداران خود عالقه مند می شود و این محبت دوجانبه، 
زندگی ها را از صفا و صمیمیت بیش��تری بهره مند می س��ازد. ما اگر بدانیم که خدا دوس��تدار 
ماس��ت، ما هم خدا را بیش��تر دوس��ت خواهیم داش��ت و اگر باور کنیم که رسول خدا)ص( و 
حض��رات اهل بیت)ع( به م��ا عنایت و محبت دارن��د و این عالقه را بارها نش��ان داده و اظهار 

کرده اند، شعله محبت عترت و اهل بیت نبوت در دل ما بیشتر خواهد شد.
 خداون��د بارها در قرآن کریم، محبت خویش را نس��بت به بندگانش ابراز ک��رده و در آیاتی که
َ يُِحُبهّ الَهِّذيَن« دارد،  تصریح فرموده که دوستدار پاکان، توبه کنندگان، پاکی جویان، نیکوکاران،  »ِإَنهّ الَلهّ
متقین، متوکلین، صابران، اهل قسط و عدل است و گاهی نیز از کسانی یاد می کند که دوستی ایشان 

با خدا دوسویه است )یحبهم و بحبونه( توجه به این نکته، محبت خدا را در دل ها شعله ور می سازد.
ائم��ه معصومین)ع( محبت های خویش را نس��بت به پیروان ش��ان اب��راز می کنند. از امیر 
مؤمنان حضرت علی)ع( پرس��یدند: یا علی! چگونه اید؟ فرمود: دوستدار دوستان مان و دشمن 
دش��منان مان هس��تیم: »اصبحت محبًا لمحبنا و مبغضًا لَِمن يُبغُضنًا« آیا اگر ب��اور کنیم که موالی 

متقیان به دوستانش عالقه دارد، نخواهیم کوشید که گوهر عشق او را در سینه داشته باشیم؟
ابراز عالقه و محبت روابط دوستانه را هم نیرومند می سازد. اگر شما به کسی عالقه و محبت 
داشته باشید، اما به دلیل تنبلی و بی حالی، با خجالت و شرم یا با هر توجیه دیگری محبت خود 
را هیچ گاه بر زبان نیاورید و نگویید که دوستش دارید، او از کجا پی به عالقه مندی شما برده و 

به شما عالقه پیدا کند؟ کلید جلب محبت هر کس، ابراز عالقه خودتان است.
حضرت امام صادق)ع( فرمود: »إذا أحَببَت َرُجاًل َفَأخِبرُه.« اگر به کسی عالقه و محبت داشتی، 

او را آگاه کن.



6

دوره جدید - شماره 7
1393 شــهریور   26
21 ذی القعــده 1435
17 September 2014

دوستی سودمند
پیغمبر)ص(: دوستی من و خاندانم 

در هفت جای پروحشت سودمند 
است. وقت مرگ، در قبر، هنگام 

زنده شدن، موقع تحویل دادن نامه 
اعمال در وقت حساب و سنجش 

اعمال و عبور از پل صراط
کتاب نصایح 

صفحه 263 حدیث 13

هدایت یافتید و خود را در حوزه محاسبه نفس قرار دادید، دیگران 
به شما ضرري نمي رسانند. تکلیف شما آن است که اعتقادات خود 
را با برهان تقویت کنید تا از پاسخ به سؤاالت هنگام مرگ و صحنه 
قیامت در نمانید و بدانید بازگشت شما به سوي خداست و به حساب 

هر یک از شما جداگانه رسیدگي مي شود )لَى الل َمْرِجُعُكْم َجِميعًا (.
حدیث: از پیامب��ر اکرم )ص( درباره این آیه س��ؤال کردند، 
فرمود: امر به معروف و نهي از منکر کنید،  اما وقتي دیدید مردم 
دنی��ا را مقدم داش��ته اند و بخل و هواي نفس ب��ر آنان حکومت 
مي کند و هر کسي فقط رأي خود را مي پسندد و گوشش بدهکار 

سخن حق نیست، شما به خود بپردازید و عوام را رها کنید.

 برگي از کتاب »پیمان پارســایي«
نوشته استاد ابوالفضل بهرامپور

محاسبه نفس

ُكْم َمْن َضَلهّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم  َياأَيُهَّها الَهِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَس��ُكْم اَل َيُضُرهّ
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنِبهُّئُكْم بَِما ُكنُت��ْم َتْعَمُلوَن)مائده – 105(.  ِإلَ��ى الَلهّ
اي کس��اني که ایمان آورده اید، به اص��الح خودتان بپردازید. از 
آنجا که ش��ما راه یافته اید، بیراهه رفتن دیگران به ش��ما زیان 
نمي رس��اند. بازگشت همه ش��ما به سوي خداس��ت و از آنچه 

مي کرده اید آگاهتان مي سازد.
مفهوم آیه این است که وقتي نمي توانید دیگران را اصالح کنید، 
پس خودتان را اصالح کنید و به اس��الم التزام عملي داشته باشید 
تا گمراهي جامعه و یا محیط و نیز تهاجم هاي ابلیس��ي و فرهنگي 
به ش��ما آسیب نرساند. شما مسئول خویش��تن هستید، اگر شما 

کدام سفر؟
روزي یکي از مؤمنین که قصد س��فر حج داش��ت جهت 
خداحافظي، حضور عالمه ابوالحسن شعراني رسید، و از وي 

خواست تا در حق او دعا بکند.
عالمه شعراني گفت: انشاءالل بروي و برنگردي.

منظ��ور این اس��ت که تو ب��ا این حال عادي که به س��فر 
مي روي وقتي مناس��ک را انج��ام دادي باید به قدري تعالي 
و تکامل داش��ته باش��ي که دیگر در برگش��ت از حج انسان 

دیگري بشوي.
در واقع معنویت حج به قدري در تو اثر نهاده باش��د که تو 
به انس��ان جدیدي )از حیث معنویت( مبدل ش��ده و به قول 

عرفا تولد روحي جدیدي داشته باشد.
در همین زمینه خواجه عبدالل قشیري درخصوص سفر 
روحاني و عادي مي گوید: از ابوعلي دقاق شنیدم که مي گفت 
در قریه فرخک نیش��ابور از یکي از شیوخ عرفا پرسیدند، اي 
شیخ آیا مسافرت رفته اي؟ ش��یخ گفت: مسافرت زمیني یا 
آسماني؟ س��فر زمیني نداشته ام، اما سفر آسماني داشته ام. 

)رساله قشیریه، متن عربي، چاپ بیدار ص 411(

اي مقیمان درت را عالمي در هر دمي
رهروان راه عشقت هر دمي در عالمي

قش��یري در ادامه گفتار از قول ابوعلي دقاق مي گوید: و 
م��ن در مرو بودم که بعضي از متصوف��ه نزد من آمدند. یکي 
از آنه��ا به من گفت: من از راه دور مس��افت طوالني را جهت 
زی��ارت تو، طي کرده ام. من به او گفتم: کافي بود که به جاي 
این همه طي مسافت طوالني یک قدم از نفس خود مسافرت 

کرده و دور مي شدي؟

محاسبه نفس، بويژه در موقعیت حج
این محاس��به در دنیا امري اختیاري اس��ت که مؤمن آن را 
انجام مي دهد، ولي از لحظه مرگ تا صحنه قیامت، این محاسبه 
اجباري و به دست دیگران انجام خواهد شد و برنده کسي است 
که پیش از قیامت، خود بررس��ي کننده اعمال خویش��تن باشد 
که گفته اند: حاس��بوا قبل ان تحاس��بوا، یعني پیش از آن که به 

حسابتان برسند، حساب خود را برسید. 
آدمي در محاس��به نف��س، در حقیقت، درب��اره خودش کار 
قیامتي مي کند. هدف کلي از محاسبه نفس احراز ملکات انساني 
و دفع مهلکات نفس��اني است. محاسبه نفس چهار عنصر اصلي 
دارد ک��ه مي توان گفت: عنصر اول آن به قبل از حج و عنصر دوم 
به دوران اعمال حج و س��ومي به دوران بازگشت به وطن مربوط 

مي شود و عنصر چهارم معاقبه یا معاتبه است.
1- عنصر اول مش��ارطه است. در این مرحله، انسان با خدا و 
نفس خود شرط هایي مي بندد و به وفاي آن تعهد مي دهد، مثاًل 
ش��ما وقتي مي خواهید به حج مشرف ش��وید، آنچه از مناسک 

حج یاد مي گیرید، در حقیقت، موارد مشارطه با خداست.  
2- مراقب��ه. در این مرحله، به آنچه تعهد داده ایم در محل ها 
و مناس��ک حج عمل مي کنیم و مراقب اداي صحیح آن هستیم 
و این همان مراقبت بر مش��ارطه است. ضمانت اجرایي مراقبت 
این اس��ت که اگر در موردي خالفي صادر ش��د، خود را به یک 

قرباني جریمه مي کنیم و این همان مراقبه است.
3- محاس��به. در این مرحله، اعمال خود را حسابرسي عمل 
مي کنیم. آنجا که خالفي انجام نشده، خوشحالیم و اگر خالفي 
پدید آمده است آن را جبران، و براي این قصور، کیفري منظور 
مي کنیم. ممکن اس��ت برخي براي جبران خالف، چند رکعت 
نماز یا قرائت چند آیه یا س��وره از قرآن و یا انفاقي تعیین کنند. 
مطلوب خواه��د بود چند نفري که با هم رفیق طریق س��لوک 
مي ش��وند، دسته جمعي محاس��به نفس کنند و بنگرند که چه 
میزان پیش��رفت یا عقب گرد کرده اند. محاس��به مانع از عقیم 

ماندن ادامه کار تهذیب و تربیت نفس سالک مي شود.
4- معاقب��ه )ی��ا معاتب��ه(. در این مرحله، انس��ان خود را به 
خاطر نقض عهدي که نموده و خالفي که از او صادر ش��ده است 

مجازات مي کند.
س��فارش کرده اند هر ش��ب که براي خواب آماده مي شوید، 
رفت��ار روزانه خود را محاس��به و براي قصوره��اي خود عقابي 
منظور کنید. در این صورت، شما بنده اي خواهید بود که لزومي 
ندارد کارگزاران قیامت با ش��ما کاري داش��ته باش��ند. آنچه از 

مطالب فوق به دست مي آید عبارتند از:
1- م��ا باید امر به معروف و نهي از منک��ر کنیم، اما اگر مؤثر 

نبود، باید همت خود را به اصالح نفس خود مصروف داریم.
2- برنده کس��ي اس��ت که در این دنیا، با اختیاري که دارد، 
نفس خود را محاس��به و تربیت کند وگرنه این امر در قیامت به 

صورت محاکمه خواهد بود.
3- در محاسبه نفس، چهار عنصر را پي مي گیریم: مشارطه، 

مراقبه، محاسبه و معاقبه.
4- م��ا هر ش��ب قبل از خ��واب، به کارکرد خود رس��یدگي 

مي کنیم تا بر خود والیت داشته باشیم.
5-وقتي ما اهل محاس��به و تربیت نفس خود باشیم، ما را از 

محاکمه قیامت چه باک!
پي نوشت:

المی�زان ج 6 ، ص 189 : نورالثقلی�ن ج 1 ، ص 684، 
مجمع البیان، ج 3 ، ص 254.
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ژرفا
یاد خداوند

آیت اهلل العظمی جوادي آملي
ابوعبیده مي گوید: حضرت صادق)ع( 
فرمودن��د: آی��ا ت��و را مطل��ع نس��ازم از 
ش��دیدترین چیزي که خداوند بر خلقش 
واجب کرده است؛ انصاف داشتن با مردم، 
و ش��رکت دادن برادران دین��ي در اموال 
خودت ب��ه خاطر خداوند، و ی��اد خداوند 
در همه حال، پس اگر با طاعتي از طاعات 
پروردگار مواجه ش��د انج��ام دهد و اگر با 

معصیتي مواجه شد ترک نماید.
آري چون عوامل غفلت در زندگي مادي 
بسیار و تیرهاي وسوسه شیاطین از هر سو 
به طرف انسان پرتاب مي گردد براي مبارزه با 
آن راهي جز »ذکر کثیر« نیست. ذکر کثیر به 
معني واقعي کلمه یعني توجه با تمام وجود 
به خداوند، نه تنها با زبان و لقلقه لسان. ذکر 
کثیري که در همه اعمال انسان پرتوافکن 

باشد، و نور و روشنایي بر آنها بپاشد.
به این ترتیب قرآن همه مؤمنان را موظف 

مي کند که در همه حال به یاد خدا باشید.
به هنگام عبادت یاد او کنید و حضور قلب 
و اخالص داشته باش��ید. به هنگام حضور 
صحنه هاي گناه یاد او کنید و از نگاه چشم 
بپوشید، و یا اگر لغزشي روي داده توبه کنید 
و ب��ه راه حق باز گردید. به هنگام نعمت یاد 
او کنید و ش��کرگزار باشید. و به هنگام بال و 

مصیبت یاد او کنید و صبور و شکیبا باشید.
خالص��ه یاد او را ک��ه در هر صحنه اي از 
صحنه هاي زندگي، انگیزه واکنش مناسب 

و الهي است، فراموش ننمایید.
در حدیث��ي که در »صحی��ح ترمذي« 
و »مس��ند احمد« از ابوس��عید خ��دري از 
پیامبر گرامي اسالم )ص( نقل شده چنین 
مي خوانی��م: که از آن حضرت پرس��یدند: 
ِ َيْوَم الِْقَياَمِة ،  أَُيهّ الِْعَب��اِد َأْفَضُل َدَرَجًة ِعْن��َد الَلهّ
کدامیک از بندگان در روز قیامت مقامشان 
اِكُروَن الَلهّ  از همه بیشتر اس��ت؟ فرمود:الَذهّ

َكثيراً ، آنها که خدا را بسیار یاد مي کنند.
ابوس��عید مي گوی��د: عرض ک��ردم یا 
رس��ول الل! »ومن الغازي في سبيل الل«: آیا 
چنین کساني حتي از جنگجویان راه خدا 
واالمقام ترن��د؟ فرمود: لَْو َضَرَب بَِس��ْيِفِه ِفي 
الُْكَفهّاِر ، َوالُْمْشِرِكيَن َحَتهّى َيْنَكِسَر ، َوَيْخَتِضَب 
َ َعَزهّ َوَج��َلهّ َأْفَضَل ِمْنُه  اِكِريَن الَلهّ َدًما لَ��َكاَن الَذهّ
َدَرَجًة! اگر با شمشیرش آنقدر بر پیکر کفار 
و مش��رکین بزند که شمشیرش بشکند و 
با خون رنگین ش��ود آنها که یاد خدا بسیار 
مي کنند از او برترند. چرا که جهاد خالصانه 

نیز بدون ذکر کثیر خداوند ممکن نیست.

ای��ن کلمات، همس��ایه با لحظ��ات مناجات صدها هزار ش��یفته 
مسلمانند که با قلب هایی همرنگ »اویس قرنی«، از این قرن غمزده، 
فاصل��ه گرفته اند و به اعماق خیال انگیز قنوت های معطر محمد)ص( 

کوچ کرده اند. 
روزهای مدینه چه زود به غروب می رسند. انگار همین چند لحظه 
پیش بود که  آس��مان صبح، دامان س��رمه ای خودش را با الی چشم 
س��تاره باران دعای زائران مدینه پهن ک��رده بود،  یا انگار همین چند 
دقیقه قبل بود که خورش��ید از پشت بقیع، دست آفتاب التماسش را 
رو به گنبد گرامی رس��ول الل)ص( رس��انده بود... و حاال شب بوهای 

اشک، روی صورت مردم، گل انداخته اند...
اینجا مدینه است؛  صحن و سرای دلدادگی و بندگی و این کلمات، 
همس��ایه با لحظ��ات مناجات صدها هزار ش��یفته مس��لمانند که با 
قلب هایی همرنگ »اویس قرنی« از این قرن غمزده، فاصله گرفته اند 

و به اعماق خیال انگیز قنوت های معطر محمد)ص(، کوچ کرده اند.
با من به قبله گاه مدینه سفر کنید- به مزار بزرگ با وقار، حضرت همیشه 

بهار- که دامان اسم قشنگش رو به سبزه زار هزارات صلوات... می کشد.
در مدینه، اذان یعنی بانگ بیداری... یعنی جذبه یک حرم که دل ها 
را به دیار کسی رهسپار می کند که اگر نبود، عقل من و تو به فریادهای 
»الل اکبر« قد نمی داد! اینجا پنج نوبت نماز، یعنی چنگ زدن به دامان 
معراج محمدی)ص( با پنج انگش��ت ارادت! رقابت برای رس��یدن به 
نماز مس��جد پیغمبر)ص( شاید برای نخس��تین بار معنی »حی علی 
الصلوه« را به قدم های زائران می چش��اند، در فشار و ازدحام هر ردیف، 
قافیه مرهم ش��انه های گناه دیده می ش��ود و طعم تبسم پیامبر)ص( 

مصرع های بریده این بیت  های بندگی را به یکدیگر بند می زند!
خدای��ا! تا چش��م کار می کند، م��وج موج، جمعیتی اس��ت که از 

فراسوی دنیا به سمت این ساحل ستایش آمده اند. 
- س��الم محمد)ص(! زخم خورده عموها!... محنت کشیده شعب 

ابی طالب!... سنگ خورده طائف!...

- یا رس��ول الل)ص(! من آمدم به نیاب��ت از مردمی که از کودکی 
ٌد َرُسوُل اللِ« سپرده اند؛ با نام  گوش خود را به گوشواره »اَل ِإلََه ِإاَلهّ اللُ ُمَحَمهّ
برادرت علی)ع( ایستادن را یاد می گیرند و روزی به خودشان می آیند 
که می بینند غم مظلومیت شما و بچه هایتان چقدر برای سینه هاشان 

سنگین است.
- من آمدم ای پیغمبر، ای رس��ول گل ها؛ با ابر بارانی هق هق ها، با 
آبروی ایام فاطمیه، با یک قطعه بهش��ت به نام تربت کربال که بوس��ه 

خاک بر پیشانی پاک مناجات ماست!
- من آمدم با حرمت اش��ک هایی که ب��رای نیامدن لباس علمدار، 
خیمه گاه خاطره ما را عزادار کرده؛ با تار اعصایی که از کودکی به نوای 

نجیب محبت محمد و آل محمد)ص( کوک شده است!
آمدم تا ببینم چه گذش��ت به »حیدر« وقتی بغض ناموس پرستی 

خود را با چاه در میان می گذاشت!
آمدم تا ببینم چه گذش��ت به امام هش��تم وقتی دلش برای وداع 
با ش��ما »رضا« نمی شد ولی خودش را برای س��فری آماده کرد... در 
جاده ای که بازگش��ت نداش��ت و در انتهایش یک تاکس��تان، انگور 

مسموم مظلومیت، آرمیده بود!
یا رسو الل)ص(... این همه زائر... این همه مسافر... این همه عاشق، 

کنار مزار شما جمع شده اند تا با هزاران زبان مناجات عرض کنند:
- اگر قلب سوره های قرآن، یاسین )یس( نام دارد و اگر قلب سوره 
ِحيٍم« است، ما با این صدف های پیچ اندر  ٍبهّ َرهّ یاس��ین،  »َساَلٌم َقْواًل ِمن َرهّ
پیچ و دل  اندر دل می خواهیم در گوش ش��ما ب��ا هیاهوی موج ودریا 

عرض کنیم:
ای پادش��اه نادی��ده اقلی��م قلب ه��ا! صاح��ب خلق عظی��م، ای 
رحمه للعالمین، ش��ما که ب��ر پیکر بی  جان عربی گمنام و ناش��ناس 
و بیابانگ��رد نماز خواندی��د، فقط به حکم این که محبت و دوس��تی 

علی)ع( در قلبش بود، در این سفر، روح مرده ما را جان ببخشید.
آمین!

ردیف ارادت در غزل زیارت

امان نامه
رسول خدا )ص( : هر مؤمنی بمیرد و 
یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی 
بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان 
او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای 
تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن 
کاغذ نوشته شهری در بهشت به او 
دهد که هفت برابر دنیا باشد. 
امالی صدوق صفحه 37
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فلسفه حج

اخالص، زیباترین تن پوش
در ح��ج، ش��اید فلس��فه پر رم��ز و راز 
برخی از اعم��ال را ندانی، ولی تس��لیم در 
براب��ر رب  العالمی��ن ت��و را وادار به اطاعت 
و فرمانب��رداری می کن��د. اگ��ر اخالص را 
چاشنی اعمال خود کنی، احساس رضایت 
و آرامش قلب به تو دست می دهد و به این 
باور می رس��ی که حج چیزی جز عش��ق و 
شیدایی و اطاعت جانانه اوامر موال نیست.

ابراهیم)ع( خشت نخس��ت کعبه، این 
خانه توحید را مخلصانه نهاد. پیش تر، انتقال 
هاجر و اسماعیل در اجرای فرمان حضرت 
دوست صورت پذیرفت. همه حوادث ریز و 
درشت تا ذبح اسماعیل با جانمایه اخالص 
به انجام رس��ید. این اخ��الص، بزرگ ترین 
صحرای ح��اره جهان را که هیچ خاصیت و 
قابلیت کشت و زرع را نداشت، به سرزمینی 
مبارک و معمور بدل ساخت تا برای همیشه 
تاریخ اصل تثبیت ش��ده »ُكُلهّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن 
َوَيْبَقى َوْج��ُه َربِهَّك ُذو الَْج��اَلِل َواْلِْكَراِم« را 
پیش روی انس��ان ها جهت الگوی زندگی و 

زیست الهی قرار دهد.
خانه ای کوچک و س��اده طی هزاره ها 
باق��ی می مان��د و کاخ های مس��تحکم و 
مجلل، جز ستون های عبرت آموز، چیزی 
از خود به جا نمی گذارند. این خانه و طوق 
نورانی و مقدس اش، پس از هزاران س��ال 
با همه س��ادگی، قلب میلیون ها انسان را 
در گرو خود قرار داده و با سرمایه بی پایان 
اخالصی که به پای آن گزارده شد، تا قیام 
قیامت محل طواف انس��ان های مؤمن و 

عاشق و واله خواهد بود.
کش��ف رمز اخالص ب��ا رفت��ار و اعمال 
معصومین علیهم الس��الم انجام شد. سیره 
امام سجاد)ع( در خدمت مخفیانه و گمنامانه 
ب��ه زائران خانه خدا، مدل ب��زرگان و اولیای 
الهی قرار می گیرد و بسیاری از اندیشمندان، 
مراجع دینی و علمای ربانی با تأسی به ائمه 
معصومین، صل��وات الل علیه��م اجمعین، 
از عم��ق وجود به خدمت زائ��ران خانه خدا 
اهتمام داش��ته اند و با اصرار بر این کار، خود 

را نمادی از اخالص محض ساختند.
بر این اساس است که در کاروان ها، عوامل 
اجرایی بی ری��ا و مخالصانه لباس خدمت به 
مهمانان خدا را به تن ک��رده و بر این جایگاه 
پرافتخار خدای بزرگ را شاکرند و شکر نعمت 
معظم خدمتگزاری به ضیوف الرحمان را در 
اغتنام فرصت برای کامل تر کردن خدمت با 
رفع دغدغه از زائر و تمهید زمینه های مطمئن 

عبودیت او در سرزمین وحی می دانند.

دوستی با مؤمن
رسول خدا )ص( : هرکس مؤمنی 
را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت 
کرده و هرکس مرا برنجاند گویا 

خدا را آزار رسانده است و هرکس 
خدا را اذیت کند چنانکه در تورات، 
انجیل، زبور و قرآن آمده از رحمت 

خداوند به دور است. 
جامع السعادت جلد 2 صفحه 215

همه ساله از ميان زائران 
هر كاروان، عده اي از 

خواهران و برادران براي 
انجام اين مسئوليت و 
راهنمايي ديگر زائران، 

و نيز همكاري در 
برنامه ريزي ها و اجرای 
فعاليت هاي فرهنگي 

كاروان انتصاب مي شوند

  سعید طاهریان
از ب��اب جبرئیل بیرون می آیم، احس��اس درونی مرا به چرخش وا 

می دارد. گردش بر منظومه هستی این شهر.
گام برمی دارم و راه را از سوی باب النسا آغاز می کنم.

کوچه های خاک خورده مدینه با بوی وجودی پیامبر درآمیخته و 
چون سینه ریزی بر دیوارهای گلی ریخته است.

هنوز صدای گام های او در پیچ این کوچه ها شنیده می شود.
ندایی مالیم و رسا، آسمانی و واال.

زمین در زیر پای محمد)ص( آرام می گیرد و س��نگینی وجودش 
را بر چشم می ساید.

مدین��ه بر پش��ته خویش بهترین بن��دگان خداوند را کش��یده و 
فریادهای شادی و غم مردمان را شنیده است.

مدینه دهکده ای رها در کویر سوزان عربستان، 
چگونه می ش��ود که تاری��خ را می ن��گارد و افتخار 

حکمرانی آخرین رسول را گردن می نهد؟
تنها واژه ای که ذه��ن را درمی یابد، »انتخاب« 
اس��ت؛ برگزیدن یک راه و آن میزبانی رس��ول رنج 

کشیده و تنها شده در کوه های مکه است.
افتخ��ار همراهی و همی��اری با حبی��ب خدا و 

هم پیمانی با پیامبر خدا.
و این همان هنگامه اس��ت که از یثرب جا مانده 
در ش��ن های روان بیاب��ان و گرفت��ار در جنج��ال 

قومیتی زخم خورده از فتنه یهودیان.
غروری برمی خیزد »مدینه النبی« نام شهر پیامبر.

جایگاه نزول بیشتر قرآن و مردمانش
عبدالل و آمنه را باید بر داشتن جنین فرزندی ستود 
و من بر گرد مدینه دور می زنم، محدوده مسجدالنبی 

امروز، همان مدینه آن روزگار بوده است.
از باب الرحم��ه می گ��ذرم و در آن س��وی، 

باب السالم را در دیدگانم نقش بندی می کنم.
میان ستون اول و باب السالم نوری عروج می کند، گویی شخصی 

خوابیده است.
نزدیک می شوم.

ش��دت نور، بیش��تر پلک هایم را آزار می دهد اما می خواهم بدانم 
منش��أ این پرتوافشانی کجاس��ت؟ عبدالل بن عبدالمطلب؛ نامی که 

روی سنگ  ها می درخشد.
منزلگاه پدری که فرزند ندیده، چشم از جهان فرو بسته و میوه دل 

نچیده، کام مرگ چشیده.
انسانی بلندمرتبه که برترین موجود هستی از داالن های وجودی 

او، زندگی در گیتی را تجربه ساخته است.
نیک نه��ادی ک��ه پاکی و نجابت��ش آمنه بنت وهب را ش��یفته 
خ��ود نموده و پیامبر از دام��ان پاک بهترین زن 
و مرد آن زمان، بر پلیدی و زش��تی عهد خویش 

فریاد می کند.
ظرفیتی بسیار که در نهاد این مرد نهفته را تنها 
نام محمد مصطفی)ص( می تواند بر نگاه جهانیان 
استوار س��ازد. پس باید بر بلندای مقامش احترام 

گذاشت و او را بر چنین فرزندی ستود.
عب��دالل سرنوش��ت اس��ماعیل دی��ده و از 
قربانگاه بازگش��ته و زیبایی مستی در عشق الهی 

را چشیده است.
بلندای یک قس��م و بزرگی یک پیمان، بر س��ر 
ی��ک فرزند و قربانی او برای خ��دا، ابراهیم وار کارد 
بر دست برده لیک قرعه به کار می افتد و پروردگار 
اراده خود را بر ماندن عبدالل جاری می س��ازد تا از 
صلب او عصاره هستی و نمونه گیتی پای در جهان 
گذارد و افتخار پدر بودن بر چنین فرزندی بر تارک 

او بدرخشد...

 دهکده ای رهـــا
در كویر سوزان حجاز
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بهداشت زائری
  بهداشت دهان و دندان

هر بار بعد از غذا خوردن، مخصوصاً در 
ش��ب و قبل از خوابیدن، باید دندان هاي 
خود را مس��واک نمایید تا دهاني خوشبو 
و دندان هاي س��الم داش��ته باشید. مرکز 
پزش��کي فقط براي انجام ام��ور اورژانس 
دندانپزش��کي پیش بیني ه��اي الزم را 
به عمل آورده، لذا تاکید مي شود که قبل 
از سفر، مش��کالت دهان و دندان خود را 
مرتفع س��ازید و در طول س��فر نیز نکات 
بهداشتي دهان و دندان را رعایت نمایید.

  بهداشت بدن
بدن خود را در موقعي که محرم نیستید 
خوشبو کنید. لیکن اگر هم اتاقي هاي شما 
به عطري که استفاده مي کنید حساسیت  
دارند، آنرا به کار نبرید. اس��تحمام مرتب 

روزانه را در برنامه خود قرار دهید.
  بهداشت نوشیدن

هنگامي که براي زیارت یا س��یاحت از 
کاروان خارج مي شوید، ممکن است هواي 
منطقه باعث تشنگي ش��ما شود، در این 
هن��گام از لی��وان آب خوري هاي عمومي 
به هیچ وجه استفاده نکنید. زیرا در هر روز 
صدها نفر از، این لیوان ها استفاده کرده و 
مسلماً آلوده هستند. براي نوشیدن آب، از 
لیوان مخصوص خود استفاده کنید. البته 
ممکن است حتي منبع آب نیز بهداشتي 
نباش��د، لذا بهترین راه این اس��ت که یک 

بطري آب سالم همراه داشته باشید تا هم 
به هنگام تش��نگي از آن میل نمایید و هم 
هنگام احساس گرما از آن براي شستشوي 

دست و صورت خود استفاده نمایید.
   از منبع های آب آشامیدنی سر راهی 

استفاده نکنید.
   در استفاده از لیوان هاي یکبار مصرف 
دقت نمایید. بعضي از زائران دیگر کشورها 
پس از اس��تفاده از لیوان، آن را دوباره در 
محل خود قرار مي دهن��د، بنابراین الزم 
است قبل از استفاده از لیوان آن را بازبیني 

نموده و سپس از آن استفاده کنید.
   لیوان را در محل مخصوص لیوان هاي 

استفاده شده قرار دهید.
   از نوشابه های گازدار زیاد استفاده نکنید. 

از آب یا دوغ کم نمک استفاده کنید.
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معامله آخرت
رسول خدا )ص(: بدترین مردم 
کسی است که آخرت خود را به 
دنیای خویش بفروشد و بدتر از 
او کسی است که آخرت خود را 
به خاطر دنیای دیگران از دست 
بدهد و تباه کند. 
سخنان 14 معصوم جلد 4 
صفحه 108

یك شاخه از هزاران
  ناصر نقویان

عشق آن بگزین که جمله انبیاء /  یافتند از عشق او کاروکیا
دارون��دار درخت از ریش��ه اس��ت و ای��ن کودکانند که ریش��ه را 
نمي بینن��د ام��ا بزرگان، نه فقط به ریش��ه ها، که به پنه��ان بودن آن 
در دل خ��اک نی��ز نظر دارند. آن��ان مي دانند که اگر ریش��ه در خاک 
نباش��د. بوته اي کوتاه زیست خواهد بود. تنومندي و استواري درخت 
به تناسب تعمیق ریشه هاي آن در خاک است و نیز مي دانیم که همه 
دارایي درخت از ریش��ه است و به عبارت واضحتر، درخت دو قسمت 
دارد: بخش بیروني و قسمت پنهاني و زیر خاکي، که در واقع سرمایه 
اصلي درخت هم همان است و قرآن چه زیبا مي فرماید: مثاًل كلمه طيبه 

كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء، )ابراهیم – 24(
شجره طیبه اسالم که امروز به برکت جهاد و تالش پیامبر اسالم)ص( 
آنچنان تنومند و استوار گشته که از ثمرات شیرین و گواراي آن فرهنگ ها 
و تمد ن ها و دانش ها و عالماني از ملل و مذاهب و ادیان مختلف در تنوع 
مختلف از آن بهره مند گش��ته اند. تمدن و فرهنگ اسالمي خود نمود و 
تجلي این شجره طیبه اي است که خداوند آن را بر وجود مبارک پیامبر 

عظیم الشان )ص( و امامان معصوم )ع( استوار کرده است.
امروز مسلمانان و جهان اسالم هر یک به میزان اتکاء بر این شجره 

طیبه از ثمرات دلنشین و ماندگار آن بهره مند خواهند شد.
تحی��ر و واماندگي امروز مس��لمین به دلیل آن اس��ت که به جاي 
دس��ت آویختن به ش��اخه هاي بابرکت و اس��توار این درخت تنومند 
به بوته ها و شاخه هاي سس��ت و بي بنیان دست آویخته اند که نتیجه 
و فرجام آن جز س��قوط و تباهي نبوده و نیس��ت. امروز عالمان دیني 
و فرهیختگان جهان اس��الم و روشنفکران مذهبي باید امت اسالمي 
را به بازگش��ت ب��ه هویت دیني و اعتم��اد و اتکاي هر چه بیش��تر بر 
شاخه هاي درخت تنومند اسالم و شجره نبوي و شاخه هاي والیي آن 
دعوت و ارشاد نمایند. در چنین صورتي رشد و تعالي و مجد و عظمت 

فرهنگ و تمدن اسالمي بار دیگر احیاء خواهد شد.
و تو اي زائر حریم حرم، اي برادر و تو اي خواهر! بیا، تا جان خود را با این 

یکتا درخت زیباي هستي پیوند زنیم که این فقط نور است که با نور پیوند 
مي خورد و روزي را به یاد داشته باشیم که عرصه بروز پیوندهاست:

نوری��ان، مر، نوری��ان را جاذبند /  ناری��ان، مر، ناری��ان را طالبند
و یادمان نرود که:

قطره، دریاست اگر با دریاست /  ورنه، قطره، قطره، دریا، دریاست

مدینه؛  شهر خاطره ها
اتوب��وس کاروان همچن��ان در خیابان ه��ای مدین��ه به پیش 
می رفت تا به دروازه قدیم شهر رسیدیم. یعنی نرسیده به ایستگاه 
قطار که روزی امام سجاد)ع( بعد از کربال یا شام در آن مکان پیاده 
ش��ده و خیمه ای برپا نمود و به بش��یر بن جذلم فرمود: به مدینه 
داخل ش��و و خبر شهادت اباعبدالل)ع( را به اطالع مردم برسان. او 

با شتاب آمد تا وارد مدینه شد و این اشعار را خواند: 
»يا اهل يثرب ال مقام لكم بها /  قتل الحسين فادمعى مدارا...«

»ای م��ردم مدین��ه! دیگ��ر در مدین��ه اقامت نورزی��د، چون 
حسین)ع( کشته شد و از شهادت او است که اشک چشم من چون 
باران فرو می ریزد. بدن حسین)ع( در زمین کربال به خون آغشته 

گردید و سر مقدس او را باالی نیزه ها، در شهرها می گردانند.«
از کوچه بنی هاش��م که دیگر اثری از آن نیست، از باب جبرئیل 
به مسجدالنبی)ص( وارد شدیم تا رسول خدا)ص( و فاطمه)س( 
را زیارت کنیم. حضور نمازگزاران در مس��جد قابل توصیف نبود؛ 

بعضی نماز ش��ب می خواندند، بعضی دیگر قرآن تالوت می کردند 
و ع��ده ای هم منتظر اذان نم��از صبح بودن��د. اذان نماز صبح که 
گفته ش��د، امام جماعت به نماز ایستاد. با جمله »استووا صفوفكم 
و اعتدلوا« صفوف نماز جماعت منظم ش��د. بع��د از نماز به زیارت 

پیامبر گرامی اسالم)ص( و فاطمه زهرا)س( پرداختیم.
قبر ش��ریف آنان در گوش��ه ای از مس��جدالنبی)ص( قرار دارد. 
مسجدی که پس از مسجدالحرام، شریف ترین مسجد است؛ پیامبر 
درباره نماز خواندن در این مس��جد فرمود: »َصالٌة ِفى َمْسِجِدی َتْعِدُل 
َألَْف َصالة ِفيَما ِسَواُه ِمَن الَْمَساِجِد ِإالهّ الَْمْسِجَد الَْحَرام« زمین آن متعلق 
ب��ه دو یتیم از قبیل��ه بنی نجار بود که پس از خری��داری، تبدیل به 
مس��جد شد. گرچه مسجد در طول سال های متمادی بر آن افزوده 
یا بازس��ازی ش��ده ولی مرحله اول آن روضه نامیده ش��د ه رسول 
خدا)ص( در فضیل��ت آن فرمود: »َما بَْيَن َقْبِري َو ِمْنَب��ِري َرْوَضٌة ِمْن 

ِرَياِض الَْجَنهِّة؛ بین قبرم و منبرم باغی از باغ های بهشت است.«

  ابراهیم ابراهیمی



کوتاه از ایران

صراطمیزان

راه های حج در قدیم
ت��ا پیش از آن ک��ه هواپیما ب��ه عنوان  بخش

وسیله ای برای اعزام زائران خانه خدا به اول
ج��ده به میدان آید، حج��اج از راه های 
زمینی یا دریایی به حج می رفتند. این گونه سفرها دو 
مقطع مهم دارد. روزگاری که از کش��تی های بادبانی و 
وسائلی چون ش��تر استفاده می ش��د، و دوران نسبتا 
جدیدتر که از کشتی های بخار و ماشین به عنوان نقل و 
انتقال و از جمل��ه رفتن به حج رایج گردید. طبعا عصر 
ش��تر دورانی است بسیار طوالنی که دست کم تا اواخر 
قرن نوزدهم و حتی پس از آن در یکی دو دهه اول قرن 

بیستم برای برخی از مناطق ادامه داشت.
 اس��تفاده از راه های زمینی در روزگاران کهن، 
سبب شد تا دانشی در حیطه جغرافیا به نام راه حج 
شکل بگیرد، دانش��ی که بخش عمده آن اطالعات 
جغرافیایی مربوط به راه ها بود و عمدتا یا به صورت 
مس��تقل تحت عنوان طرق حج و منازل نامه و یا در 

قالب سفرنامه نوشته می شد.
 یک زائر ممکن بود از س��ه ماه یا یک سال در راه 
باشد، اما در حرمین، تنها یکی دو ماه بماند. بنابرین، 
وقتی مفهوم ح��ج به کار می رفت، تنه��ا اقامت در 
حرمی��ن نبود، بلکه وضعیتی بود که یک زائر از آغاز 

سفر از شهر خود تا بازگشت با آن همراه بود.
 در اینج��ا صرف��ا برای آن که فضای این مس��یر 
روش��ن ش��ود، و از این زاویه که »راه« همان طریق 
رسیدن به »حرمین ش��ریفین« است، فهرستی از 
راه های شناخته شده حج را در طول قرون اسالمی، 

آن هم به اختصار، بیان می کنیم.
  در قرون میانه اس��المی، چند شهر اصلی بودند 
که حجاج بقیه مناطق به آن شهرها آمده و از آنجا در 

کنار سایر حجاج راهی حرمین می شدند.
 1 . راه عراق از شهرهای کوفه و بغداد و نجف

 نخس��تین مسیری که از آن باید به عنوان یک 
راه کلیدی برای حج یاد کرد، راه عراق حجاز است. 
ع��راق پس از ش��ام، دومین منطق��ه ای بود که به 

دست مسلمانان فتح ش��د. به دنبال آن شهرهای 
بصره و کوفه پایه گذاری گردید و ش��مار زیادی از 
اصحاب پیامبر )ص( و دیگر اعراب مسلمان جزیره 
العرب برای اس��تمرار فتوحات یا زندگی به عراق 
آمدند. این افراد از همین مسیر عراق حجاز راهی 
سکونت گاه های اصلی خویش شده یا برای زیارت 
حرمین، به حجاز بر می گش��تند. احتماال همین 
راه اس��ت که پیش از اسالم نیز اعراب از آن مسیر، 
به دربار ایران می آمدند. ب��رای نزدیک به دو قرن 
کوفه مرکز ثقل اجتماع کاروان حج برای رفتن به 
حجاز بود. در این مسیر که بعدها به نام راه زبیده یا 
راه جبل نیز ش��هرت یافت، نام منازلی چون َزُرود، 
ثَْعلبی��ه، ُعَذیب و قادس��یه را مالحظه می کنیم و 

جمعا  27  منزل اصلی در این مسیر وجود داشت.
در تمام این مدت، مس��لمانانی که در ش��رق 
اسالمی بودند در عراق اجتماع کرده و از راه عراق 

به سمت حجاز می رفتند.
 ب��ه تدریج و پس از تأس��یس بغداد از اهمیت 
کوفه کاس��ته ش��د و این ش��هر به عن��وان مرکز 
خالفت محل اجتماع ساالنه کاروان حج بود که با 
حمایت دولت عباسی و امیرالحاجی که از طرف 
این دولت منصوب می ش��د، به حج می رفت. این 
راه خود مسؤول خاصی داشت که می بایست آن 

را آباد نگاه می داشت.
 در دوران��ی که بغداد از مرکزیت افتاد، ش��هر 
نجف ب��ه عنوان مرک��ز اجتماع زائ��ران ایرانی و 

عراق��ی خانه خدا بود. ای��ن وضعیت به خصوص 
از قرن دهم تا اوائل قرن چهاردهم ادامه داش��ت. 
این زمان��ی بود که ب��ه خصوص دول��ت صفوی 
تشکیل ش��ده و س��ایه این دولت روی سر عراق 
گسترانده شد. زان پس حجاج ایرانی به خصوص 
در بخش های مرکزی ایران از این مسیر استفاده 
می کردند. آنان به خصوص س��عی می کردند در 

رفت یا برگشت یا هر دو از عتبات نیز بگذرند.
  2 . راه شام

راه مهم دیگری ک��ه از آن نیز باید به عنوان یکی از 
قدیمی ترین راه های حج یاد کرد راه شام است. اعراب 
پیش از اس��الم به خصوص قریش از این راه اس��تفاده 
فراوان تجاری می کردند. اهالی یمن هم برای رسیدن 
به ش��ام ابتدا به سوی مکه آمده و از آنجا از همین راه به 
ش��ام می رفتند. پس از اسالم و محکم تر شدن ارتباط 
میان شام و حجاز، و به خصوص برای حج، رفت و آمد از 
این راه بیشتر شده و آباد گردید. در میان این راه منازل 
بیشماری وجود داشت که غالب آنها یا در آبادی ها و یا بر 
سر چاهها بود و عمده آنها  23  منزل اصلی است. طبیعی 
اس��ت که در ادوار مختلف گاه مسیرها اندک تغییری 
داش��ت. این بس��تگی به آب و آبادی و یا عنایت خاص 
ملوک و س��الطین بود. شهرهای عال، قلعه تبوک، آثار 
حجر مربوط به صالح پیامبر )ع( از جمله آن منازل است 

که برخی به مرور به صورت یک شهر درآمد.
این راهی بود که مورد استفاده مسلمانان بیشماری 
از منطقه ای وس��یع که به آن ش��امات گفته می شود و 
امروزه شامل چندین کشور است، قرار می گرفت. شام 
همیشه کاروان مستقل خود را داشت و »محمل« یعنی 
هودج بزرگ و تزیین شده و با شکوهی که روی شتری 
گذاشته شده و به حج آورده می شد عنوان عالمت این 
کاروان بود که از آن با نام محمل شام شریف یاد می شد.
 برگرفته از کتاب آثار اسالمی
 مکه و مدینه، تهران، نشر مشعر، 1375 نوشته 
محمد رسول جعفریان 

همکاری و تعامل مطلوبی بین 
سپاه و دولت شکل گرفته است

سرلشکر پاس��دار »محمدعلی جعفری« 
روز گذش��ته در نشس��ت خبری به مناسبت 
فرارسیدن 26 ش��هریور، سالروز صدور فرمان 
حض��رت امام خمینی)ره( مبنی بر تش��کیل 
نیروهای س��ه گانه زمین��ی، دریایی و هوایی و 
هوایی سپاه)1364(، در پاسخ به سووالی مبنی 
بر اینکه تعامل سپاه با دولت چگونه است، افزود: 
همانطور که پیش��تر اعالم کردیم، حمایت از 
دول��ت ها جزو سیاس��ت های س��پاه بویژه در 
س��ازندگی و فعالیت های مربوط به معیشت و 
رفاه و محرومیت زدایی مردم اس��ت.. وی ادامه 
داد: از زم��ان روی کار آمدن دولت یازدهم نیز 
اعالم آمادگی کردیم و اکنون همکاری و تعامل 

مطلوبی بین سپاه و دولت شکل گرفته است.
 قدردانی وزير بهداشت
از رهبر معظم انقالب 

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی با 
قدردان��ی از رهبر معظم انقالب در بیمارس��تان 
دولت��ی گفت: حضور رهبر معظم انقالب در یک 
بیمارس��تان دولت��ی و اعتماد ب��ه بخش دولتی 
برای تی��م پزش��کی روحیه بخ��ش و پر برکت 
بود. سیدحس��ن قاضی زاده هاشمی با اشاره به 
ترخیص رهبر معظم انقالب از بیمارستان دولتی، 
افزود: ایش��ان از کادر درمانی تشکر داشتند و به 

نوعی روحیه خاصی به تیم درمانی داده اند.
 آغاز ارائه مکمل های غذايی

به اقشار مختلف مردم
ریی��س دفتر س��المت جمعی��ت، خانواده 
و م��دارس وزارت بهداش��ت درم��ان و آموزش 
پزش��کی، اعالم کرد: در اج��رای برنامه تحول 
بهداش��ت ارائه مکمل ه��ای غذایی به اقش��ار 
مختلف شامل کودکان کمتر از پنج سال، زنان 
باردار و سالمندان آغاز گردید. محمد اسماعیل 
مطلق افزود: ارائه مکمل های غذایی به کودکان 
کمتر از پنج س��ال و زنان باردار از مدت ها قبل 
اجرا شده و ارائه آن به سالمندان نیز در روستاها 
و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر آغاز شده است.

 رضايت استان ها 
از افزايش مسافران تابستانی

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با استناد با اطالعات 
این سازمان از استان ها گفت: آنها از حجم مسافران 
تابس��تانی خود رضایت کامل داشته و به دنبال 
جذب مسافران بیشتر هستند. مرتضی رحمانی 
موحد گفت: در استان هایی چون چهارمحال و 
بختیاری و آذربایجان غربی حجم قابل توجهی از 
مسافران خارجی را داشتیم و جالب است بدانید 
گردش��گران عالقه مند به س��فر به استان هایی 

هستند که کمتر دیده شده است.

همیش��ه اجزاء این پیکر 
عظیم و پراکنده، به این 
مرکز وحدت و قدرت که 
برای آن��ان کانون صفا و 
برادری و معنویت و توحید و معرفت واطالع اس��ت نیاز 
داشته اند.. و اسالم اگر از حج خالی می بود رکنی اصلی 

و جزیی جوهری را فاقد بود.

پیام به حجاج بیت  اهلل  الحرام )1374/02/14 ( 

الزم است برادران ایرانی، 
و ش��یعیان سایر کش��ورها از 
اعم��ال جاهالن��ه، که موجب 
تفرق صفوف مسلمین است 

احتراز کنند، در جماعات اهل سنت حاضر شوند، از انعقاد 
و تش��کیل نماز جماعات در منازل، و گذاشتن بلندگوهای 
مخال��ف رویه، اجتناب نمایند. و از افتادن روی قبور مطهره، و کارهایی 

که گاهی مخالف شرع است، جداً اجتناب نمایند.
 صحیفه امام، ج10، ص62
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