
 مبادا که قرآن
مهجور شود 

محت��رم  زائ��ران  ب��ه   
تذک��ر می ده��م که در 
ای��ن مواق��ف معظمه و 
در طول س��فر ب��ه مکۀ 
مکرمه و مدینۀ منوره، از 
انس با ق��رآن کریم، این 
صحیف��ۀ اله��ی و کتاب 
هدایت، غفلت نورزند که 
مسلمانان هر چه دارند و 

خواهند داشت در طول تاریخ گذشته و آینده از برکات 
سرشار این کتاب مقدس است. 

و از همین فرص��ت از تمامی علمای اع��ام و فرزندان 
قرآن و دانش��مندان ارجمند تقاض��ا دارم که از کتاب 
َشیٍء]1[اس��ت و ص��ادر از مقام  مقدس��ی کهِتْبیانُکلِّ
جمع الهی به قلب ن��ور اول و ظهور جمع الجمع تابیده 

است، غفلت نفرمایند.
ای��ن کت��اب آس��مانی � الهی ک��ه ص��ورت عینی و 
کتبی جمیع اس��ما و صف��ات و آیات و بینات اس��ت 
و از مقام��ات غیب��ی آن دس��ت ما کوتاه اس��ت و جز 
وجود اقدس جامعَمْنُخوِطَببِِه]2[از اسرار آن کسی 
آگاه نیس��ت و به برک��ت آن ذات مقدس و به تعلیم او 
خلص اولیای عظام دریاف��ت آن نموده اند و به برکت 
مجاهدات و ریاضت های قلبیه، خلص اهل معرفت به 
پرتوی از آن به قدر اس��تعداد و مراتب س��یر بهره مند 
ش��ده اند و اکنون صورت کتبی آن، که به لسان وحی 
بع��د از نزول از مراح��ل و مراتب، بی کم و کاس��ت و 
بدون یک حرف کم و زیاد به دس��ت ما افتاده اس��ت، 

خدای نخواس��ته مباد که مهجور ش��ود.
صحیفه امام )ره( 16 / 5 / 1365
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رهنمود

دومین دع��اي کمیل جمعي زائران ایراني 
با حضور بی��ش از 16 هزار زائر ایراني حاضر در 
مدینه منوره پنجشنبه شب در جوار حرم مطهر 
حضرت رس��ول )ص( و ائمه بقی��ع )ع( برگزار 
مي ش��ود. حس��ین مظفر،معاون هماهنگي 
تبلیغات و امور رسانه بعثه رهبري، گفت: این 
مراسم باش��کوه با حضور بیش از 16 هزار زائر 
ایراني حاضر در مدینه منوره ساعت 22:۳۰ به 
وقت محلي و 22 به وقت ایران در بین الحرمین 
مدین��ه من��وره برگ��زار خواهد ش��د. معاون 
هماهنگ��ي تبلیغات و امور رس��انه  بعثه مقام 
معظم رهبري گفت: براساس هماهنگي هاي 
بسیار خوب بعثه مقام معظم رهبري و سازمان 
حج وزیارت، اولین دعاي کمیل زائران ایراني 
شب جمعه هفته گذشته )2۰ شهریور ماه( در 
مدینه منوره با ش��کوه خاصي برگزار شد. وي 
ادامه داد: این مراسم که با حضور عاشقان کوي 
دوس��ت )زائران مدینه قبل( در بین الحرمین 
مدینه منوره برگزار مي ش��ود در ساعت 2۳ و 
۳۰ دقیقه از شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه 
اول و شبکه تلویزیوني اینترنتي لبیک پخش 
مي ش��ود. بر اس��اس قرارداد منعقد شده بین 
مس��ئوالن حج ایران و عربستان در حج تمتع 
سال جاري مانند سال هاي گذشته براي زائران 
ایراني حاض��ر در مدینه چه��ار دعاي کمیل 
جمعي برگزار مي ش��ود که دو مراس��م براي 
زائران مدینه اولي و دو مراس��م ب��راي زائران 

مدینه دومي خواهد بود.
معاون هماهنگي تبلیغات و امور رسانه بعثه 
رهبري نکات قابل توج��ه زائراني که در این 
مراسم پرفیض شرکت مي کنند را اعام کرد. 

این نکات در پي مي آید:

- زائران باید حداکثر تا س��اعت 21 خود را به 
محل برگزاري مراسم دعا برسانند.

- خانم ها در قس��مت سمت چپ و آقایان در 
قسمت سمت راس��ت محل برگزاري مراسم 

مستقر مي شوند.
-زائران دوربین فیلمبرداري با خود نیاورند.

-زائ��ران به غیر از کتاب دعا و زیرانداز، وس��یله 
دیگري با خود حمل نکنند، زیرا در ورودي هاي 

محل برگزاري مراسم، پلیس عربستان مستقر 
است و عملیات بازرسي را انجام مي دهند.

-به زائران زن توصیه مي ش��ود کیف خود را 
همراه نیاورند، زیرا پلیس مرد در ورودي هاي 
محل برگزاري دعاي کمیل اقدام به بازرسي 

مي کنند.
-زائران عزیز توجه داشته باشند نیروهاي نظامي 
عربس��تان که در ورودي هاي مح��ل برگزاري 
دعاي کمیل مس��تقر مي ش��وند، صرفا جهت 
امنیت مراس��م حضور دارند و جاي هیچ گونه 
نگراني وجود ن��دارد و افراد به راحتي مي توانند 

وارد محل برگزاري دعاي کمیل شوند.
-زائران از آوردن نذورات پرهیز کنند، تا نظافت 

محل برگزاري مراسم حفظ شود.
-مدیران کاروان ها عام��ت کاروان را در زمان 

برگزاري مراسم برافراشته نگاه ندارند.
-زائران از داخل حرم نبوي وارد محل برگزاري 
این مراسم نشوند، بلکه باید از طرف خیابان هاي 

اطراف به سمت محل برگزاري حرکت کنند.
-زائران کارت شناسایي خود را براي شرکت در 

مراسم دعاي کمیل به همراه داشته باشند.
-زائران یک بطري آب نیم لیتري همراه خود 

داشته باشند.
-زائران شرکت کننده در مراسم دعا در مسیر 
رفت، در مس��یر برگشت یا هنگام استقرار در 
محل برگزاري مراسم از س��ر دادن هر گونه 
ش��عار و حتي صلوات پرهیز کنن��د، تا نظم 

مراسم حفظ شود.
-زائران پس از پایان مراسم، هنگام بازگشت 
به اقامتگاه ها به مقررات راهنمایي و رانندگي 
و عبور از خیابان توج��ه کنند تا احیانا دچار 

تصادف نشوند.

شب نورانی مدینه در پرتو مناجات امیرالمؤمنین و دعای کمیل

 آمار تاخیر پروازهاي زائران 
به مدینه بسیار کاهش یافت

مسوول فرودگاه س��تاد مدینه منوره 
با بیان اینکه ۸1 پ��رواز تاکنون براي اعزام 
زائ��ران ایراني به س��رزمین وحي صورت 
گرفته اس��ت، تعداد پروازها و زمان تاخیر 
آن ها را نسبت به سال گذشته بسیار اندك 
دانست. مسوول فرودگاه ستاد مدینه منوره 
گفت: به جز یک پرواز که با تاخیري طوالني 
مواجه ش��د، بخش زیادي از پرواز ها حتي 
زوتر از زمان اعام شده پرواز کرده اند.وحید 
اسکندري به میانگین روزانه ورود چهار تا 
هفت پرواز به مدینه اشاره کرد و ادامه داد: 
در حال حاضر در سه شیفت سه نفره و 12 
س��اعته، ماموران س��تاد ایران در فرودگاه 
مستقر هستند و جهت تسریع در ترخیص 
زائران، تاش مي کنن��د.وي ادامه داد: این 
مام��وران به محض ورود پ��رواز با عملیات 
ف��رودگاه مدینه هماهنگي ه��اي الزم را 
به عم��ل آورده و به محض حضور زائران در 
سالن، از طریق مدیر کاروان مراحل بعدي 

کار را پیگیري مي کنند.



2

دوره جدید - شماره 8
1393 شــهریور   28
22 ذی القعــده 1435
18 September 2014

دریچه
دعا و توجه به خدا 

فطري است
َ َف��ِإَذاَرِکُب��واِف��يالُْفْل��ِكَدَع��ُواالَلهّ
ِإَذا اُهْمِإلَیالَْبِرهّ انََجهّ يَنَفَلَمهّ ُمْخِلِصیَنلَُهالِدهّ

ُهْميُْشِرُکوَن
و هنگامي که بر کشتي سوار مي شوند 
خ��دا را مي خوانن��د، و از اعم��اق ج��ان 
مي خوانند، و چون به خش��کي رس��اند و 
نجاتش��ان داد، به ناگاه شرك مي ورزند. 

)عنکبوت – 65(
فط��رت در انس��ان، هم��ان غری��زه 
اس��ت در حیوان��ات. حس گرس��نگي و 
تش��نگي و... غریزي اس��ت و عش��ق به 
آگاهي از هس��تي، حقیقت جویي، حس 
ش��کرگزاري، گرایش به فضایل انساني و 
زیبایي دوستي و گرایش به کمال مطلق، 
که در علم روان شناس��ي از آنها به حس 
کنجکاوي و ح��س زیبایي و حس نیکي 
و حس مذهبي یا عرفاني تعبیر مي شود، 
امور فطري اس��ت، یعن��ي مربوط به نوع 
آفرینش انس��ان اس��ت و آفرینش انسان 

اقتضاي آن را دارد.
به تعبی��ر قرآن، دعا و نیای��ش و ابراز 
نیاز به خداوند نی��ز از جمله گرایش ها و 
احساس��ات فطري انسان هاست، یعني 
در همه افراد انس��ان یافت مي شود و در 
طي تاریخ ثابت ش��ده و نیازي به تعلیم و 
تعلم ندارد، خصوصاً در هنگام برخورد با 
مشکات و در میدان هاي سخت زندگي.

از جمله آیاتي ک��ه فطري بودن دعا و 
تض��رع به درگاه خداوند از آنها اس��تفاده 
مي شود که انسان ذاتاً و از درون پیوندي 
ناگسس��تني با خداوند دارد و این پیوند 
به هن��گام بروز ش��داید و باه��ا خود را 
نش��ان مي دهد. انس��ان دعایي غریزي و 
درخواستي فطري دارد که با زبان فطرتش 
از پروردگارش حاج��ت مي خواهد؛ لکن 
هنگام��ي که غ��رق نعمت و رفاه اس��ت، 
دلش به اس��باب ظاهري و مادي خوش 
است، و آن اسباب را شریک پروردگارش 
مي گی��رد و امر بر او مش��تبه مي ش��ود و 
خیال مي کن��د که از پروردگارش چیزي 
نمي خواهد و دعای��ي نمي کند، اما وقتي 
این وس��ایل از کار مي افتد و گرفتاري ها 
روي م��ي آورد، آن وقت مي فهمد که جز 
خدا کسي برآورنده حاجتش و جوابگوي 
درخواس��تش نیس��ت. از این رو، مجدداً 
به توحید فط��ري اش برمي گردد و همه 
اس��باب را از یاد مي برد و روي دل سوي 

خداوند کریم مي کند.

آثار ياد خداوند 
ذکر و یاد خداوند از لفظ گذشته و باید در جان و دل ذاکرین رسوخ 
و در اعم��ال و رفتار آنها ماندگار و تأثیرگذار باش��د. چنانچه هدف از 
ذک��ر، درك حضور دائمي حضرت حق در همه لحظه ها و صحنه هاي 
زندگي اس��ت. اگر چنین شد آثار و لوازمي به همراه خواهد داشت که 

اهم آن عبارتند از: 
1- آرامش خاطر

یک��ي از خطراتي که امروزه انس��ان ها را تهدی��د مي کند و آنان را 
به امراض مختلف جس��مي و روحي گرفتار مي س��ازد اس��ترس ها، 
اضطراب ها و گرفته ش��دن آرامش خاطر اس��ت که مهمترین درمان 

آن یاد خداوند است.
الُْقُلوُب،آگاه باشید فقط با یاد خداوند است که  َِتْطَمِئُنهّ َأالبِِذْکِرالَلهّ

دلها آرام مي شود.
2- اصالح ظاهر و باطن

حضرت علي )ع( مي فرماید: هر کس دلش را با 
همیشه به یاد خداوند بودن آباد سازد کارهایش در 

پنهان و آشکار اصاح خواهد شد.
3- تغذيه روحي )باال رفتن قدرت روحي( 

حض��رت عل��ي )ع( مي فرماید: همیش��ه با یاد 
خداوند بودن غذاي روح است.

4- بهره مند شدن از الطاف خاص خداوند
فاذکروني اذکرکم، پس به یاد من باش��ید تا من 

هم از شما یاد کنم.
5- دور شدن شیاطین

حض��رت عل��ي )ع( مي فرمای��د: ی��اد خداوند 
دورکننده شیطان است.

کس��اني که ذکر و یاد آنان در راستاي ذکر و یاد 
خداوند و عبادت است.

پیامبر اکرم )ص( مي فرماید: یاد خداوند عزیز و 

بزرگ، عبادت اس��ت، و یاد من عبادت است، و یاد علي عبادت است و 
یاد امامان از فرزندان او عبادت است.

از حضرت صادق )ع( در تفس��یر قول خداوند )که فرموده اس��ت( 
آگاه باشید با یاد خداوند دلها آرامش پیدا مي کند، نقل شده است که 
به حضرت محمد )ص( دلها آرام مي گیرد و او ذکر خداوند و واس��طه 

میان خالق و خلق است.
بعضي از آثار یاد پیامبر و اهل بیت صلي اهلل علیهم اجمعین
1- حضور مالئكه در مجلسي كه ياد معصومین)ع( بشود.

حض��رت صادق )ع( مي فرماید: به تحقیق براي خداوند مائکه اي 
است غیر از نویس��ندگان بزرگوار اعمال که مأموریتشان آن است که 
مي گردند، پس هرگاه به جمعي رس��یدند که مش��غول یاد کردن از 
محمد و آل محمد )ص( مي باشند پس مي گویند: 
توقف کنید به آن چه مي خواس��تید رسیدید، پس 
مي نشینند و بصیرت و آگاهي پیدا مي کنند و وقتي 
مجلس تمام مي ش��ود مریض هاي آنان را عیادت 
کرده و در تش��ییع جنازه آنان حاضر مي ش��وند و 
با کس��اني از آنان که از زندگي و زن و فرزندانشان 
دور مي ش��وند هم قسم اند که از او دفاع کنند، پس 
چنین مجلسي است که حاضر شونده در آن شقي 

و بدبخت نمي شود.
2- معطر ش�دن مكاني كه در آن نام و ياد 

آنان مي شود.
از ام المومنین ام سلمه نقل شده است که گفت: 
از رسول خدا )ص( ش��نیدم که مي فرمودند: هیچ 
گروهي اجتم��اع نمي کنند که فضایل علي بن ابي 
طال��ب )ع( را بازگ��و نمایند مگر آن ک��ه عده اي از 
مائکه آس��مان آنها را احاطه مي کنند تا زماني که 

متفرق مي شوند.

تحمل برای خدا 
رسول خدا )ص( : آنکس که 

ساعتی ذلت و سختی فرا گرفتن 
علم الهی را تحمل نکند و با 

حقارت موقت آن کنار نیاید برای 
همیشه در نادانی ذلت می ماند و 

یک عمر با خواری جهل 
به سر می برد.  

بحاراالنوار جلد 1 صفحه 57

از ام المومنين ام سلمه 
نقل شده: از رسول 

خدا)ص( شنيدم: هيچ 
گروهي اجتماع نمي كنند 

كه فضايل علي)ع( را 
بازگو نمايند مگر آن كه 
عده اي از مالئكه آسمان 
آنها را احاطه مي كنند تا 
زماني كه متفرق مي شوند
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  حجت  االسالم والمسلمین رسول جعفريان
زمانی که مسجدالنبی بنا گردید، برای ورود و خروج چند در 
تعبیه شد تا سال سوم هجرت، برخی از اصحاب که از شخصیت 
واالیی برخوردار بودند، در حاشیه مسجد خانه می ساختند. این 
خانه ها دری به بیرون و دری نیز به درون مسجد داشت. در سال 
سوم هجرت، قبل از غزوه احد، فرمانی از سوی رسول خدا)ص( 
صادر شد که همه درها بسته شود مگر در خانه علی)ع( »سدوا
االبواباالبابعلی.«رفت و آمد به مس��جد،  از طریق درهایی 
بود که هر یک تحت عنوانی نامگذاری شده بود. تعداد این درها 
به مرور زمان کم و زیاد ش��ده است؛ با این حال برخی از درهای 

موجود در برابر همان درهای نخستین است.
1- باب الرحمه

این در، در دیوار غربی مسجد قرار دارد. نامگذاری این در به 
»در رحمت« برگرفته از حدیثی از رس��ول خدا)ص( اس��ت که 
به درخواست ش��خصی که از این در وارد ش��ده بود، از خداوند 
طلب نزول باران کرد و پس از هفت روز، طبق درخواست همان 
شخص که از همین در آمده بود، تقاضای قطع باران شد. این در 

را »باب عاتکه« نیز می نامیدند.
2- باب جبرئیل

ای��ن در، مدخل ورودی رس��ول خدا)ص( ب��وده و در دیوار 
شرقی مس��جد قرار دارد. زمانی به باب النبی نیز شهرت داشته 
اس��ت. روایتی داللت بر آن دارد که رسول خدا)ص( در مدخل 
این در با جبرئیل ماقات کرد و س��خن گفت و از این رو به باب 

جبرئیل نامگذاری شد.

3- باب السالم
این در نیز در دیوار غربی مس��جد ق��رار دارد و از زمان بنای 

نخستین مسجد وجود داشته است.
4- باب النساء

یکی از درهای مهم مس��جد که در زمان توس��عه آن در عهد 
خلیفه دوم ایجاد ش��د، باب النساء بود که هنوز هم به همین نام 

شهرت دارد.
این در اختصاص به رفت و آمد زن ها به مسجد داشته است. 
عاوه بر اینها، در توس��عه های بعدی ده ها در جدید به مس��جد 
افزوده شد. گفتنی است که در توسعه های بعدی، درهای جدید 

روبه روی محل درهای قدیم ساخته شده است.
مناره های مسجد

بنای نخستین مسجد و توس��عه های بعدی آن تا زمان ولی 

بن عبدالملک، هیچ گونه مناره ای را در مسجد نشان نمی دهد. 
در آن زم��ان م��ؤذن تنها بر بام مرتفعی ق��رار می گرفته و ندای 
اذان س��ر می داده اس��ت. در توس��عه زمان ولید، چهار مناره بر 
چهار گوشه مسجدالنبی ساخته شد. این مناره ها در گذر زمان 
جای خود را به مناره های بزرگ تر و مس��تحکم تری داده است. 
مناره های جدیدی به دس��ت س��لطان قایتبای ساخته شد که 
در توس��عه جدید برخی از آنها از میان رفته و برخی باقی مانده 

است. مناره های جدیدی نیز برای مسجد ساخته شده است.
چهار مناره اصلی مس��جد عبارتند از: مناره های س��لیمانیه 
و مجیدیه که در دو سوی ضلع ش��مالی قرار گرفته؛ مناره های 
قایتبای و باب  الس��ام که در دو س��وی ضلع جنوبی )قبله( قرار 
دارد. در ح��ال حاضر مناره های دیگری نیز بر آنچه بوده، افزوده 

شده است.

3

جنگ با رسول خدا 
رسول خدا )ص( : خداوند 
متعال فرموده : هرکس به 
یکی از دوستان من اهانت 
کند به جنگ با من کمین 
کرده است و من از هر چیزی 
بیشتر به کمک دوستانم 
می شتابم.
اصول کافی جلد 4 صفحه 5۳

 نخستین
درهای مسجد

فاطمه بنت اسد؛ مادر امیرالمؤمنین)ع(
بیش از هشت بهار از عمر شریف پیامبر)ص( نگذشته بود که پدربزرگ مهربانش )عبدالمطلب( 
از دنیا رفت و محمد)ص( نوشکفته را با دریایی از غم و اندوه تنها گذاشت. دوران تلخ تنهایی، قلب 
محمد)ص( را بشدت می  آزرد. پیش از والدت، پدرش عبداهلل دیده از جهان فرو بسته بود و هنوز 
طعم شیرین مادر داشتن را نچشیده بود که دست روزگار، آغوش پرمهر مادر را نیز از او دریغ کرده 
بود. پس از مادر، در این دنیای س��رد و بی روح، تنه��ا دل به محبت جد بزرگوارش داده بود که او 
نیز در جوار رحمت الهی آرمید. اما عمویش ابوطالب، دس��ت گرم و پرمهر خود را به سوی او دراز 
کرد و زن عموی باکرامتش فاطمه بنت اس��د که از پاك ترین زنان روزگار خود بود، چون مادری 
مهربان، آغوش به رویش گش��ود. پیامبر نیز او را به عنوان مادر پذیرفت و با او انس گرفت. فاطمه 
نیز باالتر از م��ادری، زندگی خود و فرزندانش را پیش پای پیامبر رحمت)ص( ریخت و به تعبیر 

رسول اهلل)ص(، او را همیشه بر فرزندان خود، مقدم می داشت.
رفتار و عاطفه جوش��ان فاطمه بنت اسد موجب شد رسول خدا)ص( درد بی مادری را کمتر 
احساس کرده و در گرمای مهر و عطوفت فاطمه بنت اسد)س( آرام گرفته و نه تنها در کودکی، 
بلک��ه در تمام عمر، یاد محبت های مادرانه فاطمه بنت اس��د قلبش را گرما بخش��ید. با بعثت 
پیامبر رحمت، فاطمه بنت اس��د یکی از نخستین کس��انی بود که اسام را پذیرفت و در میان 

مس��لمانان جایگاه ویژه ای یافت. پیامبر)ص( در تمامی دوران زندگی شریف خود فاطمه بنت 
اس��د را گرامی می داشت و مقام واالیش را می ستود و در هر فرصتی که برایش مهیا می شد، به 
دیدار او می رفت. پس از درگذشت فاطمه بنت اسد، پیامبر)ص( با تأثر بسیار به امیرالمؤمنین 

علی)ع( فرمود:»ای علی! فاطمه تنها مادر تو نبود، مادر من نیز بود.«
درگذشت مادر، تأثیری عمیق بر روح و روان علی)ع( به جای گزارد؛ چرا که مادری همچون 
فاطمه بنت اسد را از دست داده بود. علی)ع( پیرامون آن روزهای تلخ می فرماید: »هنگامی که 
فاطمه بنت اسد دیده از جهان فرو بست، پیامبر با پیراهن خود او را کفن کرد و بر او نماز گزارد 

و 7۰ مرتبه بر او تکبیر گفت و سپس داخل قبر شد.
هنگامی که از قبر بیرون آمد، بشدت می گریست.

عمربن خطاب ]از این رفتار پیامبر ش��گفت زده ش��د و[ گفت: می بینم به گونه ای با این زن 
رفتار می کنی که تاکنون با احدی رفتار نکرده ای؟!

پیامب��ر)ص( در پاس��خ فرمود:  »این زن پ��س از مادری که مرا به دنی��ا آورد، مادر من بود. 
ابوطال��ب هنگام غذا، غذا را میان من و فرزندان خویش مس��اوی تقس��یم می کرد اما این زن، 

بخشی از آن را بیشتر می کرد و به من می داد.«
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اراده خیر خداوند 
 رسول گرامی )ص( : وقتی 

خداوند درباره کسی اراده خیر 
فرماید وی را در امر دین فقیه 
و دانا می کند و به دنیا و عائق 

مادی کم اعتنایش می کند و او را 
به عیوبات اخاقیش بینا و آگاه 

می سازد. 
نهج الفصاحه صفحه 26

  ابوالفضل هادي منش
تکریم، گرامیداشت و یاد کرد انسان هاي شایسته، فرهنگ ساز، 
نقش آفرین، مصلح، متحول کنندگان تاریخ و نیز زنده نگه داشتن 
نام و ی��اد آنها پس از مرگ الزمه محبت، عش��ق و ارادت انس��ان، 
نیکي ها و کماالت اس��ت و ریشه در فطرت آدمي دارد. ما معتقدیم 
ک��ه اولیاء خ��دا و ائمه معصومی��ن پس از مرگ ه��م داراي حیات 
هس��تند و مرگ آنها را از ما جدا نکرده اس��ت و در واقع حیات اولیا 
پس از مرگ بدین معناست که تمامي آثار و برکات حال حیات، بعد 
از غیبت و مرگ ظاهري هم با همه خصوصیاتش وجود دارد و هرگز 
جدای��ي ارواح مطهر آنان از بدن خاکي مانع هدایت و خیررس��اني 
آنه��ا نخواهد بود و لذا همان گونه که اگر انس��ان ها در زمان حیات 
پیامبر)ص( ب��راي طلب رحمت و مغفرت الهي به محضر ایش��ان 
تش��رف مي یافتند تا براي آنها استغفار کند و مشمول رحمت الهي 
شوند پس از رحلت نیز همین حالت وجود دارد. چنانکه در زیارت 
پیامبر )ص( نیز آمده است: اگر در حال حیات شما موفق به زیارت 
و دیدار نشدم اکنون قصد حرم شما کرده ام و اعتقاد دارم که حرمت 
ش��ما در حال ممات مانند حرمت ش��ما در حال حیات است پس 
مي خواهم ش��ما شاهد بر احواالت من باشید. بنابراین زیارت اولیاء 
خ��دا به ویژه زیارت حرم نبوي پس از زیارت خانه خدا نوعي عرضه 
ایمان بر صاحب شریعت و اوصیاء است. و تجدید عهد و پایبندي به 
اصول اسام و تجلیل و تکریم نسبت به یاران باوفاي پیامبر است.

  ایجاد ارتباط با خدا
خود این موضوع از فلس��فه زیارت به ش��مار مي رود، حضور 
در بارگاه اهل بیت و درك فضاي معنوي آن اماکن، انس��ان را به 
مراتب کمال مي رس��اند و تعالي مي بخشد. لذا پروردگار متعال 
از انسان هاي با ایمان خواسته است که براي تقرب به درگاهش 
براي خود وسیله و اسباب فراهم آورند »َياَأيُهَّهاالَهِّذيَنآَمُنوااَتهُّقوا

ََواْبَتُغواِإلَْیِهالَْوِسیَلَة«. الَلهّ
در تفسیر کلمه وسیله آمده است، وسیله عبارت است از مقامي که 
رس��ول خدا )ص( نزد پروردگارش دارد و آن جناب به وس��یله آن مقام 
مي تواند به درگاه خداي تعالي تقرب جوید و آل طاهرینش و بعد از آنان 
صالحان از امتش به آن جناب ملحق مي شوند، همچنان که در بعضي از 

روایات وارده از آل محمد)ص( آمده که رسول خدا )ص( دست به دامان 
پروردگارش مي زند و ما دس��ت به دامان او مي زنیم و ش��ما )شیعیان( 
دست به دامان ما مي زنید. در زیارت جامعه کبیره مي خوانیم خداوند 
اولیائش را وس��یله و دستاویز به س��وي خودش و بهشت خشنودیش 
ِريَعَهِإلَْیَكَوالَْوِسیَلَهِإلیِرْضواِنَك«و در  قرار داده است »َوَجَعْلَتُهُمالَذهّ
زیارت امیرالمومنین )ع( چنین آمده است: بارالها بنده و زائرت به سوي 
تو، به واسطه زیارت قبر برادر پیامبر )ص(تو، به تو نزدیک مي شود بر هر 
میزبان حقي است براي کسي که بر او وارد شده و به زیارتش آمده است 
و در حقیقت تو بهترین و باکرامت ترین زیارت ش��ده هستي. به همین 
جهت است که پیامبر )ص( فرمود: کسي که مرا چه در حیات و چه بعد 

از وفاتم زیارت کند در واقع خدا را زیارت کرده است.
  تعظیم شعائر مذهبي

زی��ارت اولیاي خدا موجب تعظیم ش��عائر دین اس��ت و یکي از 
َِفِإنَهَّهاِم��ْنَتْقَوىالُْقُلوِب« حضور در  ْمَش��َعائَِرالَلهّ مصادیق »َوَمْنيَُعِظهّ
اماکن مذهبي اس��ت. در تفسیر این آیه شریفه آمده است تمام آنچه 

در برنامه هاي دیني وارد ش��ده و انسان را به یاد 
خدا و عظم��ت آیین او مي اندازد ش��عائر الهي 

است و بزرگداشت آن نشانه تقواي دلهاست.
  زیارت با معرفت

معرفت و ش��ناخت مق��ام و موقعیت زیارت 
شونده موجب کمال زیارت است و اعمال بي روح 
داراي اثر نیس��ت، به همین دلی��ل در احادیث 
بس��یاري معرفت و آگاهي از منزلت کسي که به 
زیارتش مي روي مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. 
حض��رت علي )ع( فرمود: آن کس که از ما و مقام 
ما ش��ناخت و آگاهي نداش��ته باشد وارد بهشت 
نخواهد ش��د. و امام صادق )ع( فرمود: کسي که 
با شناخت نسبت به جایگاه و حق امام حسین)ع( 
به زیارتش برود مثل آن اس��ت که در عرش، خدا 
را زیارت نموده باش��د. البته آگاهي و ش��ناخت 

انسان ها نسبت به مقام اهل بیت متفاوت است.
1- گاهي آن قدر معرف��ت تکامل یافته 

است که عارف به درجه اولیاء و شیعیان خاص ائمه رسیده است 
مانند سلمان فارسي.

2- گاهي معرفتش در این حد اس��ت که فقط کماالت و مدارج 
عالي آنه��ا را بفهمد مانند مقام علم و تقوا ک��ه این مخصوص عرفا، 

حکما و فقهاست نه هیچ کس دیگر.
۳- اقرار به امامت، این مقام را مردم عادي هر کدام به اندازه استعداد 
خود دارا هس��تند و معرفت و شناخت نسبت به اهل بیت این امتیازات 
را به انس��ان مي دهد: به عبادات و اعمال و مجاهداتش اصالت و محتوا 
مي دهد. انسان را در مسیر تکامل و تعالیش یاري مي رساند و انسان را از 

گرفتار شدن در انحرافات عقیدتي و فکري مصون مي دارد.
  زیارت، اظهار وفاداري نسبت به ائمه

شیعیان نسبت به هر یک از امامان معصوم پیمان و تعهدي دارند 
که کمال وفاداري به آن عهد در زیارت مش��تاقانه و عارفانه قبول آن 
إَمامَعْهداًِفي لُِكلِّ ذوات نوراني اس��ت. امام رضا )ع( فرمود: »َق��اَلإنَّ
مْنَتَمامالَْوَفاءبالَْعْهدوحس��ناالداءزَياَرَة ُعُنقَأْولَیائهَوش��یَعتِهَوإنَّ
ُقُبورِهْم،َفَمنزاَرهمَرغب��ًهفيزيارتهموَتصديقًا
ُتهمُشفعاَءُهمَيوَمالقیامه«این  بماَرغبوافیهَکاَنأئَمهّ
حدیث بیانگر نکاتي است: 1- زیارت قبر امام نشانه 
وفاداري و تعهد به مقتدا و پیشواس��ت. سخنگوي 
نهض��ت پیامبر، ب��ال حبش��ي در دوران اقامت 
خویش در ش��ام، رسول خدا )ص( را در خواب دید 
که به او مي گوید اي بال! این چه جفایي است، آیا 
هنگام آن نرسیده است که به زیارت من نائل آیي؟ 
در این رویا، ترك زیارت قبر مطهر پیامبر)ص( جفا 
نامیده ش��ده، طبعاً زیارت آن وفاي به عهد خواهد 
بود. 2- زیارت باید همراه با رغبت، ش��وق و عشق 
قلبي به مزبور باشد »َرغبًهفيزيارتهم« ۳- زیارت 
باید همراه با تصدیق قلبي به چیزهایي باش��د که 
مزبور بدان رغبت داش��ته و م��ورد عاقه وي بوده 
و در راه آن فداکاري کرده اس��ت. امید اس��ت این 
مطالب انگیزه بیشتري در زائران در راستاي زیارت 
عارفانه تر اماکن زیارتي مدینه منوره ایجاد کند.

 همه چیز
درباره زيارت

معرفت و شناخت مقام 
و موقعيت زيارت شونده 
موجب كمال زيارت است 
و اعمال بي روح داراي اثر 
نيست، به همين دليل در 

احاديث بسياري معرفت و 
آگاهي از منزلت كسي كه 
به زيارتش مي روي مورد 

تاكيد قرار گرفته است
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بدترین مردم 
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

اتحاد و انسجام از دیدگاه امام خمیني)ره(
  علي اكبر سبزيان

ام��ام خمین��ي )ره( به عنوان مصلح و احیاگر اس��ام در قرن 
حاض��ر، به مس��ئله وح��دت اس��امي عنایتي خ��اص نموده و 
گام هایي اساس��ي براي تحقق آن برداشت و وحدت را ضرورتي 
عقلي و ش��رعي براي جامعه اسامي برش��مرد. بررسي آثار امام 
خمیني)ره( بیانگر این مطلب اس��ت که تأکید بر وحدت در آثار 
ایش��ان از یک مبناي نظري قوي ریشه مي گیرد. براي فهم بهتر 
موضوع وحدت در اندیشه امام، ابتدا به  برخي از ویژگي هاي کلي 
آن اشاره مي کنیم و سپس به جایگاه واال و راهبردهاي تحقق آن 
مي پردازیم. وحدت از دیدگاه امام ویژگي هاي عمده زیر را دارد:

1- اعتصام به حبل اهلل
از نظ��ر امام، ه��ر اجتماعي مطلوب نیس��ت،  بلک��ه تجمعي 
مطلوب اس��ت که حول محور اهلل باش��د. ه��ر اجتماعي مطلوب 

نیست، واعتصموا بحبل اهلل مطلوب است... مردم را دعوت کنید 
به وحدت و دعوت کنید به این که گروه گروه نشوند.

2- مصلحت عمومي مسلمانان
از نظر امام هرگاه مصالح عمومي جامعه اسامي ایجاب نماید، 

باید از اختافات جزیي به راحتي گذشت و خواسته هاي فردي و 
گروهي را فداي مصالح جمع کرد. ایش��ان در این راستا رساله اي 

مي نویسد و در مواردي عمل به قول اهل تسنن را جایز مي داند.
3- حفظ اسالم و مصالح آن

یکي دیگر از ویژگي هاي وحدت در اندیشه امام، حفظ اسام 
و رعایت مصالح آن اس��ت، بدین معنا که اس��ام و احکام آن باید 
حفظ شود و وحدت و اتحاد مسلمانان در راه حفظ این امور است. 
به عبارت دیگر، اساس، حفظ اسام است و وحدت، ابزاري براي 

تحقق آن است. ایشان در این زمینه مي فرماید:
ما براي دفاع از اس��ام و ممالک اس��امي و استقال ممالک 
اس��امي در هر حال مهیا هس��تیم. برنامه ما که برنامه اسامي 
است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسامي است، 

برادري با جمیع فرق مسلمین است.

س. آیا برای کس��ی که خودش ُمحرم نیس��ت جایز  بخش
اس��ت چیزی روی س��ر مرد ُمحرمی بین��دازد، مثًا دوم

ُمحرم��ی ک��ه خوابیده پت��و را روی س��ر او بیندازد و 
چنانچه خودش ُمحرم باشد، چه حکمی دارد؟

ج: بر ُمحرم پوشاندن سر خودش حرام است خواه خودش بپوشاند 
یا به دیگری دس��تور دهد که سر او را بپوش��اند، ولی پوشاندن سر 

دیگری ولو ُمحرم باشد از محّرمات احرام نیست.
    س. اگ��ر مرد ُمحرم به غی��ر ُمحرم بگوید وقتی که خواب رفتم، 
پتو را روی س��رم بینداز چه حکمی دارد؟ و بر فرض که او هم به این 
درخواس��ت عمل کند کّفاره واجب می شود یا نه و بر فرض وجوب، 

کّفاره بر عهده چه کسی است؟
ج: ُمحرم مجاز به چنین درخواستی از دیگری نیست، و اگر آن شخص 
به درخواس��ت ُمحرم عمل کند، ثبوت کّفاره معلوم نیس��ت، و در هر 

صورت بر آن شخصی که درخواست را انجام داده کّفاره ای نیست.
    س. آیا پناه گرفتن از باران در حال حرکت در ش��ب برای ُمحرم 

)به مثل چتر یا ماشین مسّقف( جایز است؟
ج: به احتیاط واجب باید ترك کند، مگر آنکه بر او حرجی باشد، که 
در این صورت برایش جایز اس��ت، ولی باید به احتیاط واجب کفاره 

تظلیل )زیر سایه رفتن( را بپردازد.
    س. گاه��ی باران به ص��ورت قطرات ریز و ضعی��ف )نم نم( می بارد؛ 
به گونه ای که بسیار کم است و بیشتر از چند دقیقه طول نمی کشد. آیا این 

از جمله مواردی است که زیر سایه بان رفتن برای باران جایز نیست؟
ج: در صورتی که به اندازه ای نباش��د که بر زمین سفت جاری شود، 
حکمی ندارد. گرچه احتیاط آن اس��ت که به خاطر آنچه عرفاً به آن 
باران می گویند � گرچه به مقداری نباش��د که بر زمین جاری شود 

� زیر سایه بان نروند.
    س. آیا در صورت تکّرر پوشاندن سر کفاره نیز تکرار می شود؟

ج: احتیاط تکّرر کّفاره در صورت تکّرر ستر است مطلقاً.
    س. اگر ُمحرم با زن خود ماعبه کند و منی خارج ش��ود، کفاره 

آن چیست؟
ج: کفاره ماعبه منتهی به اِمناء یک شتر است.

    س. آیا در وجوب کفاره بوس��یدن فرقی بین با ش��هوت و بدون 
شهوت می باشد و آیا خروج منی نیز شرط است؟

ج: کفاره بوس��یدن همسر اگر با شهوت باشد، شتر است و اگر بدون 
شهوت باشد گوس��فند و ظاهراً بوسیدن غیر همس��ر مانند مادر و 

فرزند حرام نیست و کفاره هم ندارد.
    س. چنانچ��ه بعد از وقوفین و قبل از اتمام طواف نس��اء حاجی 

جماع کند، حکمش چیست؟

ج: اگر ما بین مش��عر و اتمام طواف نس��اء آمیزش جنسی شود حّج 
صحیح اس��ت و فقط باید کفاره بدهد، ولی اگر پس از طواف نس��اء 
باش��د کفاره هم ندارد. در باب حکم اثنای طواف نس��اء و این که آیا 
عبور از نصف در حکم تمام طواف است یا عبور از َشوط پنجم، میان 

فقها بحث است که محل ابتاء نیست.
    س. در منطقه خلیج فارس مرس��وم اس��ت که زنان صورتشان 
را می پوش��انند؛ به این صورت که با تّک��ه پارچه ای جدا از چادر که 

»پوشیه« نامیده می شود، صورت را می پوشانند.
الف. حکم پوشاندن صورت با آن در حال احرام چیست؟

ب. آیا در صورتی که پوش��یه به چادر دوخته شده باشد و قسمتی از 
چادر محسوب شود، حکمش فرق می کند؟

ج. اگر برای زن جایز باشد در حال احرام با چادر یا پوشیه صورتش 
را بپوش��اند، آیا واجب است آن را از صورت دور کند و از برخورد آن 

به صورت جلوگیری کند؟
د. اگ��ر چادر را به گونه ای درس��ت کند که تّک��ه ای اضافی از همان 
پارچه بدون دوختن به آن متصل باش��د، آیا جایز است این قسمت 

اضافی را جلوی صورتش آویزان کند؟
ج: جایز نیس��ت زن در حال احرام صورتش را بپوش��اند،چه با چادر 
باشد چه با پوشیه و فرقی ندارد که پوشیه به چادر دوخته شده باشد 
یا از آن جدا باش��د؛ و نیز پوش��اندن صورت با تّکه پارچه ای از جنس 

خود چادر � چه مّتصلبه آن باشد و چه جدای از آن � جایز نیست.
بله، زنان می توانند چادر، پوشیه، مقنعه یا هر لباس دیگری را از سر 
خود آویزان کنند، به گونه ای که قس��متی از پیش��انی و صورت را تا 
محاذات باالی بینی بپوش��اند. ولی احوط آن است که نگذارند این 

پوشش به صورت برخورد کند.
    س. آیا اس��تفاده از گوشی تلفن ثابت و همراه به صورت معمولی، 
پوشاندن گوش شمرده می شود که با این کار پوشاندن سر � که در حال 
احرام ممنوع است � محسوب شود؟ حکم گوشی کوچکی)هدست و 

مانند آن( که با تلفن همراه استفاده می شود چیست؟
ج: استفاده از تلفن همراه یا گوشی تلفن ثابت یا گوشی تلفن همراه 

در حال احرام اشکال ندارد.
    س. کسی که به توصیه پزشکی از هوای سرد یا مانند آن مجبور 
اس��ت در حال احرام، سر یا گوش را بپوش��اند چه حکمی دارد؟ آیا 

باید کّفاره بدهد؟
ج: اضط��رار فقط حکم تکلیفی � یعنی حرمت پوش��اندن س��ر � را 
برمی دارد؛ اّما در مواردی که پوشاندن سر کّفاره دارد، با اضطرار به 

پوشاندن آن، کّفاره ساقط نمی شود.
    س. به نظر ش��ما محدوده ش��ب بنا بر جایز بودن س��ایه بر سر 
گرفتن )تظلیل( در ش��ب، چه مقدار اس��ت؟ آیا از غروب آفتاب تا 

طلوع فجر است یا تا طلوع خورشید؟
ج: مقدار شب در رابطه با حکم سایه بر سر گرفتن، تا طلوع خورشید است.

    س. اگر مکلّفی در حال احرام در منتهی الیه س��مت چپ جاده 
که خط س��ریع الس��یر در جاّده های ماس��ت و یا در خط وس��ط با 
خودرویی س��قف دار حرکت می  کند و در حال حرکت باران ببارد و 
به خاطر خطر حوادث رانندگ��ی نتواند توقف کند و رفتن به خطی 
که توّقف در آن ممکن اس��ت ب��ه مّدت زمانی نی��از دارد که باعث 
می شود از باران سایه بر سر بگیرد، آیا حرکت در این مّدت که بیش 
از چند دقیقه طول نمی کش��د تا به منتهی الیه سمت راست برسد؛ 

موجب کّفاره می شود؟
ج: اگر تا زمان توّقف خودرو، سایه بر سر گرفتن از باران در مورد این 
فرد صدق کند، کّفاره بر او واجب می شود؛ و کّفاره با اضطرار به سایه 
بر س��ر گرفتن از باران ساقط نمی ش��ود؛ هرچند در مثل این مورد 

بعید نیست که سایه بر سر گرفتن اختیاری صدق نکند.
    س. استفاده از ماسک هایی که جهت جلوگیری از تنفس هوای آلوده 
به دهن می زنند و بند آن را پشت سر می اندازند، که بخش کوچکی از 

سر را می پوشاند، برای مردان و زنان ُمحرم چه حکمی دارد؟
ج: اس��تفاده از ماس��ک برای زنان اگر در حّد متعارف باشد، مانعی 

ندارد و انداختن بند آن بر سر برای مردان جایز است.

فتاوای رهبر معظم انقالب

محرّمات احرام
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اذیت کردن دوست 
رسول خدا )ص( : هرکه داستانی از 
برادر دینی خود بگوید که قصدش 
خراب کردن دوست خود باشد تا او 
را از چشم مردم بیندازد خدا او را از 
والیت خود بیرون کند و در والیت 

شیطان گذارد و شیطان هم از او 
دوری گزیند.  

امالی صدوق صفحه 4۸6

  آيت اهلل العظمی جوادي آملي
نیت جان عمل اس��ت. این که مي گوین��د در هنگام عبادت 
نیت کنید، به این معنا نیست که مثًا هنگام خواندن نماز انسان 
در ذهن خود ترسیم کند که چهار رکعت نماز ظهر بجا مي آورم 
»قربةاليالل«. بلکه نیت، انبعاث و پرش روح است. اگر انسان از 
طبیعت پر کش��ید و باال آمد، مي گویند نیت کرده وگرنه اخطار 
حصولي و مفهوم ذهني است و حداقل عبادت ماست که واجب 
ادا ش��ود و اعاده و قضا نخواهد. اما آن نیتي که باطن عمل به آن 
وابس��ته و از عمل باالتر است، انبعاث روحي است که روح پرواز 
مي کن��د، همان نیتي که از عمل برتر اس��ت. از این رو گفته اند: 

خداي سبحان را با نیت هاي صادق مسئلت کنید.
صحت عبادت مشروط به نیت است که بدون آن عمل باطل 
خواه��د بود و چون نیت داراي درجاتي اس��ت، خود صحت هم 

مراتب دارد.
از آن جا که مواقف مهم روز قیامت عبارت اس��ت از: آتش، 
بهش��ت و رضوان و از طرفي نفس انس��ان داراي س��ه حالت 
ش��هوت، غضب و عقل کمال طلب اس��ت، لذا عبادت هم سه 
قسم و عبادت کنندگان به سه گروه تقسیم مي شوند: گروهي 
خ��داي س��بحان را به جهت ت��رس از جهن��م و آتش عبادت 
مي کنن��د که این عبادت بردگان اس��ت. گ��روه دیگر خدا را 
براي رس��یدن به بهشت و نعمت هاي آن عبادت مي کنند این 
عبادت بازرگانان و تجار اس��ت. و گروه سوم خدا را فقط براي 
محبت و دوستي نس��بت به آن ذات متعال عبادت مي کنند، 
ای��ن باالترین مرتبه عبادت اس��ت که از آن ب��ه عبادت احرار 
تعبیر ش��ده اس��ت. همه ای��ن عبادت ها صحیح اس��ت، ولي 

مراتب ثواب و پاداش آن یکس��ان نیس��ت.
پس نیت که همان قصد قربت اس��ت، جان و روح عمل بوده 
و از خود عمل باالتر و مهمتر اس��ت، چون حیات و زندگي عمل 
به نیت بس��تگي دارد و پاداش اعمال، براساس نوع نیت و قصد 

انسان، مراتبي گوناگون دارد.

  برتري نیت از عمل
خداي س��بحان در کت��اب خود فرم��ود: )َخلَ��َق الَْمْوَت 
َوالَْحَیاَة لَِیْبُلَوُکْم أَیُُّکْم أَْحَس��ُن َعَم��ًا( مرگ و زندگي هر دو 
وس��یله آزمایش اند تا روش��ن ش��ود که کدام یک از ش��ما از 
نظر اعمال احسن از دیگران هس��تید. )عما( بدان معناست 
که کدام یک از ش��ما بیش از دیگران عب��ادت مي کنید، زیرا 

سخن از کمیت نیست.

ش��خصي از امام صادق )ع( در خصوص معناي آیه سوال 
کرد. حضرت فرمود: کس��ي اهل صواب و حقیقت اس��ت که 
بیشتر از خدا بترس��د و داراي قلب خالص باشد. عمل وقتي 
خالص اس��ت که منظور انس��ان این نباش��د که کس��ي از او 
تعریف کند. )نگوید که از ما تش��کري نکردند( حیف اس��ت 
انس��ان عمل عبادي خال��ص انجام بدهد، آن��گاه از دیگران 

توقع تشکر داشته باشد.

نیت چیست؟

چشمه های فیض
  محمدمهدی شريعتمدار

زیارت نامه ها، زائر مؤمن عاشق را با چشمه های فیض و رحمت و غفران الهی پیوند می دهند. باور 
داریم که پیامبر)ص( و امامان)ع( ما، زائر را می بینند و کام او را می شنوند و سام او را پاسخ می دهند. 
پس چه بهتر که زائر نیز با خشوع به زیارت آنان رود و از معنای کلماتی که بر زبان می راند، آگاه باشد.

زیارت نامه ها عناصر بیانی و مفهومی مش��ترك دارند: اذن دخول، س��ام و صلوات، اعتقاد و اذعان به 
حرمت معصومان)ع(، حلقه فرش��تگان بر قبور مطهر آنان، گواهی به ادای واجب و ایفای رس��الت از 
سوی آنان و درخواست غفران و رحمت الهی. در این نوشتار کوشیده ایم که مفاهیم خاص هر یک از 
زیارت نامه های مدینه منوره را بیان کنیم تا راهنمای زندگی ما باشد. برای پیامبر اکرم)ص( دو زیارت 
مشهور نقل شده است که در آنها رأفت به مؤمنان و شدت با کافران، از نخستین ویژگی های پیامبر)ص( 

ذکر شده که اسوه حسنه ما در زندگی است و ما به وسیله او از شرك و گمراهی نجات یافته ایم.
در زیارت پیامبر)ص(، عاوه بر بیان وحدانیت خدا و رس��الت او و پاره ای از احکام دین به این 
وعده قرآن تأکید شده آنان که به خود ستم کرده اند و به سوی پیامبر)ص( آیند و استغفار کنند 
و پیامب��ر نیز ب��رای آنان مغفرت بخواهد، خدا را توبه پذیر و رحی��م خواهند یافت و چه خوب که 

زائر حرم نبوی از این فرصت بهره گیرد و پاك از این س��رزمین برگردد. بی گمان خدا، صدای زائر 
را خواهد ش��نید. در این زیارت خدایی را می خوانیم که به وسیله پیامبر)ص( آمرزش گناهان و 
پنهان داشتن عیب ها و گشایش در سختی ها و رفع با و اجابت دعا و رحمت به عباد و آبادانی باد 
و هاکت جباران و افزایش روزی و... را ارزانی می دارد. هم از این روست که در زیارت خود صلوات 
و برکات و خیرات و تحیات و تسلیم و رحمت و کرامت او و درود فرشتگان و پیامبران و عباد صالح 

و اهل آسمان ها و زمین و تمام تسبیح گویان را نثار پیامبر)ص( و اهل بیتش می کنیم.
در زیارت پیامبر)ص( می گوییم که ای رسول اهلل، برای ادای وظیفه الهی به سوی تو هجرت 
کرده ایم، اگر در زمان حیات تو نبوده ایم، پس از رحلت به دیدارت آمده ایم و می دانیم که پیکر 
مطهرت همان حرمت زمان حیات تو را دارد. می دانیم که تو را منزلتی رفیع نزد خدای محبان 
اس��ت که شفاعت تو را می پذیرد و دعای تو را می ش��نود و ما با پیامبر بیعت می کنیم و پیمان 
می بندیم و از خدا می خواهیم که تا زمان مرگ و روز رستاخیز بر آن عهد وفادار بمانیم. زیارت 

پیامبر)ص( هم درس زندگی است و هم وسیله تقرب و پناه به حق و هم مایه دلگرمی.
اللهمالیكالجاتامرىوالیقبرنبیكاسندتظهرى
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فلسفه حج
حکمت احرام

نخس��تین گام حج یا عمره، »احرام« 
است. چرا احرام و چرا از میقاتی معین؟

این ک��ه کیفی��ت انجام ح��ج، مقید 
به قی��ود و آداب��ی اس��ت، درس تربیتی 
در مس��یر عبادت، خضوع و تس��لیم در 
آستان خداوند اس��ت. حتی اگر راز آن را 
ندانیم، خود این فرمان و لزوم اطاعت آن، 
س��ازندگی دارد و گ��ردن نهادن به حکم 
خدای حکیم، نش��انه ایمان عمیق است. 
در قرآن نیز تن دادن به داوری خدا، دلیل 

ایمان راستین است.
به هر حال حکمت احرام آن است که 
وقت��ی زائر به میقات می رس��د، در ذهن 
خویش صورت اق��دام برای ورود به حرم 
الهی و مراعات محرمات و حرمت نهادن 
به اوامر خدا را ترس��یم کند و همه اعمال 
را با همی��ن نیت و ذهنی��ت انجام دهد. 
ب��رای این که این احس��اس در جان زائر 
اثر عمیق بگذارد، خواسته شده که وضع 
ظاهری خویش را- که نمودی از ش��ئون 
دنیوی و حال اهل دنیاس��ت- تغییر دهد 
و لباس آخرت بپوشد و شبیه آنان گردد 
که ب��ا مرگ به  آخرت ق��دم می گذارند و 

از جامه های دنیوی عریان می شوند. این 
حالت،  خش��وع انس��ان در پیشگاه خدا و 
قطع وابستگی به جلوه های دنیوی را در 
پ��ی دارد. بر زب��ان آوردن ذکر »لبیک«، 
بیانگر آمادگی روح��ی برای پذیرش هر 
ندا و فرمانی است که تکلیف شرعی را در 

بر دارد؛ چه امر باشد چه نهی.
فریضه هایی چون نماز، روزه، خمس، 
زکات و جه��اد، ب��ا هم��ه مفاهیمش به 
نح��وی در دل حج نهفته اس��ت و احرام  
آغاز پایبندی به انجام فرمان نس��بت به 
»امس��اك«هایی اس��ت که در طول حج 
خواهد داش��ت. مش��قت های حج و نماز 
طواف و قربانی و... همان رهاوردها را دارد 

که عبادات یادشده داراست.
احرام، محرم را با دیگران همسان می سازد 
و امتیازات و مرزهای تش��خص و نمودهای 
برت��ری را از می��ان برم��ی دارد و همگان را 
یکسان در پیشگاه خدا به تکرار شعار واحد 

می کشاند: »لبیكاللهملبیك...«

پیرامون حالل و حرام 
پیامبر اکرم )ص( : هرکس یک مساله شرعی 
از احادیث ما پیرامون حال و حرام و مسائل 
دینی اش را بیاموزد خدای تعالی هزار گناه 
او را بیامرزد و شهری از طا به وسعت دنیا 
برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر موئی 
که در بدنش قرار دارد برایش حج مقبول 
می نویسند.  
 بحاراالنوار جلد 1 صفحه 214

ُه اَکَشْفَناَعْنُهُضرَّ َدَعانَالَِجْنِبِهَأْوَقاِعًداَأْوَقائًِماَفَلمَّ رُّ اْلِْنَساَنالضُّ َوِإَذاَمسَّ
ُهَکَذلَِكُزيَِّنلِْلُمْسِرِفیَنَماَکانُواَيْعَمُلوَن َمسَّ َکَأْنلَْمَيْدُعَناِإلَیُضرٍّ َمرَّ

 و چون انس��ان را آسیبي رس��د، ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا 
ایس��تاده مي خواند، و چون گرفتاریش را برطرف کنیم، چنان مي رود 
که گویي ما را براي گرفتاریي که به او رس��یده نخوانده اس��ت. اعمال 

مسرفان این چنین در نظرشان آراسته شده است. )یونس -12(
قرآن مرتباً گوشزد مي کند که در گرفتاري هایتان، با خدا عهد و پیمان 
مي بندید که اگر خداوند این مشکل را حل کند، در راه او مطیع او خواهم 
بود، اما بعد از نجات و رهایي، راه خود را مي روید و موفقیت ها را به دانش 
و تاش خود نسبت مي دهید نه به لطف و احسان خداوند. البته این آیات 
حاکي از فطري بودن نیایش دعا و در وجود انسان ها است، اما افسوس که 

انسان غافل از این زمینه ذاتي خود بهره مفید و دایمي نمي برد.
ه��ر کس از دل خود به خدا راه دارد. دري از همه دل ها به س��وي خدا 
هست، حتي شقي ترین افراد در موارد گرفتاري و ابتا، در وقتي که اسباب 
و علل به کلي از او منقطع مي ش��ود، تکاني مي خورد و به خدا پناه مي برد. 
این میلي فطري و طبیعي اس��ت در وجود انسان، اما پرده گناه و شقاوت 
گاهي روي آن را مي گیرد. در س��ختي ها، که پرده زایل مي شود، خود به 
خود این میل تحریک مي شود و به هیجان در مي آید. شخصي از حضرت 
صادق)ع( پرس��ید: چه دلیلي بر وجود خدا هست؟ فرمودند: آیا تاکنون 
کشتي سوار شده اي؟ گفت: بلي. فرمودند: آیا اتفاق افتاده که هوا طوفاني 

شود  و کشتي در شرف غرق شدن باشد و امید تو از همه جا بریده شود؟

گفت: بلي، چنین اتفاقي افتاده اس��ت. حضرت فرمودند: آیا در آن 
وقت دلت متوجه به جایي بود و ملجأ و پناهي مي جست و از موجودي 
خواه��ش مي کرد که تو را نجات  دهد؟ گف��ت: بلي. فرمودند: او همان 
خداست. البته فرق است بین این که میلي در وجود انسان باشد و این 
که انس��ان آن میل را کامًا بشناس��د و هدف آن را بداند. میل به شیر 
خوردن از ابتدا در کودك هست و کودك وقتي که گرسنه مي شود این 
میل تحریک مي ش��ود و او را هدایت مي کند که در جست وجوي شیر 
مادر برآید و اگر نیافت، گریه کند. خود گریه کردن اس��تمداد از مادر 
اس��ت، مادري که هنوز او را نمي شناسد. خود طفل هیچ نمي داند این 
میل چیست و گریه براي چیست. ما نسبت به میل هاي عالي انساني، 
میل خدا جویي و خداخواهي و میل به دعا و پناه بردن به درگاه خداي 

نادیده،  حالت همان طفل نوزاد را داریم.
همچو میل کودکان با مادران / سر میل خود نداند در لبان

همچو میل مفرط هر نو مرید / سوي آن پیر جوان بخت مجید
جزو عقل این از آن عقل کل است / جنبش این سایه زان شاخ گل است

سایه اش فاني شود آخر در او / بس بداند سر میل و جست وجو
البته اگر شیر مناسب با معده طفل نبود، غریزه هم او را به آن طرف 
هدایت نمي کرد. بین این میل و آن غذاي موجود پیوس��تگي هست. 
هم چنین اس��ت سایر میل هاي وجود انس��ان. هیچ میلي به عبث در 
وجود انسان گذاشته نشده اس��ت. همه میل ها از روي احتیاج و براي 

رفع احتیاج گذاشته شده است.

 فقط درگرفتاري ها
دعا مي كنند

قرآن و عترت محور وحدت

امروز ب��ا درك و ش��ناخت ضرورت ه��ا و نیازها و به 
یم��ن تاش عالمان و فرهیختگان متعهد جهان اس��ام، 
اتح��اد ملل و جهان اس��ام به عنوان یک اصل اساس��ي 
پذیرفت��ه ش��ده و م��ورد وفاق همگان اس��ت ام��ا آنچه 
شایس��ته اس��ت متولیان و اندیش��مندان اسامي براي 
آن چاره اندیش��ي کنن��د، تحکی��م و تعمیق این وحدت 
دیني اس��ت و این امر هنگام��ي امکان پذیر خواهد بود 
که براس��اس محور و اصولي روش��ن و قابل قبول انجام 
گیرد. اصول و اساس��ي که برخاسته از متون و بر مبناي 

آموزه هاي دیني باشد.
سنت و سیره رسول اهلل )ص( که مورد اجماع و اتفاق فرق 
مختلف اس��امي و مورد تاکید و توصیه قرآن کریم است راز 

و رمز س��عادت جامعه اسامي و نجات مسلمین را در تمسک 
ب��ه قرآن و عترت بیان مي دارد که اگر امت اس��امي و جامعه 
مسلمانان به این حبل مس��تحکم الهي و مورد توصیه پیامبر 
بزرگ اس��ام چنگ زنند و آن را محور و مبناي اتحاد اسامي 

قرار دهند به وحدتي پایدار دست خواهند یافت.
س��نت و سیره اهل بیت )ع( در طول حیات با برکشتان 
در اوج دوران بحراني و پرتاطم و اضطراب دنیاي اس��ام 
و تعصب��ات فرقه اي، بر حفظ وحدت و انس��جام اجتماعي 
و همگرایي مس��لمانان اس��توار ب��ود و با تمام ش��واهد و 
س��ختي ها هیچ گاه از این اصل اساس��ي غفل��ت نکردند و 
هم��واره توصیه به قرآن و مدارا و گذش��ت ب��ر این بنیان 

تاکید کردند.



8

دوره جدید - شماره 8
1393 شــهریور   28
22 ذی القعــده 1435
18 September 2014

تکبر نفس
رسول خدا )ص(: روزی شیطان در جلوی 
موسی )ع( ممثل شد پس موسی )ع( به 

شیطان گفت کدام گناهست که چون 
فرزند آدم مرتکب آن می شود تو بر او مسلط 

می شوی شیطان گفت وقتی که از خود 
راضی باشد و عمل های خیر خود را بسیار 
شمارد و گناهانش در چشم او اندك نماید.

عینالحیوة صفحه 1۸2

حجت االسالم والمسلمین حسین انصاریان 

   کمیل بن زیاد نخعی
دانش��مندان و علمای بزرگ چه ش��یعه و چه س��نی 
کمی��ل را به ق��وت ایمان، و قدرت روح، و اندیش��ه پاك، 
و خلوص نیت، و متخلق به اخاق حمیده، و آراس��ته به 

اعمال شایسته ستوده اند.
بزرگان هر دو مس��لک بر عدالت و جالت و عظمت و 

کرامت او اتفاق نظر دارند.
کمی��ل از خواص و بزرگان اصح��اب امیرالمؤمنین و 

حضرت مجتبی علیهما السام است. )1(
امیرالمؤمنین علیه الس��ام کمی��ل را یکی از ده نفر 

یاران مورد اطمینانش به حساب آورده است. )2(
کمی��ل از بهترین ش��یعیان و عاش��قان ، و محبان ، و 
عاقه مندان به امیرالمؤمنین علیه السام بوده است. )۳(

مسائل و سفارش��ات و وصایایی که امیرالمؤمنین به 
کمیل داش��ته از ایمان عظیم و معرفت فوق العاده کمیل 

حکایت دارد. )4(
حتی اهل سنت، کمیل را در همه امور مورد اطمینان 

معرفی کرده اند. )5(
عرفا و صاحبدالن، و اهل س��یر و س��لوك، و مشتاقان 
لق��ای محبوب کمی��ل را صاحب س��ر امیرالمؤمنین، و 

خزینه معارف معنوی مولی الموحدین می شناسند.
کمیل هیجده س��ال روزگار نوران��ی، و عصر بابرکت 
پیامب��ر بزرگ اس��ام را دریافت و از ان��وار ملکوتی مقام 

نبوت بهره مند شد.
کمیل انس��انی بزرگ��وار، و موجودی ش��ریف و پاك 
اس��ت، که به خاطر لیاقتش به دس��ت حجاج بن یوسف 
ثقفی به ش��رف شهادت نایل آمد، شهادتی که محبوبش 

علی علیه السام از وقوعش به او خبر داد.
حجاج بن یوس��ف خونخوار، زمانی که از جانب حاکم 
ستمگر اموی والی عراق شد به جستجوی کمیل برخاست 
تا او را به جرم محبت اهل بیت، و به گناه شیعه بودن که در 

فرهنگ بنی امیه باالترین گناه بود به قتل برساند.
کمیل خود را از حجاج پنهان داش��ت، حجاج حقوق 
منس��وبان و اقوام کمیل را از بیت المال قطع کرد، زمانی 
که کمیل از قطع حقوق اقوامش آگاه ش��د، گفت از عمر 
من چیزی نمانده، شایس��ته نیست وجود من سبب قطع 
رزق و روزی گروهی شود، لذا از محل و مرکزی که پنهان 
ب��ود درآمد و به ن��زد حجاج رفت، حج��اج گفت برای به 
کیفر رس��اندنت در جس��تجوی تو ب��ودم، کمیل گفت : 
آنچه از دس��تت برآید انج��ام ده، از عمر م��ن جز زمانی 
اندك نمانده اس��ت، در این نزدیکی بازگشت من و تو به 
سوی خداست، موالی من به من خبر داده، که قاتل من 
توئی، آنگاه حجاج فرمان داد تا س��ر مقدس آن مرد الهی 
و چهره ملکوتی را در حالی که در آستانه سن نود سالگی 
قرار داش��ت ، از بدن جدا کردند، اکنون مرقد مطهر او در 
منطق��ه ثویه بین نج��ف و کوفه معروف خ��اص و عام، و 

زیارتگاه اهل دل است.
  دعای کمیل

عارفان عاشق، و عاش��قان عارف، بیدار دالن منصف، 
و شایس��تگان به حقایق متصف، جایگاه دعای کمیل را 
در می��ان همه دعاها چون جایگاه انس��ان در میان همه 

شرحی بر  دعای كمیل
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لطفاً م��وارد زیر را به دقت مطالعه و به 
آن عمل کنید:

1.  با پزش��کان حج نهای��ت همکاري 
صادقانه را داش��ته باش��ید و درصورتیکه 
مبت��ا به بیماري هس��تید حتم��اً آنها را 
مطل��ع نمایید. توجه داش��ته باش��یدکه 
پزش��ک کاروان مس��ئول اصلی سامتی 
شماست. لذا با اطمینان کامل به وی همه 
مشکات و ناراحتی های جسمی خود را 
درمیان بگذاری��د و بدون نظر وی به هیچ 
پزش��ک یا مرکز درمانی دیگری مراجعه 
نفرمایید، تا از تداخات درمانی و دارویی 

مصون بمانید.
2. چنانچه به دلی��ل ابتاء به بیماري 
خاص و مزمن به ط��ور مدام، دارو مصرف 
مي کنید حتم��اً داروي مصرفي خود را به 
میزان ۳۰ روز )طول ش��بانه روز( از ایران 
تهیه نموده و به همراه خود داشته باشید.

۳. نس��بت به تلقیح واکسن هاي مورد 
نیاز در اس��رع وقت اق��دام نموده و کارت 

مربوط را همراه داشته باشید.
 4. بان��وان زائ��ر و به ویژه گروه س��ني

ت��ا 5۰ س��ال حتم��اً قبل از س��فر به   15
متخصص زنان مراجعه نموده و دستورات 

ایشان را عمل نمایند.

5. در تم��ام طول س��فر و به خصوص 
درص��ورت مراجعه به مرکز درماني حتماً 
کارت شناسایی را به همراه داشته باشید.

6. درصورت ابتاء به بیماري در طول 
سفر، ابتدا به پزشک کاروان خود مراجعه 
نمایی��د و اگر نی��از به خدم��ات درماني 
تکمیلي یا تخصصي داش��ته باشید، پس 
از تکمی��ل فرم ارجاع توس��ط پزش��ک 
حج به بیمارس��تان هاي مرکز پزش��کي 
در مکه مکرم��ه و مدینه من��وره مراجعه 
فرمایید. بدیهي است بیماران اورژانسي 

بصورت مستقیم نیز پذیرش می شوند. 
7. در پایان، مجدداً تاکید مي ش��ود 
ت��ا در عبور از خیابان ها مراقب باش��ید، 
و درصورتیکه به گرفتاري هاي تنفس��ي 
مبت��ا هس��تید، در زمان بازگش��ت به 
میهن مراق��ب انتقال بیم��اري خود به 

دیگران باشید.

سالمت زائر

استفاده از فرصت ها 
رسول گرامی )ص( : در ایام زندگی اوقاتی 
فرا میرسد که در معرض نسیم حیات 
بخش الهی قرار می گیرید و فرصت 
مناسبی بدست می آورید که برای آخرت 
خود بهره ای شایان ببرید پس بکوشید از 
آن فرصت ها استفاده کنید و خویشتن را 
در مسیر فیض الهی قرار دهید. 
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موجودات می دانند، یعنی چنانکه انس��ان را اشرف خایق به حساب 
می آورند، دعای کمیل را اش��رف دعاها می ش��مارند و از آن تعبیر به 

انسان االدعیه می کنند.
نظر و رای دقیق عامه کم نظیر، محقق خبیر و حدیث شناس آگاه 

حضرت مجلسی بر این است که دعای کمیل بهترین دعاهاست.
مجلس��ی بزرگوار در کتاب »زادالمعاد« ، به نقل از کتاب »اقبال « 
س��ید بن طاوس می نویسد: کمیل گفته: روزی در شهر بصره خدمت 
موالیم علی علیه السام نشسته بودم، سخن از شب پانزدهم شعبان 
به میان آمد، حضرت فرمود: هر که آن ش��ب را به عبادت زنده بدارد، 
و دعای حضرت خضر را بخواند یقینا دعایش مس��تجاب می ش��ود، 
وقتی حضرت به منزل بازگش��ت، خدمتش مش��رف شدم، چون مرا 
دید فرم��ود: برای چه کاری آم��ده ای؟ گفتم به طل��ب دعای خضر 
به حضورت آمده ام. فرمود: بنش��ین، س��پس به من خطاب کرد: ای 
کمی��ل هنگامی که این دعا را حفظ کنی در هر ش��ب جمعه یا ماهی 
یکبار، یا س��الی یکبار، یا به عمر یکبار بخوان، خواندن این دعا تو را از 
شر دش��منان کفایت می کند، یاری می ش��وی، روزیت می دهند، و 

گناهانت آمرزیده می شود.
ای کمیل طول مصاحبت و خدمتت س��بب شد که تو را به چنین 
نعمت و کرامتی س��رافراز کنم، س��پس فرمود بنویس و دعا را به من 

تلقین فرمود.
عالم ربانی، مناجاتی عارف، مرح��وم کفعمی، در کتاب باعظمت 
مصباح صفحه 555 می نویسد: امیرالمؤمنین علیه السام این دعا را 

در حال سجده قرائت می کرد! !
خواننده این دعا در شب جمعه پس از رعایت شرایط دعا بهتر است 
دعا را به س��وی قبله، و با بدنی فروتن، و دلی خاش��ع، و نیتی خالص و 
چشمی اشکبار ، و صدایی محزون قرائت کند، بدون شک دعا با چنین 

کیفیتی به مقام اجابت نزدیک، و ظهور آثارش حتمی است. )6(
چش��م اشکبار در پیشگاه حضرت حق از اعتباری عظیم، و ارزشی 
واال برخوردار است، و اشک چشم، و گریه با سوز، سبب آمرزش گناه، 
و خاموش ش��دن آتش غضب رب، و عامل جذب رحمت حق به سوی 

گریه کننده است. )7(
از حضرت صادق علیه الس��ام روایت شده: چیزی نیست مگر اینکه 
برای آن پیمانه و وزنی است جز گریه، قطره ای از آن دریاهائی از آتش را 
خاموش کند، هنگامی که چشم به اشک بنشیند، چهره تیرگی و خواری 
نبیند، و چون اش��ک روان گ��ردد، خدا آن را بر دوزخ ح��رام گرداند، به 

راستی اگر در امتی یک گریان باشد، همه مورد ترحم قرار گیرند. )۸(
و نی��ز آن حضرت فرمود: هر دیده ای در قیامت گریان اس��ت مگر 
س��ه دیده، دی��ده ای که از آنچه خدا حرام کرده بر هم نهاده ش��ده، و 
دیده ای که در راه خدا بیداری کش��یده، و دیده ای که در دل ش��ب از 

بیم خدا گریسته. )9(
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ش��روع دعای شریف کمیل با منبع نوری بی نهایت چون بسم اهلل، 
احتمال دارد به سبب چند دلیل باشد:

1- امیرالمؤمنین )ع( از رسول خدا )ص( و رسول خدا از پروردگار 
جهانی��ان روایت کرده که: پروردگار فرمود: »کل امر ذی بال لم یبدء 
ببسم اهلل فهو ابتر; )1۰( هر کار بزرگی که در آن ابتدا به نام خدا نشود، 

تباه و ضایع است، و به محصول و نتیجه نمی رسد.«
2- طبرس��ی در کتاب پرقیمت »مکارم االخاق « از موس��ی بن 
جعف��ر )ع( روایت می کند: »ما من اح��د دهمه امر نعمه او کربۀ کربه 
فرفع راس��ه الی الس��ماء ثم قال ثاث مرات بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اال ف��رج اهلل کربته و اذهب غمه; هیچ کس نیس��ت که او را غم و غصه 
ای فرا گیرد و س��ر خود را به آسمان بردارد و سه بار بسم اهلل الرحمن 
الرحیم بگوید، مگر این که خدا ناراحتیش را برطرف کند، و غصه اش 

را از میان بردارد.«
۳- در حدی��ث بس��یار مهمی آم��ده: »ال یرد دعاء اوله بس��م اهلل 
الرحمن الرحیم; دعایی که ابتدایش بس��م اهلل الرحمن الرحیم باشد، 

مردود درگاه حق نمی شود.«
4- رس��ول خدا )ص( زبانه های آتش دوزخ را نوزده عدد ش��مرده 
اند و فرموده اند: کسی که بخواهد خدای تعالی او را از این نوزده زبانه 
رهایی بخش��د، اشتغال به خواندن بسم اهلل الرحمن الرحیم که نوزده 
حرف است پیدا کند، تا خدای مهربان هر حرفی از آن را سپر و حایلی 

از آن نوزده زبانه قرار دهد.
5- از رس��ول خدا )ص( روایت ش��ده: هرگاه آموزگاری بس��م اهلل 
الرحمن الرحیم را به کودکی بیاموزد، خدای تعالی برای آن کودك و 

پدر و مادر و آموزگارش برات آزادی از دوزخ ثبت کند.
6- از پیامبر اس��ام روایت ش��ده: امت��م را در قیام��ت به جایگاه 
محاس��به اعمال نگاه دارند، و اعمالش��ان را به ترازوی سنجش نهند، 
خوبیهایش��ان بر بدیهایشان س��نگینی کند، امت های گذشته فریاد 
برآورند که با خوبیهای اندکشان، چرا کفه خوبیها از بدیها سنگین تر 
آمد؟ پیامبرانشان پاسخ گویند: برای اینکه ابتدای گفتارشان سه نام 
از ن��ام های حق بوده: اهلل، رحمن، رحیم. که اگ��ر آن نام ها را در کفه 
ای نهند، و دیگر حسنات و سیئات بنی آدم را در کفه ای، کفه آن سه 

نام سنگین تر آید.
7- از حضرت رضا )ع( روایت ش��ده که بس��م اهلل الرحمن الرحیم 

)اسم اعظم حق( از سیاهی چشم به سپیدی آن نزدیک تر است.
بدون ش��ک، اگر دعا )بخصوص دعای کمیل( با اس��م اعظم حق 
ش��روع شود، یقینا به اجابت می رسد و خواننده اش همراه با خواسته 

هایش مورد پذیرش حق قرار گیرد.
بس��م اهلل شراب طهوری اس��ت که وقتی کام جان و گلوی قلب از 
دست ساقی عشق سر کش��د، وجد و حالی و نشاط و شوری بیرون از 
توصیف پیدا می کند و مجذوب جاذبه معش��وق می شود و تا رسیدن 
به وصال محبوب س��ر از پا نشناخته بدون خس��تگی و سستی راه را 

طی می کند.
از می عشق مست خواهم شد
وز نگاهی ز دست خواهم شد

پیش باالی سر و باالیی
خواهم افتاد و پست خواهم شد

غمزه یار اگر بود ساقی
باده ناخورده مست خواهم شد
گر از این دست باده ای خواهد

می کش و می پرست خواهم شد
در ره او زپای خواهم ماند

رفته رفته زدست خواهم شد
گرچه در عشق نیست گشتم فیض

باز از عشق مست خواهم شد
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  راه مصریان
 مصریان نیز برای آمدن به حج راه مخصوص 
خ��ود را داش��تند. روزگاری طوالن��ی از زم��ان 
طولونیان و س��پس فاطمیان، و بعدها ممالیک، 
حرمین زیر س��لطه مصر ب��ود و اقتصاد حرمین 
از ناحیه کمک های مصری��ان تأمین می گردید. 
حج��اج مص��ری نی��ز راه مخصوص به خ��ود را 
داشتند. آنان با ش��کوه تمام از فسطاط به سمت 
قاهره حرکت ک��رده رو به جنوب می آمدند. طی 
دو قرن بندری بر ساحل غربی دریای سرخ با نام 
َعْیذاب ب��ود که حجاج مصری از آن بندر س��وار 
کشتی شده به این سوی دریا آمده و از جده عازم 
مکه می ش��دند. اما پس از رفع موانع به خصوص 
بازپس گرفتن ایله )عقبه( از صلیبیان دوباره این 
مس��یر مورد استفاده قرار گرفت و بندر عیذاب به 

تدریج نابود گردید.
 مس��یر حجاج مصری از ش��مالی ترین نقطه 
دریای س��رخ و از حاش��یه غربی این دریا با گذر 
از س��یناء به س��مت نخل بود. در واق��ع آنان این 
مسیر را به سمت جنوب و تا مکه ادامه می دادند. 
برای این مس��یر هم منازل فراوانی اس��ت که در 
کتاب های خاص به خصوص س��فرنامه ها فراوان 
از آنها یاد ش��ده است. مصریان نیز محمل خاص 

خود را داشتند.
  راه حجاج مغربی

 حج��اج مغربی و دیگر باد افریقیه از الجزایر و 
پیش از آن از اندلس راه طوالنی را برای رسیدن به 
اسکندریه و قاهره طی کرده و سپس همراه کاروان 
مصریان یا اندکی پیش و پس از آنان، راهشان را از 

همان راه مصریان به سوی مکه ادامه می دادند.
 مس��یری که حجاج مغربی و افریقی انتخاب 
می کردند یکبار مس��یر دریایی از س��مت ُصقلّیه 
و سیس��یل و رس��یدن به اس��کندریه و از آنجا از 
راه زمینی بود. و بار دیگر از راه خش��کی مسیری 
را در ش��مال قاره س��یاه طی کرده و عازم قاهره 
می ش��دند. هر بار به دلیل مش��کات سیاس��ی 
ممکن ب��ود راه های طوالنی ت��ری را هم انتخاب 

کنند. مغربی ه��ا به رغ��م دوری راه نفوذی بس 
فراوان در مکه داش��تند و شمار زیادی از آنان در 
مدینه ساکن ش��ده بودند. در یک مقطع تاریخی 

بیشتر خواجگان حرم نبوی، از مغربی ها بودند.
  راه یمن

که ف��راوان هم بودند، به عراق و ش��ام منتقل 
ش��دند. این منطقه همیش��ه عاقه مند به اسام 
بوده و ش��مار فراوانی از آنان برای کار و عبادت به 
مکه آمده در آنجا ماندگار می ش��دند. یمن در امر 
حج تأثیر خاص خود را داشت و در ادواری بر مکه 

تسلط هم داشت.
 حجاج یم��ن دو راه ب��رای رس��یدن به مکه 
داش��تند: یکی راه داخلی و دیگری راه س��احلی 
دری��ای س��رخ. راه س��احلی از صنع��اء ت��ا مکه 
ش��امل  21  منزل بود. ام��ا راه داخلی از صنعاء به 
صع��ده می آمد و با گذر از راههای کوهس��تانی و 
گذر از عسیر و جرش و بیشه و تباله و تربه به قرن 

المنازل می رسید.
 آنان در مواردی از راه س��ومی که راه دریایی 
بود نیز اس��تفاده کرده از یمن نیز که از نخستین 
مناطق��ی بود که مردمانش به اس��ام گرویدند و 
قبایل ساکن در سواحل یمن سوار بر کشتی شده 
در ج��ده یا ینبع پیاده ش��ده و به مک��ه یا مدینه 

می آمدند.
  راه لَْحسا یا عمان

 سرزمین های س��واحل جنوبی خلیج فارس 
از دیر زمان س��رزمین هایی با س��اکنانی از قبایل 
عرب ومهاجران ایرانی بوده و در بسیاری از ادوار 
تاریخی زیر س��لطه مس��تقیم ایران قرار داشته 

اس��ت. عمان، و بحرین به معنای کهن آن شامل 
بیشتر مناطق س��احلی تا نزدیکی بصره، به طور 
معمول از راهی به نام لحس��ا عازم حج می شدند. 
این مسیر از احساء به سمت بخش مرکزی جزیرة 
العرب یعنی بریده و حائل رفته و از آنجا به سمت 
مکه می رفت. این راه طوالنی و بس��یار خطرناك 
اس��ت. در این اواخر مس��افران ای��ن راه از ریاض 
هم می گذشتند. ش��ماری از مردم این نواحی از 
سواحل اقیانوس هند به سمت حضرموت رفته از 
آنجا عازم یمن شده و با کاروان یمنیان از سواحل 

دریای سرخ عازم مکه می شدند.
  حجاج استانبول

 با گشوده شدن اس��تانبول در نیمه قرن نهم 
هجری به روی اس��ام و استقرار مرکزیت دولت 
عثمانی در آنجا، از این شهر نیز کاروان بزرگی به 
س��مت حجاز حرکت می کرد. نیم��ه دوم این راه 
همان راه ش��ام بود، اما این کاروان بزرگی بود که 
جمعیت فراوان ت��رکان و حمایت دولت عثمانی 
پشت س��ر آنان بود. کاروان مزبور حرکت خود را 
به صورت منظم از اس��تانبول آغاز کرده به سمت 
قونیه می آمد. س��پس از آنجا به سمت شهرهای 
س��احلی دریای مدیترانه آم��ده و در راه جنوب 
خود عازم شام می ش��د. در آنجا جمعیت کثیری 
از مردم ش��امات نیز اجتماع کرده و همگی تحت 
عنوان محمل شام به حرمین می آمدند. راه مزبور 
تا سال  12۸1  راه زمینی بود، اما از سال یاد شده، 
کاروان حج عثمانی از دریا )مس��یر استانبول به 
دریای مدیترانه و از آنجا از طریق کانال س��وئز به 
دریای سرخ و رفتن به بندر جّده( حرکت کرده و 
تا جده می آمد. در این دوره به تدریج راه خشکی 

که از میان آسیای صغیر می گذشت
 و به ش��ام می آمد متروك گردید. ده ها کتاب 
با عن��وان منازل نامه درب��اره این راه، ش��هرها و 
روس��تاهای میان راه که حاوی اطاعاتی درباره 

آنهاست نوشته شده.
 برگرفته از كتاب تاريخ مكه و مدينه

نوشته حجت االسالم والمسلمین جعفريان 

کوتاه از ایران

صراطمیزان

هزار کیلومتر از جاده ها 
زیر پوشش سامانه هوشمند

رئی��س پلی��س راهور کش��ور ب��ا بیان 
اینک��ه 1۰ ه��زار کیلومت��ر از جاده های 
کش��ور زیر پوشش س��امانه هوشمند قرار 
دارند، گفت: امیدواریم که این پوشش در 
یکی دو س��ال آینده به ۳۰ ه��زار کیلومتر 
برس��د زیرا 7۰ درصد ت��ردد جاده ای در 
همی��ن جاده ها صورت می گیرد.س��ردار 
اس��کندر مومنی  در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری سه شنبه ش��ب شبکه دوم سیما با 
اش��اره به کاهش تلفات ناش��ی از تصادف 
از 2۸۰۰۰ ب��ه 1۸۰۰۰ گف��ت: درص��د 
زی��ادی از ای��ن کاهش مره��ون رعایت و 

قانون پذیری مردم بوده است.

زمینه تحقیقات مشترک 
 میان دانشگاه های آریزونا

و شریف فراهم است
رییس دانشکده مهندس��ی ساختمان 
دانشگاه آریزونا آمریکا گفت: دانشگاه های 
صنعت��ی ش��ریف و آریزونا ب��رای افزایش 
همکاری های علمی در زمینه های مختلف 
به وی��ژه در زمینه ش��هرهای پایدار ، اراده 
ج��دی دارند.پروفس��ور 'کوی��ن النس��ی' 
Keven Lansey که به دعوت دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف برای ش��رکت در همایش 
بی��ن الملل��ی ش��هرهای پایدار ب��ه ایران 
س��فر کرده است روز گذش��ته اظهار کرد: 
آریزونا ه��م مانند ایران با مش��کل کمبود 
آب روبه رو اس��ت و ما فعالیت های زیادی 
برای اس��تفاده از انرژی خورشیدی در این 

منطقه انجام داده ایم.

 دستیابی محققان کشور
به دانش فنی فوالدهای 

نانو ساختار
محققان دانش��گاه صنعتی اصفهان موفق 
شدند به نحوه ی ساخت نانوکامپوزیت فوالدی 
با محدوده اندازه دانه 5۰ تا 1۰۰ نانومتر دست 
یابند.به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، 
این فوالد که در ساخت آن از نانوذرات استفاده 
شده است، می تواند در صنعت اتومبیل سازی 
و به خصوص ساخت بدنه خودرو و همچنین 
در صنای��ع هوافضا به کار رود.فوالدهای عاری 
از عناصر بین نشین )IF( فوالدهایی هستند 
که دارای مقدار کربن و نیتروژن بس��یار کمی 
هستند. این دسته از فوالدها در شرایط درشت 
دانه دارای انعطاف پذیری باالیی هستند، اما 

استحکام تسلیم پایینی دارند.

کیست که، توحید - شعار 
معنویت و وحدت مسلمین - را 
در حج ببین��د و نفهمد که این 
اجتماع عظیم، برای این است 
که اس��ام و توحید به رخ کفر کشیده شود؟! به خاف آنچه 

امروز دش��منان می خواهند، در حج، توحید در مقابل شرك 
سینه سپر می کند. 

بیانات مقام معظم رهبری  در ديدار كارگزاران حج )1374/01/16(

ب��ه حج��اج محت��رم و زائران 
بیت اهلل  الح��رام، از هر کش��ور و هر 
طایف��ه و تاب��ع هر مذهب هس��تند، 
متواضعانه عرض می کنم شما همه 
ملت اس��ام و تابع پیامبر و پیرو 

دس��تورات قرآن مجید هستید؛ و همه، دشمنان غدار مشترك دارید، 
که ب��ا ایجاد اختاف به واس��طۀ عمال بدبخت خود و رس��انه  های گروهی و 
تبلیغات تفرقه افکن در طول تاریخ، بویژه درسده  های اخیر و باألخص در عصر حاضر، 

همۀ دولتها و ملت های اسامی را در اسارت کشیده  اند.
صحیفه امام 25 / 5 / 1364
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