
اميرالحاج ایران هنگام ورود به مدینه منوره: 

تکخبر رهنمود

مراس��م امض��ای اس��ناد هم��کاری و بیانیه 
مش��ترک امامعل��ی رحم��ان و حس��ن روحانی 
رؤس��ای جمهور تاجیکس��تان و ای��ران در کاخ 

دولتی »ملت« در شهر دوشنبه برگزار شد.
در این مراس��م اس��ناد هم��کاری و از جمله 
تفاهمنام��ه میان فرهنگس��تان زب��ان و ادبیات 
فارس��ی و کمیته زب��ان و اصطالحات جمهوری 
تاجیکس��تان، موافقتنام��ه امنیت��ی و انتظامی 
میان وزارت خانه های کشور ایران و تاجیکستان، 
تفاهمنامه مبارزه با مواد مخدر بین وزارت کشور 
ایران و سازمان مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان 

به امضا مقامات و وزرای مربوطه رسید.
همچنین 4 تفاهمنامه بین نهادهای تاجیک 
با کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره(، تفاهمنامه 
همکاری های تج��اری بین اتاق ه��ای بازرگانی 
ای��ران و تاجیکس��تان و تفاهمنام��ه هم��کاری  

بی��ن وزارتخانه های ام��ور خارجه دو کش��ور و 
تفاهمنامه همکاری ه��ای مطالعاتی بین مراکز 
مطالعاتی وابس��ته به ریاست جمهوری 2 کشور 

نیز امضا شد..

وزیر امور خارجه کش��ورمان در پیام تبریک 
به همتای جدی��د عراقی خود ابراز اطمینان کرد 
دستگاه دیپلماسی عراق، پویا و فعال در راستای 
اهداف سیاس��ت خارجی این کش��ور و در جهت 
ارتقای بیش از پیش مناس��بات تهران � بغداد به 
پیش خواهد رفت. محمدجواد ظریف با ارس��ال 
پیامی به ابراهیم جعفری انتخاب ایشان به سمت 
وزیر خارجه جمهوری عراق را صمیمانه تبریک 
گفت. ظریف با اشاره به ویژگی های شخصیتی و 
اش��راف جعفری بر مس��ائل سیاسی منطقه ای و 
بین المللی، ابراز اطمینان کرده است که دستگاه 

دیپلماس��ی عراق، پویا و فعال در راستای اهداف 
سیاس��ت خارجی این کش��ور و در جهت ارتقای 
بی��ش از پی��ش مناس��بات فیمابین دو کش��ور 
جمهوری اس��المی ایران و جمه��وری عراق به 
پیش خواهد رفت.وزیر امور خارجه کش��ورمان 
همچنین در این پیام با اش��اره به عمق مناسبات 
برادران��ه و دوس��تانه ای��ران و ع��راق و نیز فهم 
مش��ترک دو کشور از حساس��یت شرایط جاری 
منطقه ای و بین المللی، لزوم افزایش مشورت  ها و 
رایزنی ها و ارتقای همکاری مشترک فیمابین را 

مورد تاکید قرار داده است.

 امضای ۱۰ سند همکاری
در دیدار رؤسای جمهوری ایران و تاجيکستان

تأکيد ظریف بر ارتقای سطح همکاری مشترک ایران و عراق
در پيام تبریک به وزیر جدید امور خارجه عراق عنوان شد

آخرین اخبار از عمل جراحی 
موفقيت آميز رهبر انقالب

شهردار تهران و رئیس شورای شهر، جمعی از وزرا، 
فقها وحقوقدانان شورای نگهبان، نماینده ولی فقیه در 
گلستان و جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 

و دیگر شخصیتها از رهبر انقالب عیادت کردند.

 زائران ایراني
 در ۱۷ اقامتگاه
در مدینه  اسکان یافتند

 گزارش رئيس ستاد مدینه  منوره 
از وضعيت حجاج

 زائران همه مسائل
 خود را بپرسند

دعای کميل
یا زمزمه عاشقان 

 همکاري مناسبي بين  ایران و عربستان
جهت برگزاری حج در جریان است

اعالم عمومی جراحی رهبر 
انقالب جلوی تبلیغات کذب 
شبکه های بیگانه را گرفت

رئیس دفتر بازرس��ی مقام معظم رهبری 
گفت: اعالم عمومی و آگاه سازی ملت از عمل 
جراحی رهبر انقالب، از تبلیغات منفی و کذب 

شبکه های بیگانه جلوگیری به عمل آورد.
ب��ه گزارش خبرگزاری ف��ارس به نقل از 
روابط عمومی اس��تانداری اصفهان،  رسول 
زرگرپور اس��تاندار اصفهان ساعتی پیش از 
علی اکب��ر ناطق نوری رئیس دفتر بازرس��ی 
مقام معظم رهب��ری )مدظل��ه العالی(،  در 

فرودگاه شهید بهشتی استقبال کرد.
اس��تاندار اصفهان در آیین اس��تقبال از 
حجت االسالم و المس��لمین ناطق نوری در 
پاویون فرودگاه ش��هید بهشتی در خصوص 
مباح��ث آب اصفه��ان، خش��کی رودخانه 
زاین��ده رود و مطالبات مردم و کش��اورزان 

توضیحاتی ارائه کرد.
وی همچنین جویای احوال مقام معظم 
رهبری )مدظله العال��ی( و آخرین وضعیت 
ایش��ان ش��د و حجت االس��الم ناطق نوری 
در پاسخ اظهار داش��ت: ایشان بسیار خوب 
و س��رحال و نس��بت به جلس��ات گذش��ته 

بانشاط تر هستند
رئی��س دفتر بازرس��ی رهبری ب��ا بیان 
اینکه تیم پزش��کی عم��ل را رضایت بخش 
اعالم کرده افزود: اعالم عمومی و آگاه سازی 
ملت از این مس��ئله از تبلیغات منفی و کذب 

شبکه های بیگانه جلوگیری به عمل آورد.

سرمایه خداوندی
اگ��ر ما دیدیم که ح��ج، جنبه ماّدی و 
ظاهرسازی و دوری از معنویت پیدا کرد و 
در سفر حْج رفتارهایی که برای خودمان 
انتخ��اب میکنیم یا بر ما تحمیل میکنند، 
ضد معنویت اس��ت، باید بدانیم از فلسفه 
حج دور افتاده ایم. کس��انی که حج و ایام 
حج را ب��ه میزان زیادی ص��رف کارهایی 
میکنند که در جهت مقابل معنویت، یعنی 
غرق شدن در مادیّت و دوری از خداست، 
در حقیقت، بدون این که خودشان بدانند، 
از آن س��رمایه ای که خدای متعال در حج 
به آنها هدیه کرده است، کم میکنند. آنها 
خیال میکنند چیزی به دس��ت می آورند؛ 
در حالیکه چیزی از دس��ت می دهند و با 
غرق ش��دن در ماّدیات، هدی��ه معنوی را 

ناقص می کنند.
۱۶/۰۱/۱۳۷۴
بیانات در دیدار کارگزاران حج
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نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت که س��اعتي قبل وارد 
فرودگاه مدینه ش��ده بود در محل بعث��ه مقام معظم رهبري در 
مدینه منوره استقرار یافت.عالوه بر حجت االسالم والمسلمین 
س��یدعلي قاضي عس��کر، س��عید اوحدي معاون وزیر و رئیس 
س��ازمان حج و زی��ارت و جمع��ي از مدیران ارش��د بعثه مقام 
معظم رهبري و س��تاد عملیات حج تمتع نی��ز با این پرواز وارد 

مدینه منوره شدند.
در مراس��م اس��تقبال از سرپرس��ت حجاج ایراني، عالوه بر 
حس��ین صادقي س��فیر جمهوري اس��المي ای��ران و جمعي از 
مس��ووالن ایراني بعثه مقام معظم رهبري و ستاد مدینه منوره، 

نماینده وزیر کشور عربستان سعودي نیز حضور داشت.
همکاري مناسبي بین  ایران و عربستان جهت برگزاری حج 

در جریان است
حجت االسالم والمس��لمین سیدعلي قاضي عسکر که در بدو 
ورود به مدینه منوره در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره 
به دیدار س��فیر جمهوري اس��المي ایران با وزیر حج عربستان 
و دیگر مقامات این کش��ور، اظهار داش��ت: همکاري مناس��بي 

بین طرفین براي برگزاري هرچه بهتر حج در جریان است..
سرپرس��ت حجاج ایراني به همکاري س��فارت عربستان در 
تهران و کنسولگري این کش��ور در مشهد جهت رفع مشکالت 
موجود پرداخت و اضافه ک��رد: اکنون بیش از نیمي از ویزاهاي 
زوار صادر ش��ده و موارد جزیي هم که معموال ناشي از اشکاالت 
نرم افزاري بوده،حل ش��ده یا در حال حل ش��دن است. نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت اظهار امیدواري کرد که این گونه 

همکاري ها تا پایان موسم حج، تداوم یابد.
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عسکر در پاسخ به پرسش 
خبرنگاري درباره ش��عار حج امس��ال اظهار داش��ت: با توجه به 
سخنان بسیار مهم رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران حج، 
دو موضوع اتحاد امت اسالمي و فلس��طین، اصلي ترین مسائل 
جهان اسالم است و قطعا در حج ما به همین امور مي اندیشیم.

سرپرس��ت حجاج ایرانی به فتنه تکفیري ها و رش��د آن در 
جهان اس��الم اش��اره کرد و گفت: تالش در جهت وحدت امت 
اسالمي یک سفارش همیش��گي امام خمیني ره و رهبر معظم 
انقالب اسالمي بوده اس��ت و در حج امسال نیز بدین نحو عمل 

خواهد شد.
دیدار با مقام معظم رهبری نقشه راه ما را مشخص کرد

همچنین در مراسم بدرقه رسمي حجت االسالم والمسلمین 
س��ید علي قاضي عسکر، نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت 
و امیرالحاج جمهوري اس��المي ایران و س��عید اوحدي رئیس 
س��ازمان حج و زیارت که توس��ط حجت االس��الم والمسلمین 
محمدي گلپایگان��ي رئیس دفتر مقام معظ��م رهبري صورت 
گرف��ت، حجت االس��الم والمس��لمین قاض��ي عس��کر، ضمن 
ش��کرگزاري از اینکه یکبار دیگر خداوند توفیق خدمت گذاري 
به بهترین خلق خدا یعني ضیوف الرحمان را عنایت کرده است، 
گفت: امس��ال این توفی��ق را داریم که همراه ب��ا ۶4 هزار نفر از 
سفیران فرهنگي جمهوري اسالمي، در حج امسال حضور پیدا 
کنیم و پیام رهب��ر معظم انقالب، مکتب اهل بیت )ع( و انقالب 

اسالمي را به مردم جهان برسانیم.
وي با اش��اره به اینکه ش��عار »معنویت، خودب��اوري و اتحاد 
اسالمي« براي حج امس��ال انتخاب شده است، تصریح کرد: بر 
همی��ن مبنا مجموعه برنامه هاي بعثه مقام معظم رهبري حول 

این شعار خواهد بود.
سرپرس��ت حجاج ایراني با بیان اینکه دی��دار با مقام معظم 

رهبري، نقش��ه راه م��ا را مش��خص کرد،گفت: ایش��ان درباره 
ظرفیت هاي حج اش��ارات مهمي داش��تند و م��ردم و زائران را 
موظف کردند به این ظرفیت ها توجه داش��ته باش��ند و از همه 

آنها استفاده کنند.
حجت االس��الم و المسلمین قاضي عس��کر اضافه کرد: این 
رس��الت اولیه و بسیار مهم ماست که در امور اجرایي و فرهنگي، 
بس��تر را براي زائران به گونه اي فراهم کنیم ت��ا زائران بتوانند 

ازهمه ظرفیت هاي حج استفاده کنند..
نماینده ول��ی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر مس��ئله 
وحدت و اتحاد امت اس��المي، گفت: امروز شرایط جهان اسالم 

ش��رایط بسیار خطرناکي است. دشمنان اسالم تکفیري ها را به 
وجود آوردند و آنها را کمک و تحریک و وادار مي نمایند تا درون 

جامعه اسالمي ایجاد فتنه کنند.
سرپرس��ت حجاج ایراني افزود: طبیعي است که شیعیان و 
پیروان مکتب اهل بیت)ع( و همچنین اهل س��نتي که از ایران 
عازم عربستان مي شوند، وظیفه دارند براي مقابله با این حرکت 
شیطاني تالش کنند و راه اساسي آن این است که مراقب باشیم 

فتنه گران سوء استفاده نکنند.
حجت االسالم و المس��لمین قاضي عسکر ادامه داد: حضور 
ما در نمازهاي جماعت و همنشیني با مسلمانان دنیا و انعکاس 
مطالبم��ان به آن��ان مورد تاکی��د مقام معظم رهبري اس��ت و 
امیدواریم در وظیفه ایجاد بس��تر براي اتحاد اسالمي و وحدت 

مسلمین موفق باشیم.
نماینده ول��ی فقیه در امور حج و زی��ارت تصریح کرد: همه 
س��اله تالش ما ب��ر این بوده اس��ت که در محیط عربس��تان به 
گونه اي عمل کنیم تا نظام جمهوري اس��المي در بین امت ها و 
ملت ها، سربلند و س��رافراز باشد و امسال هم به همانگونه عمل 

خواهد شد.
حجت االس��الم قاض��ي عس��کر از حض��ور حجت االس��الم 
والمس��لمین محمدی گلپایگاني تشکر نمود وعنوان کرد: براي 
شفاي رهبر عزیزمان و سربلندي امت اسالمي دعا خواهیم کرد 

ونائب الزیاره همه مردم ایران خواهیم بود.

مجلهخبـــری

آمار زائران ایراني در مدینه منوره 
مهندس س��عید اوحدي، رییس س��ازمان حج وزیارت در بدو 
ورود به مدینه منوره گفت: براس��اس س��همیه تخصیص یافته به 
ایران، ۶4 هزار نفر به حج مشرف خواهند شد که این اقدام در قالب 

۱۸۱ پرواز و 4۵۰ کاروان صورت خواهد گرفت. 
همچنین تاکنون 4۰ پرواز از فرودگاه هاي ایران به مدینه منوره 

انجام و ۱4 هزار زائر وارد سرزمین وحي شده اند.
امس��ال در ح��وزه خدمات پزش��کي ۱۳۰ مط��ب در محل 
اس��کان حجاج درنظرگرفته شده که 4۷ مطب مخصوص بانوان 

زائر است.

همكاري مناسبي بين  ايران و عربستان 
جهت برگزاری حج در جريان است

اميرالحاج ایران هنگام ورود به مدینه منوره: 

امسال اين توفيق را داريم كه همراه با ۶۴ هزار 
نفر از سفيران فرهنگي جمهوري اسالمي، در 
حج امسال حضور پيدا كنيم و پيام رهبر معظم 

انقالب، مكتب اهل بيت )ع( و انقالب اسالمي را 
به مردم جهان برسانيم
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مجلهخبـــری

کوتاهازحج

ورود بیش از
 2۶9 هزار حاجي
به سرزمین وحي

عربس��تان  گذرنام��ه  کل  اداره 
س��عودي اعالم کرد: تا روز دوشنبه، 
2۶۹ ه��زار و ۵۳۷ حاج��ي از طریق 

هوایي وارد عربستان شده اند.
همچنین ۸۹۶ زائ��ر از راه دریایی 
زائ��ر دیگر نی��ز از راه زمیني وارد  و ۸ 

عربستان شده اند.

پرچم ایران برفراز 
بعثه  درمدینه منوره 

برافراشته شد
طبق روال س��نوات گذشته پرچم 
جمهوري اس��المي ایران ب��ر جایگاه 
مخصوص آن در بام هتل قصرالدخیل 
مح��ل اس��تقرار بعث��ه مق��ام معظم 
رهبري و س��تاد نمایندگي س��ازمان 
حج وزیارت کشورمان در مدینه منوره 

نصب گردید.
این پرچم از فواصل دور و به ویژه از 
بین الحرمین و قبرستان شریف بقیع 

قابل مشاهده است.

 کمك هاي زائران حج
به نیازمندان 

جمع آوري مي شود
ام��ام  ام��داد  کمیت��ه  مع��اون 
خمین��ي)ره( خوزس��تان گف��ت: در 
راس��تاي اجراي طرح  احس��ان زائر، 
کمک ه��اي زائری��ن ح��ج تمت��ع به 
خانواده هاي نیازمند و بي سرپرس��ت 

در حال جمع آوري است.
»محم��د رضا علیپ��ور« اظهارکرد: 
هدف از اجراي این ط��رح، جمع آوري 
کمک ها، ن��ذورات، صدقات و وجوهات 
شرعیه زائرین براي کمک به خانواده هاي 

نیازمند و بي سرپرست است.
مع��اون توس��عه مش��ارکت هاي 
مردم��ي کمیته امداد ام��ام خمیني 
)ره( ادام��ه داد: از طری��ق هماهنگي 
با اداره کل فرودگاه ها، از س��ه ش��نبه 
هفت��ه آین��ده، پایگاه��ي در مح��ل 
فرودگاه برپا مي شود تا زائران هنگام 

خروج کمک هاي خود را اعطا کنند.

 زائران ايراني
 در ۱۷ اقامتگاه

در مدينه  اسكان يافتند

 گزارش رئيس ستاد مدینه  منوره 
از وضعيت حجاج

تاکنون زائران به راحتي وارد فرودگاه مدینه منوره شده اند وعملیات 
انتقال آن ها به اقامتگاه ها نیز دریک ش��رایط مناس��ب صورت گرفته 
است. رئیس ستاد مدینه با اعالم این خبر افزود: ورود زائران به این شهر 

از شنبه ۱4 شهریورماه آغاز و تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
نصراهلل فرهمند متوسط روزانه ورود زائران به مدینه منوره را بین 
دو ه��زار تا دو هزار و پانصد نفر عنوان داش��ت و اضافه کرد: الحمداهلل 
تا ام��روز پرواز ها تاخیر چنداني نداش��ته اند، زائران ب��ه راحتي وارد 
فرودگاه مدینه ش��ده اند و عملیات انتقال آن ها به هتل ها نیز در یک 

شرایط مناسب صورت گرفته اس��ت. وي با اشاره به فعالیت دو ستاد 
منطقه اي در مدینه منوره که در منطقه یک، ۱2 هتل ضلع ش��مالي 
ح��رم و در منطق��ه دو، ۱۵ هتل جنوب غربي حرم را تحت پوش��ش 
دارن��د، تاکید کرد که تمامي مدیران مجموعه ها وارد مدینه ش��ده  و 
تاکنون ۱۷ اقامتگاه مورد اس��تفاده زوار ایراني قرار گرفته اند. رئیس 
س��تاد مدینه منوره همچنین به فعالیت دو آشپزخانه این شهر براي 
تامین غذاي زائران پرداخت و گفت که در این زمینه تالش شده تاحد 

ممکن از کاال ها و مواد اولیه مرغوب ایراني استفاده شود.

عضو شوراي استفتاء بعثه در مدینه منوره:

زائران همه مسائل خود را بپرسند
حج، از اعمال متعددي تش��کیل شده و هر کدام 
از آن اعمال، داراي حیطه ها و مسائل گوناگوني اند؛ 
ش��وراي استفتاء بعثه مقام معظم رهبري در مدینه 
من��وره، براي پاس��خگویي به س��وال هاي ش��رعي 
زائران حرم نبوي تش��کیل ش��ده و صبح ه��ا از ۸ تا 
۱2 و عصر ها از ۱۶ تا ۱۸ پاس��خ گوي پرس��ش هاي 
مراجعه کنن��دگان خواهد ب��ود. در گفت وگویي با 
حجت االسالم والمس��لیمن محمود محمدي یزدي 
یکي از اعضاي شوراي استفتاء، نکاتي را درباره نحوه 
فعالیت این شورا و پاسخ گویي آن به مراجعان مورد 

بررسي قرار داده ایم که در ادامه خواهید خواند:
نحوه فعالیت ش�وراي استفتائات بعثه مقام معظم رهبري به 

چگونه است؟
وظیفه ش��ورا پاس��خ گویي به س��واالت مختلف حجاج است و رفع 
ش��بهات آن ها. حاال اعضاي شوراي دو نفرباش��ند یا بیشتر. اگر مساله  
ت��ازه اي هم بوجود بیابد در صورت فوري بودن از قم در این باره س��وال 
مي شود و در صورت غیرفوري بودن هم به صورت کتبي مساله دریافت 

و پاسخ اش در آینده ارائه مي شود.
این شورا آیا با شوراي افتاي رهبر معظم انقالب ارتباطي دارد؟

خیر. این ش��وراي اس��تفتاء در بعثه مقام معظم رهبري اس��ت و با 
ش��وراي مذکور به کلي متفاوت اس��ت. البته این نکت��ه الزم به توضیح 
است که شوراي استفتاء متصدي بیان احکام رهبر معظم انقالب و امام 
خمیني)ره( است و س��ایر مراجع داراي دفاتري هستند که در صورت 

لزوم حجاج مي توانند به آن ها مراجعه کنند.
اعضاي شورا چند نفر هس�تند و اولین جلسه آن چه زماني 

تشكیل مي شود؟
در سال گذشته اعضاي شورا چهارنفر بودند؛ آقایان مومن، جعفرپیشه 
و فالح زاده و بنده هم در خدمت  ایشان بودم. امسال دو نفر از جمع مذکور 
حضور دارند. معناي ش��ورا هم این است که فرضا زائري مساله مورد ابتال 

را مي پرس��د و اعضاي ش��ورا، سوال س��ائل را گوش 
مي کنند و با مشورت هم دیگر و با استفاده از رساله و 

مناسک جواب کافي و متقن به وي مي دهند.
مس�اله عمده اي که زوار در ایام تمتع مطرح 

مي کنند، چیست؟
ح��ج ۱۷ تا ۱۸ عمل اس��ت و هرک��دام از آن ها 
مسائل خاص خودش را دارد؛ خود حج نیز دو بخش 
اس��ت، یکي عمره و دومي تمتع. اولین عمل احرام 
است و سواالتي که در این باره مطرح مي شود. مثال 
مکان محرم ش��دن، لزوم غسل داش��تن یا نداشتن، 
وضعیت خانم ها و... بعد از این مرحله در مکه مسائل 

مربوط به طواف فراگیر است، به ویژه با توجه به سازه هاي جدید.
سازه ها هنوز هستند یا جمع آوري شده اند؟

س��ازه ها هنوز هستند؛ این که طواف در سازه ها صحیح هست یا نه؟ 
این که نیابت گرفتن معذورین و... بعد هم در مس��عا مس��ائل مربوط به 
تعریض مکان، مورد پرس��ش حجاج است، چرا که مسعا داراي طبقات 
متعددي است. شورا موظف است به این مسائل و هر پرسش دیگري که 

براي زوار تا پایان انجام اعمالشان به وجود مي آید، پاسخ بدهد.
نحوه ارتباط  زوار با شورا و طرح سواالتشان به چگونه است؟ 

آیا الزم است که حتما حضوري به این جا بیایند؟
خیر. نیازي به حضور نیست. شماره تلفن هایي براي این کار در نظر 
گرفته شده، از جمله تلفن بنده )۰۵۰۸۰۱22۷۸( که براي پاسخ گویي 

مي تواند از سوي زوار محترم مورد استفاده قرار بگیرد.
آیا در مكه مكرمه نیز این فعالیت ها ادامه دارد؟

بله و البته به شکلي کامال گسترده تر. این جا اغلب مسائل منحصر به 
احرام است، ولیکن مسائل حج هم بدان اضافه مي شود.

در پایان توصیه اي دیگر براي زوار عزیز دارید؟
فقط توصیه من آن است که خودسرانه عمل نکنند تا بعدا دچار مشکل 

نشوند؛ حتي اگر مساله اي از نظر آن ها ساده است، حتما آن را مطرح کنند.

4۸هزار جانباز وایثارگر در نوبت حج تمتع
معاون فرهنگی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در حاشیه بدرقه اولین 
کاروان جانبازان قطع نخاع به س��رزمین وح��ي در فرودگاه امام خمیني 
)ره( گفت: چهار هزار و ۸۰۰ جانباز و خانواده ش��هید براي انجام مراس��م 
حج امسال به کشور عربستان اعزام مي شوند. حجت االسالم سید حسن 
موذني گفت: 4۸هزار جانباز، خانواده ش��هید و ایثارگر براي حج تمتع در 
نوبت تشرف و زیارت هستند. معاون فرهنگي بنیاد شهید و امور ایثار گران 
با اش��اره به اینکه ۸۰ جانباز قطع نخاع امس��ال به سرزمین وحي مشرف 
مي شوند، خاطر نش��ان کرد: اولین کاروان با حضور 4۰ جانباز قطع نخاع 
به عربستان مشرف شدند و پرواز بعدي این کاروان ۷ صبح 2۶ شهریور از 

فرودگاه امام خمیني )ره( به مدینه منوره صورت مي گیرد.
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سالمتزائر
  استحمام روزانه

اقامت و زندگي در هواي گرم مکه مکرمه، 
مدینه منوره، عرفات و مني باعث خواهد شد 
تا بدن شما بیش از حد معمول عرق کند. در 
این رابطه الزم اس��ت حتي االمکان روزي 
یکبار حمام ک��رده و دوش بگیرید. دوش 
گرفتن باید سریع انجام شود تا دیگران هم 
فرصت اس��تفاده از حمام را داشته باشند. 
توجه داشته باشید که وسایل اضافي و زائد 
خود نظیر تیغ مس��تعمل و امثال آن  را در 

حمام جاي نگذارید. 
مواظب لیز خوردن در حمام باش��ید. 
همه ساله تعداد قابل توجهي از زائران در 
زمان اس��تحمام در وان یا کف حمام لیز 
مي خورند و دچ��ار ضربه ي مغزي، خون 
مردگي، پی��چ خوردگي پا، شکس��تگي 

استخوان و غیره مي شوند.
براي پیش��گیري از این موارد به نکات 

زیر توجه فرمایید:
۱. لبه وان نایستید.

2. براي خود یک دس��تگیره مطمئن در 
حمام پیدا کنید.

۳. از دمپایي ابري اس��تفاده نکنید و کف 
دمپایي شما عاج دار باشد.

4. با پاي برهنه روي کف صابون راه نروید.
۵. هر لحظ��ه به فکر پیش گی��ري از لیز 

خوردن باشید.

  نظافت  لباس:
لباس هاي خ��ود را مک��رراً تعویض 
را  لباس ه��اي خ��ود  وقت��ي  کنی��د. 
مي ش��ویید آن ه��ا را در ات��اق و انظ��ار 
عمومي پهن نکنید و از طناب شخصي یا 
مشترک در پشت بام استفاده نمایید. از 
زائران بیت اهلل الحرام خصوصاً خواهران 
محترمه انتظار م��ي رود لباس هاي زیر 
خود را مس��تقیماً روي طناب و در دید 

مستقیم نامحرمان پهن ننمایند.
 

  وسایل شخصي
حتماً س��عي کنید از وسایل شخصي 
خود مانند حوله، بُرس، ریش تراش برقي، 
تیغ، مس��واک استفاده نموده این وسایل 

را در اختیار دیگران قرار ندهید.

دعا، زبان حال انسان مومن با خدای خویش است، انسان نیازمندی 
ک��ه همه چی��ز را در ید قدرت اله��ی می داند و خ��ود را فقیر و ناتوان 
می بیند. دعا اوج ناامیدی و بریدن انس��ان  از ماسوی اهلل و دلبستن و 
توکل او به خداست. برخی دعاها از ضمیر و زبان انسان های معمولی 
برمی خیزد و به طور طبیعی متناس��ب با اندیشه و فرهنگ و معرفت 
آن ها می باش��د و برخی از س��وی عالم ملکوت و از سرچشمه وحی بر 

زبان اولیای خدا جاری شده است.
 ای��ن ادعیه ک��ه از آهنگ و ژرفا و واژگان ویژه ای برخوردار اس��ت 
نجواهای بهترین بندگان خدا با موالی خویش اس��ت. و لذا سرشار از 
معانی بلند و مضامین عالی و طنین مؤثر و روحبخش��ی اس��ت که از 
زبان و بیان دیگری جاری نمی گردد.  از این رو گفته اند که مضامینی 
در برخی از دعاها وجود دارد که حتی در احادیث نمی توان مانند آن را 
پیدا کرد. زیرا مخاطب احادیث، مردم گوناگون با ظرفیت های متنوع 

و محدود هستند ولی مخاطب دعا، خداست.
یکی از این نیایش های معتبر و معروف و ماثور، 
دعای کمیل است که مضامین آن فوق العاده عالی 
می باش��د. برخی گفته اند: ک��ه این دعای حضرت 
خضر نبی اس��ت که علی علیه السالم به کمیل بن 
زیاد نخعی ک��ه از خواص اصحاب آن حضرت بوده 

تعلیم فرموده است.
توصیه ش��ده که مؤمنان این دعا را برای مصون 
ماندن از ش��ر دشمنان و گشوده شدن جویبارهای 
نعم��ت و رحمت و مغفرت پ��روردگار، خصوصاً در 

شبهای جمعه بخوانند. 
این دعا، هم از جهت ش��خصی ک��ه آن را تعلیم 
فرم��وده حائز اهمیت اس��ت و ه��م از جهت متعلم 
و کس��ی که آن را فرا گرفته اس��ت. زیرا آموزگار این 
نیایش، امیر مؤمنان علی مرتضی)ع( سر سلسله همه 
عارفان و عاشقان حق تعالی است و متعلم آن کمیل 
ب��ن زیاد نخعی اس��ت که در ایم��ان و دلدادگی وی 

تردیدی نیست. او کسی است که به جهت معرفت واال و عشق و ارادتش 
به حضرت موال، در س��ال ۸۳ هجری، آن هم در سن نودسالگی توسط 

حاکم جائر اموی »حجاج بن یوسف ثقفی« به شهادت رسیده است. 
شایس��ته است که زائران و نیایش��گران، این دعای بسیار شیوا 
را ب��ا توجه به معان��ی و مضامین بلند آن بخوانن��د، به ویژه برخی 
از فرازه��ای آن را که در اوج زیبایی اس��ت. در ای��ن دعا، از قدرت 
بی کران الهی و از ناتوانی و نیازمندی انس��ان س��خن رفته است و 
آن��گاه نجواهای عاش��قانه را که از ضمیر  خداجوی او برخاس��ته با 
سوز س��ینه در هم آمیخته و این شورانگیزترین چکامه و نیایش را 
نُوَب الَّتی  به عاشقان و دلدادگان آموخته اس��ت: اَلّلُهَمّ اْغِفْر لَِی الُذّ
َتْهِتُک الِْعَصَم – خدایا ببخش آن گناهانم را که س��بب پاره ش��دن 

عصمتم شده است.
نُوَب الَّتی ُتْنِزُل النَِّقَم – پروردگارا ببخش آن گناهانم  اَلّلُهمَّ اْغِفْر لَِی الذُّ

را که سبب فرود آمدن عذاب تو گردیده است.
نُوَب الَّتی ُتَغیُِّر النَِّعَم – خداوندا  اَلّلُهمَّ اْغِفْر لَِی الذُّ
ببخش آن گناهانم را که س��بب تغییر نعمت های 

تو شده است.
عاََّء –  نُوَب الَّتی َتْحِب��ُس الدُّ اَلّلُه��مَّ اْغِفْر ل��َی الذُّ
پروردگارا، ببخش آن گناهانم را که س��بب حبس 

دعا و نرفتن آن به عالم باال گردیده است.
َء – خدا  نُوَب الَّتی ُتْن��ِزُل الَْبالَّ الّلُه��مَّ اْغِفْر لَِی الذُّ
ببخش آن گناهانم را که س��بب فرو فرس��تادن بال 

شده است.
اما این عاشق دلسوخته به همین بسنده نکرده 
زیرا که از درد دیگ��ری در اضطراب و التهاب بوده 

است و آن دوری و هجر معشوق واقعی است.
ای خ��دا، آق��ا، موال و پ��روردگارم! ب��ر عذابت 
صب��ر کنم اما چگونه بر جدائی��ت تاب آورم؟ گیرم 
که بر آتش س��وزانت پایداری کن��م، اما چگونه بر 

چشم پوشی از لطف و کرمت صبر کنم...

نماز در مسجد النبی 
عّمار بن موسی ساباطی نقل می کند: از امام صادق 

علیه الّسالم درباره نماز در مسجد پیامبر صلّی اهلل علیه و آله 
پرسیدم که آیا مثل نماز در شهر مدینه است؟ فرمود: نه، چون 

که نماز در مسجد رسوِل خدا صلّی اهلل علیه و آله برابر هزار 
نماز است و نماز در مدینه مثل نماز در شهرهای دیگر است.

 امام صادق علیه الّسالم: در چهار جا نماز تمام است: در 
مسجد الحرام، مسجد پیامبر صلّی اهلل علیه و آله ، مسجد 

کوفه و حرم امام حسین علیه الّسالم .

دعای کميل يا زمزمه عاشقان

ای خدا، آقا، موال و 
پروردگارم! بر عذابت 
صبر كنم اما چگونه بر 
جدائيت تاب آورم؟ 
گيرم كه بر آتش 
سوزانت پايداری 
كنم، اما چگونه بر 

چشم پوشی از لطف و 
كرمت صبر كنم...
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حدود مسجد النبی  
ذریح محاربی نقل می کند: از امام صادق علیه الّسالم درباره 
محدوده مسجد پرسیدم. فرمود: از ستون تا باال سر قبر تا دو 
ستون پشت منبر در سمت راست قبله. و از پشت منبر راهی بود 
که گوسفند از آن می گذشت، یا کسی که کجکی بخواهد برود و 
پنداشت که محوطه مسجد تا سنگفرش جزء مسجد است.

امام صادق علیه الّسالم: محدوده »روضه« در مسجد پیامبر 
صلّی اهلل علیه و آله تا طرف سایه بانهاست و حّد مسجد تا دو ستونی که 
سمت راست منبر به طرف راه است، نزدیک سوق اللیل )بازار شب(.

� اکن��ون که در آس��تانۀ فریضۀ مبارکۀ حج هس��تیم، الزم 
اس��ت توجهی به ابعاد عرفانی و روحانی و اجتماعی و سیاس��ی 
و فرهنگی آن داشته باشیم. باش��د که این امر راهگشایی برای 
قدمهای مؤثر دیگر باشد. در این موضوعات بسیاری از دوستان 
متعهد مطالبی گفته اند. اینجانب نیز اشاره ای گذرا تنها به بعض 
ابعاد آن می کنم؛ ش��اید تذکری از آن حاصل شود. از آنجا که در 
این مناس��ک عجیب، از اول »احرام« و »تلبیه« تا آخر مناسک، 
اش��اراتی عرفانی و روحانی اس��ت که تفصیل آنها در این مقال 

میسر نیست، اکتفا به بعض اشارات تلبیه ها می کنم.
لبیکهای مکرر از کسانی حقیقت دارد که ندای حق را به گوش 
جان شنیده و به دعوت اهللّ  تعالی به اسم جامع]۱[جواب می دهند. 

مسئله، مسئلۀ حضور در محضر است و مشاهدۀ جمال محبوب. 
گویی گوینده از خود در این محضر بیخود ش��ده و جواب دعوت 
را تکرار می کند. و دنبالۀ آن س��لب ش��ریک به معنای مطلق]2[
آن می نمای��د، که اهل اهللّ  می دانند، نه ش��ریک در الوهیت فقط. 
گرچه س��لب شریک در آن نیز ش��امل همۀ مراتب، تا فنای عالم 
در نظر اهل معرفت اس��ت؛ و حاوی جمی��ع فقرات »احتیاطی« 
و »استحبابی«اس��ت، مثل »الَحمُد لََک و الَنعَمۀ لک« و »حمد« 
را اختصاص می دهد ب��ه ذات مقدس، همچنین نعمت را؛ و نفی 
شریک می کند. و این نزد اهل معرفت غایت توحید است. و به این 
معناس��ت که هر حمدی و هر نعمتی که در جهان هستی تحقق 
یابد حمد خدا و نعمت خداس��ت بدون ش��ریک. و در هر موقف و 

مش��عری و وقوف و حرکتی و سکون و عملی، این مطلب و مقصد 
اعلی جاری اس��ت. و خالف آن، »شرک« به معنای اعم است، که 

همۀ ما کوردالن به آن مبتال هستیم. بگذارم و بگذرم.
منبع:صحیفه امام )ره(
۴ شهریور ۶۳ / 28 ذی القعده ۱۴۰۴

 اس��م جامع الهی، »اهللّ « اس��ت که در تلبی��ه لبیک گفتن 
حاجیان مکرر بر زبان جاری می شود.

همان گونه که توحید بر سه قسم است: توحید ذاتی، توحید 
صفاتی و توحید افعالی. در قبال هر یک از آنها ش��رک قرار دارد 
یعنی: ش��رک ذاتی، شرک صفاتی و ش��رک افعالی. و منظور از 

شرک به معنای مطلق آن، هر سه قسم شرک است.

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

 احرام
 نخستین واجب از واجبات حج، احرام است. احرام حج، از 
نظر کیفیت، ش��رایط، ُمحّرمات، احکام و کفارات، مثل احرام 
عمره اس��ت، تنها نیت آن متفاوت اس��ت و باید به نیت انجام 
اعمال حج ُمحرم ش��ود. تمام اموري ک��ه در احرام عمره ذکر 
ش��د، در احرام حج نیز معتبر است. احرام با نیت آغاز مي شود 
و زماني که شخص نیت کند و لبیک بگوید، ُمحرم است. البته 
احرام حج ویژگي هایي دارد که در مس��ائل آت��ی به بیان آنها 

خواهیم پرداخت:
    میقات احرام حج تمتع، مّکه ي مکّرمه است، و بهتر است 
براي حج تمتع از مسجدالحرام ُمحرم شود. محرم شدن در همه 
جاي مکه، حتي بافت جدید شهر، صحیح است، اما احوط آن است 
که در مناطق قدیمي آن ُمحرم ش��ود، و اگر شک کند که محلي 

جزء شهر است یا نه، ُمحرم شدن در آن محل صحیح نیست.
  الزم اس��ت زماني ُمحرم ش��ود، که بتواند وقوف اختیاري 
در عرف��ات را درک کند. بهترین زمان احرام بس��تن، هنگام 

زوال )ظهر( روز ترویه )هشتم ذي حجه( است و ُمحرم شدن 
پی��ش از آن نیز جایز اس��ت، به خصوص براي س��المندان و 
بیماراني که از ازدحام و ش��لوغي هراسانند، چنان که پیش تر 
گفته ش��د)۱( کساني که مي خواهند پس از انجام عمره بنا به 
ضرورت از مکه خارج ش��وند نی��ز مي توانند پیش از زمان یاد 

شده ُمحرم شوند.

   اگر احرام بستن را فراموش کند و به ِمني و عرفات برود، 
واجب اس��ت که به مکه  باز گردد و در آنجا ُمحرم شود، و اگر به 
س��بب تنگي وقت یا عذر دیگر، این کار ممکن نباشد، مي تواند 
در همان محل��ي که یادش آمده ُمحرم ش��ود و حج او صحیح 
است. حکم کسي که مسأله را نمي داند نیز چنین است.  کسي 
که احرام بس��تن را فراموش کند و اعمال حج را به پایان ببرد، 
حج او صحیح است، کسي که حکم مسأله را نمي داند نیز چنین 
اس��ت، و احتیاط مس��تحب آن اس��ت که در صورت ندانستن 

مسأله یا فراموش کردن آن، در سال بعد حج را اعاده کند.
   اگر کسي آگاهانه و عمداً احرام را ترک کند، چندان 
که وقوف در عرفات و مشعر را از دست بدهد، حجش باطل 
اس��ت. کس��اني که پیش از وقوف در عرفات و مشعر، مجاز 
به انجام اعمال مکه مي باش��ند، بای��د آن اعمال را در حال 
احرام به ج��ا آورند، و اگر بدون احرام انجام دهند باید آن را 

با احرام اعاده کنند.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

لبيک حقيقی
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بیشتربدانیم
از قبا آغاز کن

عقبۀ ب��ن خالد نقل می کن��د: از امام 
صادق علیه الّس��الم پرس��یدم: ما سراغ 
مس��اجد اطراِف مدینه می رویم. از کدام 
یک آغاز کنیم؟ فرمود: از قبا آغاز کن، در 
آن نماز بخوان، زی��اد هم بخوان، چرا که 
نخستین مس��جدی است که پیامبرخدا 
صلّ��ی اهلل علیه و آله در ای��ن پهنه در آن 
نماز خوانده اس��ت. س��پس به مش��ربه 
امّ ابراهیم ب��رو و در آن نماز بخوان، آن جا 
محّل سکونت و نماز پیامبر خدا صلّی اهلل 

علیه و آله بوده است. 
س��پس به مس��جد فضیخ رفته در آن 
نماز می خوان��ی، که پیامبرت در آن نماز 
خوانده اس��ت، ای��ن طرف را ک��ه انجام 
دادی به س��مت اُحد رفته از مسجدی که 
پایین حّره اس��ت شروع می کنی و در آن 
نماز می خوانی. س��پس به قبر حمزۀ بن 
عبدالمطلب گذشته بر او سالم می دهی، 
آنگاه بر قبور ش��هدا گذش��ته، کنار آن ها 

می ایستی و می گویی:
»سالم بر ش��ما ای اهل این دیار! شما 
پیش��تاز مایی��د و یقین��اً ما هم به ش��ما 

خواهیم پیوست«.
آنگاه به مس��جدی ک��ه در آن مکان 

باز، کنار کوه، س��مت راس��ت ت��و وقتی 
ک��ه وارد اُحد می ش��وی می آیی و در آن 
نماز می خوان��ی. پیامبر صلّ��ی اهلل علیه 
و آله از کنار این مس��جد به س��مت اُحد 
بیرون آمد، وقتی که با مشرکان برخورد 
ک��رد، آن ج��ا بودند تا آن ک��ه وقت نماز 
رس��ید و در آن نماز خواند. سپس دوباره 
برمی گردی کنار قبور شهدا، نماز واجب 
خ��ود را می خوانی. آن��گاه به طرف جلو و 
رو ب��ه روی خود برو تا به مس��جد احزاب 
رسی در آن نماز خوانده و خدا را بخوانی. 
پیامبرخ��دا صلّی اهلل علی��ه و آله در روز 
 جنگ اح��زاب، در آن دعا ک��رد و گفت:
»ای فریادرس گرفتاران، ای پاس��خگوی 
دعای بیچارگان، ای پناه غمگینان! اندوه 
و رنج و غّصه م��را بزدای، حال من و حال 

یاران مرا می بینی.«

كميل يكی از مؤمنان 
راستين به پيامبر)ص(، 

 از ياران خاص 
اميرالمؤمنين)ع( و از 
شيعيان وفادار امام 

حسن مجتبی)ع( بود. 
 وی را به علم

و شجاعت و حكمت و 
تدبير و تقوا می شناختند

آداب زیارت رسول اهلل 
امام صادق علیه الّسالم: بهترین جای مسجد 

پیامبر که در آن نماز خوانده شود، نزدیک قبر 
است. هرگاه وارد مدینه شدی غسل کن، به 

مسجد برو، به قبر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله آغاز 
کن، کنار آن بایست، بر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله 
سالم بده و به رسالت او و ابالغ رسالت گواهی بده 
و بر او زیاد صلوات بفرست و هر چه که خدا برایت 

گشایش دهد، در آن جا دعا بخوان.

  شخصيت کميل بن زیاد نخعی
»کمیل بن زیاد« از قبیله »نخع« یمن بود. »مالک اش��تر«، از یاران 
امیرالمؤمنین)ع( نیز از همین قبیله بودند. گویند رسول خدا)ص( در 
حق قبیله نخع دعا کرد و فرمود: »اللهم بارک فی النخع«. قبایل یمن در 
سال نهم هجرت، اسالم آوردند. درباره سال تولد کمیل اختالف هست؛ 
سال های اول،  پنجم . ششم بعثت و سال های سوم و دوازدهم هجری، از 
سوی مورخان مختلف ذکر شده است. امام علی)ع( قبل از حجه الوداع 
از طرف پیامبر به یمن رفت و شاید این سفر مبدأ ارتباط اهل یمن با اهل 
بیت پیامبر)ص( و نیز آغاز آشنایی کمیل با حضرت علی)ع( باشد. ولی 

احتماالً توفیق زیارت حضرت رسول)ص( را نیافته است.

  کميل در دوران اميرالمؤمنين علی)ع(
در دوران خالفت علی)ع(، کمیل از یاران نزدیک آن حضرت بود 
و در جنگ ه��ای جمل و صفین و نه��روان، در رکاب حضرت حضور 
یافت. کمیل از س��وی حضرت علی)ع( به عن��وان والی »هیت« که 
مرز بین عراق و شام بود،  منصوب شد. در سال ۳۹ هجری لشکری از 
ش��ام برای حمله به هیت گسیل شد که به جهت عدم حضور کمیل 
در شهر و شرکتش در س��رکوب گروهی از یاغیان در شهر »قرقیا« 

در کنار فرات، لش��کر شام عده ای را کشته و شهر 
را غارت کردند. بدین س��بب بود که امام علی)ع( 
نامه عتاب آمیزی برای کمیل فرس��تاد کمیل این 
کوتاه��ی را با پیروزی بر لش��کر ش��ام در نبردی 
دیگر جبران کرد و رضای��ت امیرالمؤمنین)ع( را 
به دست آورد و امام نیز برای او دعای خیر فرمود. 
پس از ش��هادت امیرالمؤمنین)ع(، کمیل با امام 

حسن)ع( بیعت کرد.

  کميل در واقعه عاشورا
در زمان واقعه عاشورا، کمیل در زندان یزید بود. 
وی پس از عاشورا از زندان آزاد شد و با امام چهارم 
بیعت ک��رد. با روی کار آمدن »حجاج بن یوس��ف 
ثقفی« در عراق از س��وی حکوم��ت اموی، کمیل 
نیز مانند دیگر مس��لمانان غیور در صف مخالفان 
حجاج ق��رار گرفت. در س��ال ۸۱ هجری در واقعه 
»جماجم« که گروهی به رهبری »عبدالرحمن بن 

محمد اش��عث« با س��پاه حجاج به نبرد پرداختند، کمیل نیز به آنان 
پیوست و در نبرد با حجاجیان، دلیری و مقاومت های شگفتی از خود 
نشان داد. حجاج بس��یاری از شیعیان از جمله »میثم تمار«، »رشید 

هجری« و »قنبر« را به شهادت رساند.
پس از شکس��ت جنگ، چون حجاج وارد کوفه ش��د،  کمیل را به 
جرم محبت به امیرالمؤمنین)ع( و دلبستگی به اهل بیت پیامبر)ص( 
مورد تعقیب ق��رار داد. حتی برای یافتن کمی��ل نزدیکانش را تحت 
فش��ار قرار داد و از جمله حقوق آنان را از بیت المال قطع کرد. کمیل 
چ��ون از این ماجرا مطلع ش��د، آن ظلم را روا ندید و خود را تس��لیم 
کرد. چون حجاج او را دید، گفت: »میل داش��تم تو را دستگیر کنم.« 
کمیل در پاس��خ گفت: »از عمرم چیزی باقی نمانده است، آنچه از تو 
برمی آید، انجام ده که ما هر دو به سوی خدا باز خواهیم گشت. موالیم 
علی)ع( به من خبر داده است که تو مرا به قتل خواهی رساند.« سپس 
ب��ه فرمان حجاج، س��ر از تن کمیل جدا کردند. ب��ه این ترتیب فیض 

شهادت نیز بر دیگر فضایل کمیل افزوده شد.
پیک��ر کمیل را در »ثویه« واق��ع در نزدیکی نجف، جایی که میثم 

تمار نیز در آن دفن شده بود، به خاک سپردند.

  جایگاه معنوی دعای کميل
کمی��ل یکی از مؤمنان راس��تین به پیامبر)ص(، 
 از یاران خاص امیرالمؤمنین)ع( و از ش��یعیان وفادار 
امام حس��ن مجتبی)ع( بود. وی را به علم و شجاعت 
و حکمت و تدبیر و تقوا می شناختند. فریین، ایمان و 
عرفان او را ستوده اند. این که امیرالمؤمنین)ع( دعایی 
چون دعای کمیل را به او تعلیم می دهد، به روش��نی 
بر بلندای مرتبت معنوی او داللت می کند. همچنین 
سخنان دیگری که امیرالمؤمنین)ع( در مواقع مختلف 
به کمیل گفته و معارفی که به او آموخته است، گویای 
مقام عرفانی کمیل اس��ت. روای��ات از گفت وگوهای 
مختلفی بین امام و کمیل خبر می دهند که طی آن ها 
امام تعالیم و نصایح وی��ژه ای را در اختیار کمیل قرار 
می دهد، مانند حدیث معروف به »حقیقت«. از این رو 
است که گفته اند او صاحب سّر علوی و خزانه معنوی 
امام علی)ع( است؛ بدین جهت اهل معنا او را در شمار 

عرفای نخستین آورده اند.

 کميل؛
محرم 
اسرار 

عارفان
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میهمانیکریم
دوست داشن برادران ایمانی

زایر خانه خدا دع��وت الهی را پذیرفته 
و به میهمان��ی کریم بی نیاز دعوت ش��ده 
اس��ت. پروردگار مهربان حج را مایه برکت 
و مغف��رت بندگان خود قرار داده اس��ت وبا 
آداب و مناسک حج می خواهد یادآور اهوال 
روز قیامت و بهان��ه آمرزش میهمانان خود 
را فراهم آورد. ام��ا این میهمانی آدابی دارد 
و مهمترین وجه آن رعایت آداب میهمانی 

در محضر ربوبی است.
زایر باید بداند برای کی آمده است؟ چه 
کاری می خواهد انج��ام دهد؟ وچه چیزی 

می خواهد به دست بیاورد؟ 
چون زایر به دنبال خداست ودعوت خدا 
را لبی��ک گفته اس��ت.باید اعمال وی رنگ 
خدایی بگیرد و خداگونه شود و در ابتدا چون 
مورد توجه پروردگار در ضیافت قرار گرفته 
اس��ت،بندگان خدا را به خاطر خدا دوست 
داش��ته باش��د و با آنان مهربان و صمیمی 
باشد.حق اخوت وبرادری را به احسن وجه 
در برابر آن ها به جای آورد، در برابر خواهران 

و برادران دینی خود بی اعتنا نباشد.
غ��م وناراحتی آن ه��ا را ناراحتی خود 
بداند و درص��دد رفع آن ها برآید و در یک 

کلمه هر چه برای خود می پس��ندد برای 
دیگ��ران  بپس��ندد و هرچه ب��رای خود 

نمی پسندد برای دیگران نپسندد.
شاید یکی از دستاورد های سفر حج بی 
تفاوت نبودن نسبت به برادران ایمانی امان 
باش��د،حال ضیوف الرحمان باید به خود 
مراجعه ای داشته باش��ند و ببینند چقدر 
حرمت افراد و اش��خاص ب��رای آن ها مهم 
اس��ت.وآیا براحتی به خود اجازه می دهند 
حقوق مادی ومعنوی انسانها پایمال شود. 
از برکات حج خدایی ش��دن اس��ت و 
کس��ی که دعوت حق را لبیک گفته باید 
متص��ف به صفات حق ش��ود .چون مورد 
توجه خدا واقع شده به شکرانه این موهبت 
دیگران هم باید مورد عنایت وی  باش��ند 
و روحیه معنوی دوس��تی ب��ا خلق خدا و 
اهتمام نسبت به بندگان خدا را به یادگار 

به همراه خود به وطن خویش ببرد.

ستون َحَرس 
یکی از س��تون های مهم مسجد، س��تون حرس یا محّرس 
اس��ت. ن��ام گ��ذاری آن به ح��رس، از آن روس��ت ک��ه امام 
علی)علی��ه الس��الم( در کن��ار این س��تون می نشس��تند و از 
پیامبر)صل��ی اهلل علیه وآله( نگاهبانی می کردند. نوش��ته اند 
که پس از نزول آی��ه " َو اهللُ َیْعِصُمَک ِمْن النَّاِس..." دیگر امام 
ب��ه نگاهبانی از رس��ول خدا)صلی اهلل علی��ه وآله( نپرداخت؛ 
چراک��ه خداوند خ��ود حفاظت از جان رس��ول خدا)صلی اهلل 

علیه وآله(را عهده دار شد.

نقلیه ای که  یا هر وسیله  سوار ماشین، هواپیما  شماره ۱:    
به مدینه می روی  می شوی، هرجایی که می خواهی سفر کنی، 
از  بعد  و  اکبر  اهلل  مرتبه  بفرست،۱۰۰  صلوات  مکه، ۱۰۰  به  یا 
ابالحسن الرضا بگو. پس از آن ۶ مرتبه سوره  آن۱۰۰ مرتبه یا 
توحید را به شش جهت بخوان و بعد یک مرتبه آیه الکرسی. این 

۵ کار را خود من، همیشه در سفرها انجام می دهم.
  شماره 2: مدینه که رسیدی بر ذکر استغفار خیلي مداومت 
کن تا قبل از رسیدن زمان احرام، پاک شوی و رویت بشود لبیک 
بگویی. از در مسجد النبي تا داخل حرم، به محضر پیامبر)ص( 
دائم  بشوي  بقیع  وارد  تا  مي روي  بقیع  اگر  کن.  هدیه  صلوات 

صلوات بفرست و به ائمه بقیع هدیه کن.
  شماره 3:  در زیارت برای کسانی که به تو بد کرده اند بیشتر 
دعا کن! این کار، رنگی از الوهیت دارد. چرا که ما به خداوند بد 
می کنیم، اما او به ما خوبي می کند. خیلی برای دیگران دعا کن 

و همه را مدنظر داشته باش.
  شماره 4: در مدینه به پیامبر اکرم بگو آقاجان شما را حتي 
به  مي شناخته اند و همواره  امین"  "محّمد  به  در زمان جاهلیت 
امانتداری مشهور بودید. من دینم را به شما امانت می دهم تا در 
روزی که به آن محتاج هستم به من بازگردانید. به پیامبر و ائمه 
بقیع و هر امام معصوم دیگري که زیارت کردي بگو: من شما را 

دوست دارم. این حب و دوستي پیش شما امانت باشد، شب اول 
قبر که به آن محتاجم به من برگردانید.

  شماره 5: در مدینه قرائت قرآن را شروع کن. سعی کن یک 
ختم قرآن در مدینه و یک ختم قرآن هم در مکه داشته باشی. 
در این زمینه روایت هم داریم. اگر مقدور نشد که دو ختم قرآن 
کني، در مدینه شروع کن و در مکه تمام کن. ثوابش را هم حتما 

هدیه کن به چهارده معصوم علیهم السالم.
  شماره 6: بعد از احرام، بر ذکر صلوات مداومت کن و ثواب 
آن را به چهارده معصوم هدیه کن نه برای خودت. حواست باشد 

داری دست خالی می روی، می خواهی با دست پر برگردی.
  شماره ۷: در همان ابتدای ورود به مسجد الحرام قبل از اینکه 
ناودان  زیر  برو  بعدش  و  بخوان  نماز  انجام دهی دو رکعت  را  طواف 
طال بایست و سر بر کعبه بگذار. همین جور که من می گویم باصفا با 
خدا حرف بزن: اول یک صلوات بفرست، بعد استغفار کن، بعد صلوات 
دیگری بفرست و بعدش بگو: خدایا به گردن هر کسی حق اخالقی دارم، 
فحش داده به من، تهمت زده، غیبتم را کرده و ... خدایا من از همه 
گذشتم. از اعماق دلت از او بگذر.یک مختصری )گذشت( نشان بده و 
خروارها بگیر. بعد بگو خدایا من که بنده کوچک تو هستم از کسانی که 
به من بد کردند گذشت کردم. بارالها من هم به تو بد کردم! بیا و از من 

بگذر...  بعدش برو طواف کن، ببین که احساس سبکی می کنی.

فقی�ه پارس�ا، مرح�وم حض�رت آیت اهلل 
حاج آقا مجتب�ي تهرانی، در ای�ام حج  به 
زایران خانه خدا، توصیه هایی می فرمودند 
که ب�ه بخش هایی از آن اش�اره می کنیم:

سبک زيارت
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آثار مدینه 
امام صادق علیه الّسالم 

فرمود: آیا به مسجد 
قبا، یا مسجد فضیخ، 
یا مشربه اّم ابراهیم 

رفته اید؟ گفتم: آری. 
فرمود: آگاه باشید که 
از آثار پیامبر خدا، جز 

این ها باقی نمانده است.

مناجات، سرش��ار شدن است؛ سرشار شدن از یاد پروردگار. 
زیباترین و شگفت ترین لحظات آدمی، آن لحظات است که در 
برابر پروردگار خویش می نش��یند و با دل شکسته و چشم پر از 
اشک با معبود ازلی گفت وگو می کند و به عجز و ناتوانی خود در 
برابر آن ذات »َعلَی ُکلِّ َش��ْيٍء َقِدیٌر « اعتراف می کند. مناجات 
ب��ا پروردگار در می��ان همه ادیان و مذاهب، امری پس��ندیده و 
شایسته تحسین است؛ چه این که مناجات و راز و نیاز به فطرت 
آدم��ی بازمی گردد؛ آدمی به فطرت خویش دوس��ت می دارد با 
پ��روردگارش گفت وگو کند و عواطف و احساس��ات خویش را 
شکوفا سازد. انسان منهای عواطف و احساسات، انسان نیست؛ 
انس��ان منهای عواطف و احساسات، از خویش گریزان است و پا 
بر فطریات خویش می نهد. بنابراین گفت وگو با پرورگار، اش��ک 

ریختن و اعالم بندگی و شوق وصال، همه و همه، رازهایی است 
که خلقت آ دمی از آن سرشار است.

اکنون چنانچه این ابراز احساسات و راز و نیاز، با واژه هایی سترگ 
و پرمعنا و عباراتی ژرف و انسان ساز همراه شود،  مناجات مدرسه ای 
می ش��ود که آدمی را پرورش می دهد و روح او را از زنگارهای گناه 
و آلودگی می ش��وید؛ بوی��ژه اگر واژه ها از لب ف��ردی بتراود که به 
منبع غیب متصل است و خلیفه پروردگار روی زمین است. دعای 
کمیل این گونه اس��ت. دعای حضرت خضر است که امیرمؤمنان 
علی)ع( به کمیل بن زیاد آموخت. دعای کمیل؛ مدرسه ای است 
که در طول تاریخ، عالمان و زاهدان و بزرگان فراوانی در آن تربیت 
شده اند. معانی بلند این دعا و دقت و تأمل در آن،  چنان روح آدمی 
را در جاده کمال با ش��تاب فراوان حرکت می دهد که وصف ناپذیر 

اس��ت؛ بویژه آن که این دع��ا، با صدایی دلنش��ین در کنار بارگاه 
ملکوتی پیامبر اعظم)ص( و جگرگوشه های او- امامان مدفون در 

قبرستان بقیع)ع(- تالوت شود. 
چه بسیار عاش��قانی که آرزوی خواندن این دعای ملکوتی در 
شهر مدینه را س��ال ها در دل می پرورانند و هنگام پخش تصاویر 
مربوط به قرائت این دعا در مدینه از طریق صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، اندوهی وصف ناشدنی و حسرتی به واژه در نیامدنی، 
سراس��ر وجود آنان را فرا می گیرد. از این رو شایسته است که من 
و تو، این نعمت عظیم را قدر بدانیم و با ش��ور و شوق فراوان در این 
مراسم معنوی حاضر شویم و در مکتب دعا، ضمن استغفار و توبه به 
درگاه پروردگار، راه کمال را بپیماییم و دعای کمیلی به یادماندنی 

و خاطره ای زائل ناشدنی را در زندگانی خود رقم بزنیم.

شوق دعـا

امام صادق علیه الّس��الم: رس��ول خدا صلّی اهلل علیه و آله مسجد خویش را با خشت های یک 
ردیفه س��اخت. چون مس��لمانان زیاد ش��دند، گفتند: یا رس��ول اهلل ! کاش فرمان دهی بر مسجد 

بیفزایند فرمود: باشد. دستور داد بر آن افزودند و از یک خشت و نیم بنا کرد. 
باز هم مس��لمانان زیاد شدند و گفتند: یا رس��ول اهلل! کاش دستور دهی مسجد را بزرگ کنند. 
فرمود: باشد. و دستور داد آن را بزرگ کردند و دیوار آن را با دو ردیف خشت بنا کرد. سپس گرما بر 

آنان شّدت یافت. گفتند: یا رسول اهلل! کاش دستور می دادی سایه بانی بر مسجد می زدند.
 دس��تور داد تا ستون هایی از تنه درخت خرما بر پا کردند، سپس چوب های پهن، شاخ و برگ 
خرما و اِذخر بر آن افکنند و در آن به س��ر بردند، تا آن که باران ها به آنان رس��ید و از مسجد بر آنان 
می چکید. گفتند: یا رسول اهلل ! کاش فرمان دهی مسجد را ِگل اندود کنند. فرمود، نه، بلکه سقف 
و س��ایه بانی همچون س��ایه بان موسی. چنان بود تا آن که رس��ول خدا صلّی اهلل علیه و آله از دنیا 
رفت. دیوار مسجد پیش از آن که سایه بان بر آن بزنند، به اندازه قامت بود. هرگاه که سایه به اندازه 
یک ذراع � که به اندازه آغل بُز بود � می رس��ید، نماز ظهر را می خواند. سایه دو برابر آن که می شد، 

عصر را می خواند.

 امام صادق علیه الّس��الم: اگر س��ه روز مدینه ماندی، اّولین روزش، چهارش��نبه را روزه بگیر و 
ش��ب چهارشنبه کنار ستون ابولبابه � یعنی س��تون توبه ، که ابولبابه خود را به آن بست تا آیه ای 
نازل ش��د و پذیرش عذر او را از سوی آسمان اعالم کرد � نماز می خوانی و روز چهارشنبه کنار آن 
می نشینی. سپس ش��ب پنج شنبه نزد ستونی که نزدیک جایگاه پیامبر صلّی اهلل علیه و آله است 
آمده، ش��ب و روز خود را می گذرانی و روز پنج ش��نبه را روزه می گیری. اگر بتوانی در این سه روز 
با کس��ی حرف نزنی، چنین کن، مگر در حّد ناچاری. و جز برای نیاز، از مس��جد بیرون نروی و اگر 
بتوانی نه ش��ب و نه روز نخوابی چنین کن، چرا که همه این ها فضیلت به شمار می آید. سپس روز 
جمعه خدا را حمد و ثنا کن، بر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله درود فرس��ت و حاجت خویش را بطلب 

و از خواسته هایت این باشد:
»خدای��ا هر حاجتی که به درگاهت داش��تم، چه به طلب و خواس��تن آغاز ک��رده ام یا نه، از تو 
طلبیده ام یا نه، خدایا من در بر آمدن حاجت هایم، چه کوچک و چه بزرگ، به وس��یله پیامبرت، 
پیامبر رحمت، حضرت محمد صلّی اهلل علیه و آله ، به تو روی می آورم«.پس یقیناً س��زاوار آنی که 

به خواست خدا حاجتت برآورده شود.

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

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

 با مقررات
و شئون حج 

آشنا شويد
سفر حج با همۀ جاذبه هایی که دارد از پاره ای مشكالت 
نیز خالی نیست. ازدحام جمعیت، عدم آشنایی به زبان، 
نامأنوس بودن محیط و. . . اهمیت اعمال حج، برای افراد 
ناآگاه و تازه وارد بویژه س�الخوردگان و افراد بی س�واد، 
احتمال پیش آمدهایی چون: گم ش�دن پ�ول یا اثاثیه و 
یا مدارك، جدا افتادن از گروه و س�رگردانی و بیماری و 
اختالل در انجام بموقع اعم�ال را دارد. با توجه به نكات 
فوق الزم دیدی�م در اینجا به پاره ای از تذکرات ضروری 
بپردازی�م که زائ�ران گرامی بخوانند و ی�ا دیگران برای 

آنان توضیح دهند و بكار بندند:

 ۱  - قبل از سفر حتماً در جلسات آموزشی و توجیهی شرکت 
کنید و عالوه بر فراگیری احکام و مس��ائل، به آنچه توس��ط مدیر 
گروه و روحانی در رابطه با ش��ؤونات و مقررات تذکر داده می شود 
توجه کنید. همکاری ش��ما در طول س��فر و پرهی��ز از تکروی، 
می تواند مسؤوالن سازمان حج و زیارت و هیأت پزشکی و مدیر و 

روحانی گروه را در حسن انجام وظائف یاری رساند.
 2  - به تاریخ حرکت و س��اعت پرواز هواپیما و حرکت و توقف 
اتوبوس ها در طی سفر، مقّررات گمرک داخل و خارج، توصیه های 
پزشکی، تزریق واکسن، ساعات غذا، نگهداری پول و سایر موارد 

توجه کنید و از آنچه به شما اعالم می شود تخلف ننمایید.
 ۳  - سه ساعت قبل از حرکت جهت انجام تشریفات گمرکی 

در فرودگاه حضور بهم رسانید.
 4  - از همراه آوردن اش��یای قاچ��اق و ارز غیر مجاز و حمل 
زعفران و پسته و انگش��تر و تسبیح و امثال آن جهت فروش در 

کشور سعودی بطور جّدی خودداری کنید.
 ۵  - به فرودگاه جّده که می رسید، با مأمورین سعودی مؤدب 
برخورد کنید و تا انجام تشریفات گمرکی و روادید، نظم، نوبت 
و آرام��ش را حفظ کنید، و برادران و خواه��ران جدا از یکدیگر 
بدون عجله و هیاهو و هجوم، منتظر باش��ند تا س��الن فرودگاه 

را ترک کنند.
 ۶  - در محوطۀ فرودگاه جده، محلی برای استراحت چند ساعتۀ 
شما آماده شده که تا آماده شدن وسیلۀ حرکت در آنجا خواهید بود، 
با رعایت شرایط، نماز اول وقت را به جماعت بخوانید و مراقب پول 
و بلیط و گذرنامه و اشیای دیگر خود باشید و اگر عازم جحفه بودید 

احرام و لوازم ضروری را در یک ساک کوچک همراه داشته باشید.
 ۷  - در تمام مراحل س��فر از درگیری با مأموران سعودی تحت 

هر عنوان پرهیز کنید.
 ۸  - در طول سفر، به تذکر راهنمایان توجه کنید.

اتومبیل خود را با ش��ماره ای که اعالم شده است در نظر داشته 

باش��ید. احترام همسفران خود را نگهدارید، بخصوص مراقب حال 
سالخوردگان، ضعفا و بیماران  باشید و در طول مسیر به ذکر خدا و 

تمرین اعمال مشغول شوید و از سخنان بیهوده بپرهیزید.
 ۹  - کارت شناسایی، آدرس منزل مکه و مدینه و محل توقف 
در منا و عرفات، دفترچۀ پزشکی، واکسیناسیون، را همراه داشته 

باشید و در نگهداری بلیط و گذرنامه دقت کنید.
 ۱۰  - اگر عازم مکه باشید، از جحفه محرم خواهید شد.

در اینجا به نکاتی توجه کنید:
به دس��تور و راهنمایی روحانی محرم ش��وید، برای غس��ل 
مستحبی احرام، نوبت، س��رعت و صرفه جویی در آب را رعایت 
کنید. مراقب س��اک و لباس و پول و مدارک خود باشید، از گروه 
جدا نش��وید، مواظب همس��فرانتان بویژه ضعفا و سالخوردگان 
باش��ید؛ چنانک��ه از کاروان ماندید از امدادگ��ران ایرانی کمک 
بگیری��د، و با یک��ی از کاروان های ایرانی پس از محرم ش��دن به 
راهنمایی روحانی گروه، رهسپار مکه شوید تا شما را به گروهتان 

برسانند. و هیچگونه نگرانی و اضطراب به خود راه ندهید.
 ۱۱  - با حجاج سایر کشورها به گرمی برخورد کنید. با گفتن 

»السالم علیکم« سالم و احترام کنید و انس بگیرید.
همچنین در برخورد با س��عودی ها و کسبه و مأمورین ادب و 

احترام را نگهدارید.
 ۱2  - پیش از ورود ش��ما به مکه یا مدینه، اتاقها شماره بندی 
شده که زائران را اسکان خواهند داد. با ورود به ساختمان، از سر و 
صدا و اعتراض و عجله و توقعات بی مورد برحذر باشید و متانت را 
در همه حال حفظ کنید و توجه داشته باشید که کجا آمده اید و بر 

سر مسائل جزئی یا موهوم از جّر و بحث بپرهیزید.
 ۱۳  - در مکه و مدینه همه روزه جلس��ات ارش��اد و توجیه و 
احکام و موعظه تش��کیل می شود. در این جلسات حتماً حضور 
بهم رسانید و در این ساعات به استراحت نپردازید و به هیچوجه 
رهس��پار بازار و خیابان نشوید و ضمن یادگیری مسائل و اسرار 
ح��ج، قرائت نمازت��ان را نیز بخوانید و اش��کاالت آن را برطرف 
کنید. همچنین خواهران مس��ائل ویژۀ خود را از روحانی سؤال 

کنند تا به اعمالشان خلل وارد نیاید.
 ۱4  - خواهران از بوس��یدن حجراالسود که مستلزم اختالط با 
نامحرمان اس��ت بپرهیزند و برای یک عمل مستحب مرتکب گناه 
نش��وند. همچنین در مسجدالحرام از مردان جدا بنشینند و به دعا 
و ق��رآن و نمازهای نافله و نیابت و نماز ش��ب و ذک��ر بپردازند و به 

صحبت های متفرقه و گرانی و ارزانی جنس سرگرم نشوند.
 ۱۵  - خواهران از محل اقامت خود تنها بیرون نروند، بخصوص 
شبها که مصلحت نیست و برای خرید همراه مردانشان به بازار بروند 
و از گفتگوه��ای غیر ضروری با کس��به و خندیدن پیش نامحرم و 
آش��کار کردن زیورآالت خود در انظار بیگانه و خارج شدن از محل 
اقامت با مانتو و روسری و چادرهای نازک و لباسهای زننده بپرهیزند 

و در صحبت کردن متانت و وقار و حجاب را دقیقاً رعایت کنند.
۱۶  - زائران گرامی از فریاد زدن و بلند صحبت کردن و خندیدن 
در مسجدالنبی و مسجدالحرام و ایجاد سر و صدا بپرهیزند و قرآن 
و زی��ارت و دع��ا را بگونه ای که مزاحم دیگران نباش��د بخوانند و 

صلوات را نیز با صدای بلند دسته جمعی نفرستند.
برگرفته از کتاب: همراه با زائران خانه خدا،رهبر،محمد تقی.

 ب�ه فرودگاه جّده كه می رس�يد، ب�ا مأمورين 
س�عودی م�ؤدب برخ�ورد كني�د و ت�ا انجام 
تش�ريفات گمرك�ی و رواديد، نظ�م، نوبت و 
آرام�ش را حفظ كنيد، و ب�رادران و خواهران 
جدا از يكديگر بدون عجله و هياهو و هجوم، 
منتظر باش�ند تا س�الن فرودگاه را ترك كنند
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نابودی جوانانتان را آرزو نکنید
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم:

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

می نمایند و یا سیلی را سد می  کنند. 
)حلیۀ األولیاء، ج 5، ص ۱۱9(

خداوند تبارک و تعالي در قرآن کریم مي فرماید: »توبه تنها برای 
آن ها است که گناهی را از روی جهالت انجام می دهند«.

]سوره النساء )۴(: آیات ۱۷ تا ۱۸[
��وَء بَِجهالٍَة ُثمَّ َیُتوبُوَن ِمْن  ِ لِلَِّذیَن َیْعَمُلوَن السُّ ِإنََّم��ا التَّْوبَُة َعَلی اهللَّ
ُ َعِلیم��ًا َحِكیمًا )۱۷( َو  ُ َعَلْیِه��ْم َو كاَن اهللَّ َقِری��ٍب َفُأولِئ��َک َیُتوُب اهللَّ
ئاِت َحتَّی ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم الَْمْوُت  ��یِّ لَْیَسِت التَّْوبَُة لِلَِّذیَن َیْعَمُلوَن السَّ
قاَل ِإنِّي ُتْب��ُت اْلَن َو ال الَِّذیَن َیُموُتوَن َو ُهْم ُكفَّاٌر ُأولِئَک َأْعَتْدنا لَُهْم 

َعذابًا َألِیمًا )۱۸(
ترجمه:

۱۷- توبه تنها برای کس��انی اس��ت که کار بدی را از روی جهالت 
انجام می دهند و س��پس بزودی توبه می کنن��د، خداوند توبه چنین 

اشخاصی را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است.
۱۸- و برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند و هنگامی که 
مرگ یکی از آن ها فرا برسد می گوید االن توبه کردم، توبه نیست و نه 
برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند، اینها کسانی هستند که 

عذاب دردناکی برای آن ها فراهم کرده ایم.

  تفسير: شرائط پذیرش توبه
وَء بَِجهالٍَة ِ لِلَِّذیَن َیْعَمُلوَن السُّ ِإنََّما التَّْوبَُة َعَلی اهللَّ

در آیه گذش��ته مسئله س��قوط حد و مجازات مرتکبین اعمال 
منافی عف��ت، در پرتو توبه صریحاً بیان ش��د و در ذیل آن با جمله 
اباً َرِحیماً »خداوند توبه بندگان را بس��یار می پذیرد و  َ کاَن تَوَّ إِنَّ اهللَّ
نسبت به آن ها رحیم است« اشاره به پذیرش توبه از طرف پروردگار 
نیز ش��ده، در این آیه صریحا مس��ئله توبه و پاره ای از شرائط آن را 
بیان می کند و می فرماید: »توبه تنها برای آن ها است که گناهی را 

از روی جهالت انجام می دهند«.
اکن��ون ببینیم منظور از »جهالت« چیس��ت؟ آیا همان جهل و 
نادان��ی و بی خبری از گناه اس��ت، و یا عدم آگاهی از اثرات ش��وم و 

عواقب دردناک آن می باشد؟
کلمه »جهل« و مش��تقات آن گرچه ب��ه معانی گوناگونی آمده 
اس��ت ولی از قرائن استفاده می ش��ود که منظور از آن در آیه مورد 
بحث طغیان غرائز و تسلط هوس های سرکش و چیره شدن آن ها 
بر نیروی عقل و ایمان اس��ت، و در این حالت، علم و دانش انس��ان 

به گناه گرچه از بین نمی رود اما تحت تاثیر آن غرائز س��رکش قرار 
گرفته و عمال بی اثر می گردد، و هنگامی که علم اثر خود را از دست 

داد، عمال با جهل و نادانی برابر خواهد بود.
ولی اگر گناه بر اثر چنین جهالتی نباش��د بلکه از روی انکار حکم 
پروردگار و عناد و دش��منی انجام گیرد، چنین گناهی حکایت از کفر 
می کند و به همین جهت توبه آن قبول نیس��ت، مگ��ر این که از این 

حالت بازگردد و دست از عناد و انکار بشوید.
در واق��ع این آیه هم��ان حقیقتی را بیان می کن��د که امام 
س��جاد)ع( در دعای ابو حمزه با توضیح بیش��تری بیان فرموده 

است آنجا که می گوید:
ِإلَِهي لَ��ْم َأْعِصَک ِحیَن َعَصْیُتَک َو َأنَ��ا بُِربُوبَِیِّتَک َجاِحٌد َو ال 
ٌض َو ال لَِوِعیِدَک ُمَتَهاِوٌن  بَِأْمِرَک ُمْس��َتِخٌفّ َو ال لُِعُقوبَِتَک ُمَتَع��ِرّ

لَْت لِي نَْفِسي َو َغَلَبِني َهَواَي. لَِكْن َخِطیَئٌة َعَرَضْت َو َسَوّ
... »خدای من هنگامی ک��ه به معصیت تو پرداختم اقدام به 
گناه از راه انکار خداوندیت نکردم و نه بخاطر خفیف ش��مردن 
امر تو بود و نه مجازات ترا کم اهمیت گرفتم و نس��بت به آن بی 
اعتنا بودم و نه وعده کیفرت را س��بک شمردم بلکه خطایی بود 
که در برابر من قرار گرفت و نفس اماره، حق را بر من مشتبه کرد 

و هوی و هوس بر من چیره شد«.
ُثمَّ َیُتوبُوَن ِمْن َقِریٍب در این جمله اشاره به یکی دیگر از شرائط توبه 

کرده و می فرماید: »سپس بزودی توبه کنند«.
در ب��اره این که منظور از »قریب« )زمان نزدیک( چیس��ت؟ در 
میان مفسران گفتگو است، جمع زیادی آن را به معنی قبل از آشکار 
ش��دن نش��انه های مرگ می گیرند، و آیه بعد را که می گوید پس از 
ظهور عالئم مرگ توبه پذیرفته نمی شود، شاهد بر آن می دانند، بنا 
بر این تعبیر به »قریب« شاید بخاطر این است که اصوال زندگی دنیا 

هر چه باشد کوتاه و پایان آن نزدیک است.
اما بعضی دیگر آن را به معنی زمان نزدیک به گناه گرفته اند، یعنی 
بزودی از کار خود پشیمان شود و بسوی خدا بازگردد، زیرا توبه کامل 
آن اس��ت که آثار و رس��وبات گناه را به طور کلی از روح و جان انسان 
بشوید، و کمترین اثری از آن در دل باقی نماند، و این در صورتی ممکن 
اس��ت که در فاصله نزدیکی قبل از آنکه گناه در وجود انس��ان ریشه 
بدواند و بش��کل طبیعت ثانوی در آید از آن پشیمان شود، در غیر این 

صورت غالبا اثرات گناه در زوایای قلب و جان انسانی باقی خواهد ماند، 
پس توبه کامل توبه ای است که بزودی انجام پذیرد، و کلمه »قریب« از 

نظر لغت و فهم عرف، نیز با این معنی مناسب تر است.
درست است که توبه بعد از زمان طوالنی نیز پذیرفته می شود، اما 
ِ«: )توبه ای که بر خدا الزم  توبه کامل نیست و شاید تعبیر به »َعلَی اهللَّ
است آن را بپذیرد( نیز اشاره به همین معنی باشد زیرا این تعبیر تنها 
در این آیه از قرآن آمده اس��ت و مفهوم آن این اس��ت که پذیرش این 
گونه توبه ها از حقوق بندگان می باشد در حالی که پذیرش توبه های 

دور دست از طرف خداوند یک نوع تفضل است، نه حق.
ُ َعِلیمًا َحِكیمًا پس از ذکر شرائط  ُ َعَلْیِهْم َو كاَن اهللَّ َفُأولِئَک َیُتوُب اهللَّ
توبه می فرماید: »خداوند توبه چنین اشخاصی را می پذیرد و خداوند 

دانا و حکیم است«.
یِّئاِت… َو لَْیَسِت التَّْوبَُة لِلَِّذیَن َیْعَمُلوَن السَّ

در این آیه اشاره به کسانی که توبه آن ها پذیرفته نمی شود نموده، 

پذیرش توبه هاي حقيقي، حق مؤمنان بر خداوند

 در توبه باز است
مدينـه را درياب

یكی از ش�رایط بنده برای آغاز س�فر معنوی حج توبه به درگاه پروردگار مهربان و توبه پذیر 
است. شهر مدینه و حضور در جوار مسجدالنبی فرصتی مغتنم برای توبه از گناهان و اصالح افكار 

شیوه نادرست زندگی است. پروردگارتوبه کنندگان را دوست دارد.
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توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر
پیامبر صلی  اهلل  علیه  و  آله و سلم:  اَلَْعْدُل َحَسٌن َولِكْن ِفی ااُلَمراِء 
ْغنیاِء اَْحَسُن، اَلَْوَرُع َحَسٌن َولِكْن  خاُء َحَسٌن َولِكْن ِفی ااَلْ اَْحَسُن، َو السَّ
ْبُر َحَسٌن َولِكْن ِفی الُْفَقراِء اَْحَسُن، اَلتَّوبَُة َحَسٌن  ِفی الُْعَلماِء اَْحَسُن، اَلصَّ
��باِب اَْحَس��ُن، اَلَْحیاُء َحَس��ٌن َولِكْن ِفی النِّساِء اَْحَسُن؛  َولِكْن ِفی الشَّ
عدالت نیکو اس��ت اما از دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو است اما از 
ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو است اما 
از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از 

زنان نیکوتر.)نهج الفصاحه، ح 2۰۰۶(

می فرماید: »کسانی که در آس��تانه مرگ قرار می گیرند و می گویند 
اکنون از گناه خود توبه کردیم توبه آنان پذیرفته نخواهد شد«.

دلیل آن هم روش��ن است، زیرا در حال احتضار و در آستانه مرگ، 
پرده ها از برابر چش��م انس��ان کنار می رود، و دید دیگری برای او پیدا 
می شود، و قسمتی از حقایق مربوط بجهان دیگر و نتیجه اعمالی را که 
در این زندگی انجام داده با چشم خود می بیند و مسائل جنبه حسی 
پیدا می کند، واضح است که در این صورت هر گناهکاری از اعمال بد 
خود پشیمان می گردد، و همانند کسی که شعله آتشی را نزدیک خود 

ببیند از آن فرار می کند.
مس��لم است که اس��اس تکلیف و آزمایش پروردگار بر این گونه 
مشاهده ها نیست، بلکه بر ایمان به غیب و مشاهده با چشم عقل و خرد 
است. به همین دلیل در قرآن مجید می خوانیم: هنگامی که نخستین 
نشانه های عذاب دنیا بر بعضی از اقوام پیشین آشکار می گشت باب 
 توبه بروی آن ها بس��ته می شد، در سرگذش��ت فرعون می خوانیم:

ي آَمَنْت بِِه بَُنوا   َحتَّ��ی ِإذا َأْدَرَكُه الَْغَرُق ق��اَل آَمْنُت َأنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ الَّ��ذِ
ِإْس��رائِیَل َو َأنَ��ا ِمَن الُْمْس��ِلِمیَن آْلَن َو َق��ْد َعَصْیَت َقْب��ُل َو ُكْنَت ِمَن 
الُْمْفِس��ِدیَن )یون��س- ۹۰- ۹۱(: " تا آن زمان ک��ه غرقاب دامن او را 
گرفت، صدا زد االن ایمان آوردم که معبودی جز معبود بنی اسرائیل 
نیست و من از تسلیم شدگانم، اما به او گفته می شود االن این سخن 
را می گوی��ی؟ و پی��ش از این نافرمانی کرده و از مفس��دان بودی! ؟ 

بهمین دلیل توبه تو پذیرفته نخواهد شد.
از بعضی از آیات قرآن )مانند آیه ۱2 سوره سجده( استفاده می شود 
که گناهکاران در قیامت با مش��اهده عذاب الهی از کار خود پشیمان 
می شوند ولی پش��یمانی آن ها سودی نخواهد داشت. چنین کسانی 
درست مانند مجرمانی هستند که وقتی چشمشان به چوبه دار افتاد 
و طن��اب دار را بر گلوی خود احس��اس کردند، از کار خود پش��یمان 
می شوند، روشن است که این پشیمانی نه فضیلت است و نه افتخار و 

نه تکامل، و به همین جهت چنان توبه ای بی اثر است.

البت��ه این آیه ب��ا روایاتی ک��ه می گوید: توبه ت��ا آخرین نفس 
پذیرفته می شود هیچگونه منافاتی ندارد، زیرا منظور از آن روایات 
لحظاتی اس��ت که هنوز نشانه های قطعی مرگ را مشاهده نکرده و 

به اصطالح دید برزخی پیدا ننموده است.
دس��ته دوم از کس��انی که توبه آن ها پذیرفته نمی ش��ود آن ها 
هس��تند که در حال کفر از جهان می روند، در آیه فوق در باره آن ها 
چنین می فرماید: َو اَل الَِّذی��نَ َیُموُتوَن َو ُهْم ُكفَّاٌر: »آنها که در حال 

کفر می میرند توبه برای آنان نیست«.
این حقیقت در آیات متعدد دیگری از قرآن مجید نیز بازگو 
شده اس��ت.اکنون این سؤال پیش می آید که چنین کسانی که 
در حال کفر از دنیا می روند چه موقع توبه می کنند که توبه آن ها 

پذیرفته نخواهد شد؟
بعض��ی احتم��ال داده اند که توب��ه آن ها در عال��م دیگر پذیرفته 
نمی ش��ود و بعضی احتمال داده اند که منظ��ور از توبه در اینجا توبه 
بندگان نیست، بلکه »توبه خداوند« یعنی بازگشت او به عفو و رحمت 
می باشد، ولی ظاهر این است که آیه هدف دیگری را تعقیب می کند 
و می گوید: »کس��انی که از گناهان خود در حال صحت و س��المت و 
ایمان توبه کرده اند ولی در حال مرگ با ایمان از دنیا نرفتند، توبه های 

گذشته آن ها نیز بی اثر است«.
توضیح اینکه می دانیم یکی از ش��رائط قبولی اعمال نیک انسان 
»موافات بر ایمان« اس��ت یعنی با ایمان از دنیا رفتن، و کسانی که در 
لحظه پایان زندگی کافر باش��ند، اعمال گذش��ته آن ها )حتی اعمال 
نیک��ی که در حال ایمان انجام داده اند( طبق صریح آیات قرآن )بقرۀ، 
۱۷( حبط و نابود می گردد، توبه های آنان از گناه اگر چه در حال ایمان 

انجام شده نیز در چنین صورتی نابود خواهد شد.
بطور خالصه شرط قبولی توبه دو چیز است: نخست این که قبل 
از مشاهده نشانه های مرگ باشد و دیگر این که انسان، با ایمان از دنیا 
برود. ضمنا از این آیه اس��تفاده می شود که انسان نباید توبه را به تاخیر 
اندازد، زیرا ممکن اس��ت بطور ناگهان مرگ او فرا رسد و درهای توبه به 
روی او بسته شود و جالب توجه این که تاخیر توبه که از آن به »تسویف« 
تعبیر می کنند در آیه فوق هم ردیف »مرگ در حال کفر« قرار داده شده 

است و این نشانه اهمیتی است که قرآن به این موضوع می دهد.
ُأولِئَک َأْعَتْدن��ا لَُهْم َعذابًا َألِیمًا در پایان آیه می فرماید: »برای این 
هر دو دس��ته، عذاب دردناکی مهیا کرده ایم«. احتیاج به تذکر ندارد 
که توبه عالوه بر آنچه گفته شد ش��رائط دیگری نیز دارد که در آیات 

مناسب به آن اشاره خواهد شد.
برگرفته از کتاب تفسیر نمونه

بعضی احتمال داده اند كه توبه آن ها در عالم ديگر 
پذيرفته نمی شود و بعضی احتمال داده اند كه منظور 

از توبه در اينجا توبه بندگان نيست، بلكه 
»توبه خداوند« يعنی بازگشت او به عفو و رحمت 

می باشد، ولی ظاهر اين است كه آيه هدف ديگری را 
تعقيب می كند و می گويد: »كسانی كه از گناهان خود 

در حال صحت و سالمت و ايمان توبه كرده اند 
ولی در حال مرگ با ايمان از دنيا نرفتند،
 توبه های گذشته آن ها نيز بی اثر است«
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آخرين اخبار از عمل جراحی 
موفقيت آميز رهبر انقالب

جمع دیگ�ری از مس�ئوالن کش�ور از 
رهبرمعظم انقالب عیادت کردند. شهردار 
ته�ران و رئیس ش�ورای ش�هر، جمعی از 
وزرا، فقه�ا وحقوقدانان ش�ورای نگهبان، 
نماینده ولی فقیه در گلس�تان و جمعی از 
اعضای مجمع تش�خیص مصلحت و دیگر 
ش�خصیتها از رهبر انقالب عیادت کردند. 
.همچنین آیت اهلل مصباح یزدی و آیت اهلل 

گرامی قمی، جمعی از علمای شرکت کننده 
در همای�ش »علمای اس�الم در حمایت از 
مقاومت فلسطین«  با حضور در بیمارستان 
از رهبرمعظم انقالب عیادت کردند. رهبر 
انق�الب اس�المی صب�ح روز دوش�نبه در 
یكی از بیمارس�تانهای دولتی، تحت عمل 
جراحی پروستات قرار گرفتند که بحمداهلل 

این عمل با موفقیت به پایان رسید.

از آنج��ا ک��ه جامع��ه امت 
اسالمی از هر نژاد و ملیتی باید 
ابراهیمی ش��ود تا به خیل امت 
محمد � صلی اهلل علیه و آله و 
سلم � پیوند بخورد و یکی گردد و ید واحده شود حج تنظیم 

و تمرین و تشکل این زندگی توحیدی است .
۳ � صحیفه امام جلد 2۱ ص ۷۷

حج، سرچشمه  ی جوشان 
تقوی و معنویت و خیر و برکت، 
همه ساله تا ابد، فیضان خود را 
بر جهان اس��الم و بر یکایک 

مسلماناِن موفق جاری می  سازد تا هر کس و هر مجموعه، 
به اندازه  ی ظرفیت و قابلیت خود از آن بهره بگیرد.

بخشی از پیام به کنگره ی عظیم حج۱۳۷5/۰۴/۰2 
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