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رهنمود

توصيه های 
رهبرمعظم انقالب 
به زائران ایراني 

خانه خدا
استفادهازادعیه

وقرآن
  از ادعيه و زيارات و قرآن 

اس��تفاده كنيد… از معنويت حج و بهره ب��رداري از مفاهيم 
عال��ي ادعيه و زي��ارات و آيات كريمه ق��رآن غفلت نكنيد. هر 
چه مي توانيد، از اين ذخيره عظيم استفاده كنيد. ان شاءاهلل با 

دست پُر از اين سفر برگرديد.
۱۳۸۱/۱۰/۲۵

صرفهجویيكنید
  كس��اني كه حج مشرف مي ش��وند مي  توانند خيلي از اين 
هزينه هاي زائد و غيرالزم را حذف كنند، به قيمت غمگساري 

از يك برادر يا خواهر مسلمان.
۱۳۸۹/۰۷/۱۸

  بازارگ��ردي، برازن��ده زائر نيس��ت… ي��ك عده  اي 
عطش بازارگردي دارند؛ اينها ملت ش��ما را، مردم شما را 
س��بك مي كند؛ حيف اس��ت. مي روند يك جنس هايي را 
مي خرن��د و غالباً هم جنس هاي بي كيفيت از كش��ورهاي 

دور دست سودجو….
۱۳۹۰ /۰۷/۱۱

  مودب به اخاق اس��امي باش��يد… ايراني مس��لمان كه 
زير لواي جمهوري اس��امي و حاكميت اس��ام دارد زندگي 
مي كن��د، با رفتار خود، با حركات خود، با منش خود، اس��ام 
جمهوري اس��امي را معرفي كند؛ خ��ود را معرفي كند؛ تأثير 

تربيت اسامي بر خود را نشان بدهد…
۱۳۸۸ /۰۸/۰۴ 

  به منظور بهره مندی همه معلمان كشور از مزايا و خدمات 
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان از مهرماه سال جاری تمامی 

فرهنگيان غير عضو، به عضويت اين صندوق درمی آيند.
معاونت توس��عه مديريت و پش��تيبانی وزارت آموزش و 
پرورش با صدور بخش��نامه ای به تمام اس��تان ها اعام كرد 
ك��ه از مهرماه 1393 تمامی فرهنگي��ان غير عضو، به جمع 

خانواده اعضای صندوق می پيوندند.
در اين بخش��نامه بر تقويت و اس��تفاده هرچه بيش��تر و 
بهت��ر از ظرفيت های صندوق ذخي��ره فرهنگيان به عنوان 
امری مهم و س��ازنده برای رفاه و بهبود معيشت فرهنگيان 

تاكيد شده است.
در اي��ن بخش��نامه آمده اس��ت: از آنجايی ك��ه در نظر 

اس��ت تمامی كاركنان رس��می وزارت آم��وزش و پرورش 
به عضويت صن��دوق ذخيره فرهنگي��ان درآيند، از مهرماه 
1393 فرهنگيان غيرعضو ني��ز به خانواده اعضای صندوق 
ملحق خواهند ش��د تا از مزايای متعدد اين سرمايه گذاری 

بهره مند شوند. 
در اين بخشنامه يادآورش��ده است: بديهی است معادل 
سرمايه گذاری همكاران فرهنگی سهم دولت و سود متعلقه 

به فرهنگيان اختصاص خواهد يافت.
بر اس��اس اين بخش��نامه، هر يك از اعض��ای جديد كه 
تماي��ل به عضويت در صندوق ذخيره نداش��ته باش��ند می 
توانند انصراف خود را كتبا تا دهم مهرماه امس��ال به ادارات 

مربوطه اعام كنند.

ریيس مجلس ایرلند و هيات پارلمانی 
کنيا به ایران سفر می کنند

رييس مجلس ايرلن��د در رأس هيأت پارلمانی و به دعوت 
علی الريجانی رييس مجلس شورای اسامی روز )سه شنبه 
8 مهر( به تهران سفر می كند. بر اساس برنامه ريزی های انجام 
ش��ده قرار است كه رييس مجلس ايرلند در اين سفر سه روزه 
ضم��ن ديدار با الريجانی رييس مجل��س، با برخی از مقامات 
كش��ورمان ديدار و درباره مس��ائل دو جانب��ه گفت وگو كند. 
جمهوری ايرلند دارای يك نظام پارلمانی است. رييس جمهور 
كه رييس دولت است برای يك دوره 7 ساله انتخاب می شود و 

می تواند برای دو دوره پيوسته نيز انتخاب شود.

ایران و مکزیک بر ارتقاء مناسبات 
دو کشور تاکيد کردند

  وزير امور خارج��ه ايران در ديدار معاون وزير امور خارجه 
مكزيك با وی با اشاره به مناسبات تاريخی دو كشور به افزايش 

رايزنيها و ارتقاء مناسبات طرفين تاكيد كرد.
'محمد جواد ظريف ' با اش��اره به مراودات فرهنگی بين دو 
كش��ور، گفت: دو كش��ور از ظرفيت های زيادی برای افزايش 

همكاری ها در زمينه های مختلف برخوردارند.
وی ش��امگاه شنبه با »كارلوس ايكاس��ا« معاون وزير امور 
خارجه مكزيك كه به جمهوری اس��امی ايران س��فر كرده ، 

ديدار و گفت و گو كرد.
ظريف به عنوان نمونه به قابليت های ترانزيتی كش��ورمان 
اشاره كرد و افزود : مكزيك و ساير كشورها می توانند از طريق 
ايران به مراوده با كش��ورهای آس��يای ميان��ه بپردازند و بندر 
چابهار امكان دسترسی به افغانس��تان و آسيای مركزی را به 

خوبی فراهم كرده است .

تمامفرهنگیانعضوصندوقذخیرهفرهنگیانمیشوند
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دریچه

زیارت رسول اکرم)ص( 
شرط تمامت حج

وا بِرسول اهلل )ص(  قال علي)ع(: َأِتمُّ
ِ َفِإنَّ َتْرَكُه  ُكْم ِإَذا َخَرْجُتْم ِإلَى بَْيِت اهللَّ َحجَّ
َجَفاٌء َو بَِذلَِك ُأِمْرُتْم  و اتموا بِالُْقُبوِر الَِّتي 
ُ َع��زَّ َو َجلَّ َحقََّها َو ِزَياَرَتَها و  َألَْزَمُكُم اهللَّ

اطلبواالشرف )الرزق( عندها
هرگاه به زيارت خانه خدا مي رويد، 
حج خويش را با زيارت رسول خدا تمام 
كنيد؛ زيرا ترك آن جفاس��ت و شما به 

اين مأمور شده ايد. 
ح��ج را با زيارت قبرهاي��ي به اتمام 
برسانيد كه خداوند حق آنان را بر شما 
الزم كرده اس��ت. نزد آن قبرها شرف و 

روزي را طلب نماييد.
همانگون��ه كه امام��ت كمال دين و 
تمامت نعمت اس��ت، زي��ارت حضرت 
رسول اكرم)ص( نيز شرط تمامت حج 

اس��ت، زيرا زيارت كه تقرب به اولياي 
خداست، بستری براي قرب به خداوند 

بزرگ مي باشد.
 اصوال بايد تقرب جس��ت تا به قرب 
ناي��ل ش��د. در زي��ارت ام��ام علي)ع( 
مي خوانيم: پ��روردگارا! بنده و زائر تو، 
با زي��ارت قبر ب��رادر پيامبر ت��و، به تو 
تقرب مي جويد: اللهم عبدك و زائرك، 
يتقرب اليك بزياره قبر اخي رس��ولك 
و در زيارت حضرت موس��ي بن جعفر 

مي خوانيم. 
 »ِ اهلَلهّ ِإلَ��ى  بِِزَياَرِت��َك  ب��ًا  »ُمَتَقِرهّ
و در زي��ارت ائم��ه معصومي��ن عرض 
مي نمايي��م: »متقرب بك��م اليه«؛ زيرا 

آنها وسيله هاي وصول به مقاصدند. 
اه��داف متعالي حج تنها در س��ايه 
پيوند با اين ارواح طيبه ممكن مي شود. 
آن��ان مج��راي جريان في��ض و كانون 
جذب رحمت الهي هستند و به همين 
جهت است كه بايد شرف و رزق مادي و 
معنوي را در كنار قبور آنان از پروردگار 

درخواست نمود.

چون که آفتاب برآید
زیارت بقیع یا تماشای بهشت روی زمین

  حمید محمدی 
پش��ت ديوارهای بقيع، نگاه های حسرت بار بس��ياری تو را بدرقه 
می كنن��د. پله ه��ا را دو تا يكی ب��اال می روی و می رس��ی به جايی كه 
جنت البقيع خوانده شده است. به بهشت وارد شده ای و قرار است در 
محضر قدسی بهش��تيان، هر چه ارادت می ورزی در انديشه و زبانت 
جاری كنی و با آنها سخن بگويی. اينجا همان مزاری است كه برايش 
هق هق گريه كردی و ناله س��ر دادی، همانی اس��ت كه كبوتر دلت را 

سال ها اسير و سرگشته خود كرده بود و از زبان شاعر خوانده بودی:
چه می شود دل من هم كبوتری باشد /  برای من دل پيغام آوری باشد
به بال شوق بگردد در اين چمن شايد / نشان مانده قبر صنوبری باشد
 چه بوستان غريبی! بعيد می دانم / بهشت روی زمين جای ديگری باشد

حاال تو هستی و قبر چهار امام معصوم)ع(، تو هستی و مزار بی نشان 
دخت��ر برترين آفريده خداوند، تو هس��تی و مدفن ام العباس، حضرت 
ام البنين، تو هستی و قبر فاطمه بنت اسد، مادر علی بن ابی طالب)ع( و 
قبور بزرگانی از صحابه و تابعين. آنچه در سرزمين خود فرياد می زدی، 
حاال زير لب آهسته بگو و چشم خود را به باران اشك مهمان كن. اينجا 
بقيع اس��ت. پس ياد آر نگاه حسرت بار كسانی را كه يا در بدرقه ات و يا 

پشت ديوارهای بقيع به تو التماس دعا گفتند.
  بقیعدرگذرتاریخ

پيش��ينه تاريخی بقيع، بقيع الغرقد يا جنت البقيع به دوران قبل 
از اس��ام می رسد، ولی در كتب تاريخی به روشنی قدمت تاريخی آن 
مشخص نشده اس��ت. بعد از هجرت مسلمانان به بقيع، باغ بقيع تنها 
قبرستان مسلمانان شد و مردم ساكن مدينه، قبل از آمدن مسلمانان 
به آنجا، اجساد مردگان خود را در دو گورستان بنی حرام و بنی سالم 
و گاهی نيز در منازل و خانه هايش��ان دف��ن می كردند. در واقع، بقيع 
نخستين مدفن و مزاری است كه به دستور پيامبر اسام)ص( توسط 

مسلمين صدر اسام به وجود آمده است.
قبرس��تان بقيع به مرور زم��ان، مدفن تعداد فراوان��ی از صحابه و 
تابعين و نيز همسران و دختران و فرزندان و اهل بيت رسول اهلل)ص( 
ش��د. بقيع را بقيع الغرقد هم ناميده اند، چون غرقد، نام نوعی درخت 
است كه خار فراوانی دارد و از آنجا كه در كنار بقيع يا داخل قبرستان 

چني��ن درختی می روييده، بقي��ع الغرقد نيز نام گرفته اس��ت. البته 
برخ��ی گفته اند: بقيع، غرقد، نام زمينی اس��ت كه نوعی درخت بلند 

توت آن را پوشانده باشد.
  اهتمامپیامبر)ص(بهقبرستانبقیع

درب��اره حضور رس��ول خدا)ص( در بقيع و دع��ا و طلب مغفرت آن 
حضرت نسبت به اهل بقيع كه گاهی روز و گاهی نيز شب هنگام صورت 
می پذيرفت، در كتب حديث و تاريخی مطالب فراوانی نقل شده است. 
در حديثی چنين آمده اس��ت كه پيامبر گرامی اس��ام)ص( در بقيع 
حضور می يافت و اهل قبور را بدين گونه خطاب می كرد:  السالم عليكم 

قوم موجلون اتانا و اتاكم ماتوعدون.اَلَلهُّهَمهّ اْغِفْر اَلْهِل بَقِيع الَْغْرَقِد..
درود بر شما ای كسانی كه اجل شما و آنچه به ما و شما وعده داده اند، 
فرا رسيد. خدايا اهل بقيع غرقد را بيامرز. سپس می فرمود: انی امرت ان 

ادعو لهم، يعنی همانا به من دستور داده شده كه برايشان دعا كنم.
  مدفونشدگانبقیع

ال��ف( قبور ائم��ه طاهري��ن)ع(: مهم ترين دفن ش��دگان بقيع از 
ديدگاه ش��يعيان چهار تن از امامان معصوم)ع( هس��تند كه در كنار 
يكديگر دفن ش��ده اند، امام حس��ن مجتبی)ع(، امام سجاد)ع(، امام 
محمدباقر)ع( و امام جعفر صادق)ع( كه در گذشته بر باالی اين چهار 

قبر، قبه ای ساخته شده بود.
ب( قبر فاطمه بنت اسد مادر اميرمومنان علی)ع( است.

ج( دختران رس��ول خ��دا)ص(: حضرت رقي��ه، ام كلثوم و زينب 
همگی در بقيع مدفون شده اند.

د( همس��ران رس��ول خدا: بيشتر همس��ران آن حضرت در بقيع 
مدفونن��د: از جمله زينب دخت��ر خزيمه، ريحانه فرزن��د زبير، ماريه 
قبطيه، زينب بنت جحش، ام حبيبه دختر ابوس��فيان، سوده، عايشه 

دختر ابوبكر و تعدادی ديگر.
ه�( ابراهيم، فرزند خردسال رسول خدا)ص(: ابراهيم كه از ماريه 
قبطيه به دنيا آمد، مورد عاقه فراوان پيامبر مكرم اس��ام بود و هنوز 
يك س��ال و اندی از حيات او نگذش��ته بود كه از دنيا رفت و حضرت 

رسول)ص( را در غم فقدانش به شدت غمگين ساخت.
و( عباس بن عبدالمطلب عموی پيامبر نيز در بقيع دفن شده اند.

حج همراه پيامبر
امام صادق عليه السام فرمود:

زيارت قبر پيامبر خدا)ص( و زيارت قبر شهيدان 
و زيارت قبر امام حسين)ع( برابر است با يك حج 

مقبول همراه رسول خدا)ص( .
وسائل الشیعة، ج ۱۰، ص .۲۷۸
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امنیت در سفر
ترددهای خيابانی

1- مسيرهای تردد و رفت و آمد به هتل 
محل اقامت را خوب ياد بگيريد، در صورتی 
كه هتل شما س��رويس حمل و نقل دارد، 
حتماً از آن اس��تفاده كنيد و حتی المقدور 
از وسايط نقليه ش��خصی استفاده نكنيد 
)بخص��وص به صورت انفرادی و تنهايی( و 

در صورت نياز از تاكسی استفاده كنيد.
2- در تردده��ای خيابان��ی و اماكن 
ش��لوغ همواره مراقب پول و تلفن همراه 
و وسايل خود باشيد. متأسفانه به دفعات 
مشاهده ش��ده لوازم حجاج به خاطر كم 

توجهی به سرقت رفته است.
3- در مس��يرهای تردد، مراقب افراد 
س��الخورده و زائران س��رگردان باشيد و 
حتی المق��دور آنها را راهنمايی كرده و از 
نگرانی خارج نماييد. مأموران امدادگر و 
امداديار با پوش��ش مخصوص در اماكن 
شلوغ نظير اطراف حرمين حضور دارند. 
در صورت عدم دسترس��ی به امدادگران، 

فرد گم ش��ده را به هتل محل اقامت خود 
برده و موضوع را ب��ه مدير كاروان اطاع 

دهيد تا پيگيری الزم صورت گيرد.
4- هرگ��ز در درگيری ه��ای خيابانی 
مداخله نفرماييد. ساختگی بودن برخی از 
اين دعواها و سوءاستفاده از دخالت دلسوزانه 

زائران، مشكاتی را به دنبال داشته است.
5- در صورت بروز تصادف يا مش��اهده 
آن حتماً ش��ماره خودرويی را كه با شما يا 
ساير زائران ايرانی تصادف نموده، يادداشت 
كنيد و در صورت اعزام به بيمارستان، مدير 
يا معاون كاروان را در جريان قرار دهيد و در 
هيچ يك از مراكز عربستان اعم از بيمارستان، 
مركز پليس )مركز شرطه(، بازداشتگاه و... 
بدون حضور نماينده سازمان حج و زيارت 
يا وزارت امور خارجه اي��ران، برگه ای كه از 

محتويات آن اطاع نداريد، امضا نكنيد.
6- رواديد )ويزا( صادره برای ش��ما به 
منظور زيارت است، لذا توصيه می شود از 
گشت و گذارهای تفريحی در حومه شهرها 
و همچني��ن تردد به ش��هرهای ديگر جداً 
پرهيز نماييد كه عدم رعايت آن، می تواند 

بهانه ای برای بازداشت شما باشد.

شفيع قيامت
پيامبر اسام)ص( فرمود:
هر كس به زيارت من آيد، در 
روز قيامت شفيع او خواهم بود.

وسائل الشیعة، 
ج ۱۰، ص .۲6۱

از رحمتش 
مأیوس نشوید

ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْس��َرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن 
ِحيُم  نُوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ َ َيْغِفُر الذُّ ِ ِإنَّ اهللَّ ْحَمِة اهللَّ رَّ
بگ��و: ای بندگان من ك��ه بر خويش��تن زياده روی 
روا داش��ته ايد، از رحمت خدا نوميد نش��ويد. خدا همه 

گناهان را می آمرزد. او آمرزنده مهربان است.
در ق��رآن كريم، ع��اوه بر اين آي��ه، در آيات ديگر، 
از ناامي��دی از رحمت خدا نهی ش��ده و فرموده اس��ت: 
نوميد شدن از رحمت خدا نشانه گمراهی و كفر و خوی 
حيوانی انس��ان دور از معنويت است. البته همين گروه 
دور از خدا و بی اعتقاد به آخرت، آنگاه كه در عذاب الهی 
قرار گيرند ب��ه رحمت خداوند اميدوار می ش��وند و به 
نگهبانان جهنم می گويند خدا را بخوانند تا شايد روزی 

عذاب الهی از آنان برداشته شود.

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ

براساس آيات و روايات، ياس و نوميدی از رحمت خداوند از گناهان 
كبيره اس��ت و حتی بعضی آن را نخس��تين و بزرگ ترين گناه كبيره 
شمرده اند، زيرا كسی كه از رحمت خدا مأيوس است در حقيقت گناه 
خود را از بخش��ش الهی بزرگ تر و خداوند را از عفو آن عاجز می بيند 
و اين خود منش��أ كفر او می ش��ود. البته خود ناامي��دی نيز از گناهان 
سرچش��مه می گيرد. برخی از گناهان س��بب می شود كه اميد از دل 

انسان بيرون برود و يأس جای آن را بگيرد.
اميرالمومنين)ع( عرضه مى دارد: اَللهُّهَمهّ اْغِفْر لَِى 

جاَء نُوَب الَهّتيَتقَطُع الَرهّ الُذهّ
خدايا، ببخ��ش بر من آن گناهان��ی را كه اميد 
م��را از رحمتت قطع كرده اس��ت. و ي��ا از خداوند 
می خواه��د: و ال تقطع من فضل��ك رجائی، اميدم 
را از فض��ل و بزرگواريت قطع مكن. آن حضرت در 
بخشی از سفارش خود به فرزندش امام حسين)ع( 
می فرماي��د: ای فرزندم، هيچ گنه��كاری را نوميد 
مكن، زيرا بس��ا كس��ی كه عمری گناه می كند، اما 
فرجامش به نيكی ختم می ش��ود و بس��ا كسی كه 
عمری عمل نيك انجام می دهد و رهس��پار دوزخ 

می گردد. پناه به خداوند از آتش دوزخ.
البته در مقابل، يأس و نااميدی پس��نديده نيز 
وجود دارد و آن يأس از مردم است كه در روايات، از 
آن به عزت مؤمن و بی نيازی بزرگ و بهترين ثروت 

و عامل رهايی از اسارت تعبير شده است.

امام س��جاد)ع( در مقام ت��رس از خداوند اين گون��ه به درگاهش 
زاری كرده اس��ت: بار خدايا م��ن در كتاب منزل تو اي��ن مژده را كه 
به بندگان خ��ود داده ای يافتم؛ يا عبادی الذي��ن، ای بندگان من كه 
بر خويش��تن زياده روی روا داش��ته ايد، از رحمت خدا نااميد نشويد. 
خدا همه گناهان را می آمرزد. او آمرزنده مهربان است. و پيش از اين، 
اعمالی را مرتكب ش��دم كه تو می دان��ی و از من به آن آگاهتری. پس 
وای بر رس��وايی از آنچه نامه تو درباره من شمرده 
و نوشته اس��ت! پس اگر نبود جاهای مختلفی كه 
از آن جاه��ا به عفو و گذش��ت فراگيرت اميد دارم، 
دست از نجات می شستم، و اگر كسی می توانست 
از پروردگارش بگريزد، من سزاوارترين مردم بودم 

تا از تو بگريزم.
ب��ار خدايا، ت��و جوينده من��ی اگر ف��رار كنم و 
دريابن��ده من��ی اگر بگري��زم. پس اين��ك منم در 
پيش��گاه تو فروتن، خوار، بينی بر خاك نهاده. اگر 
مرا عذاب كنی، س��زاوار آن��م و آن از جانب تو عدل 
و داد اس��ت، ای پروردگارم، و گر از من در گذری، 
ديری اس��ت كه عفو تو ش��امل حال من بوده و مرا 

خلعت عافيت پوشانده است.
بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ

گر كافر و گبر و بت پرستی بازآ
اين درگه ما درگه نوميدی نيست

صد بار اگر توبه شكستی بازآ

البته در مقابل، یأس و 
ناامیدی پسندیده نیز 
وجود دارد و آن یأس 
از مردم است که در 

روایات، از آن به عزت 
مؤمن و بی نیازی بزرگ 
و بهترین ثروت و عامل 
رهایی از اسارت تعبیر 

شده است
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سالم بر پيامبر
قال رسول اهلل)ص( :

َمْن َسَلهَّم َعَلَيهّ ِمْن ِعْنِد َقْبِري َسِمْعُتُه ، َو َمْن 
َسَلهَّم َعَلَيهّ ِمْن بَِعيٍد بُِلهّْغُتُه.

حضرت رسول)ص( فرمود:
هر كس از كنار قبرم بر من سام دهد، 
آن را می شنوم و هر كس از دور بر من 

سام دهد، آن را به من می رسانند.
بحار االنوار، ج ۹۷، ص .۱۸۳

بی ترديد عبادت و اقامه نماز و قرائت قرآن در مركز نزول وحی، 
كاری بسيار شايسته و ارزشمند است و خوشا به سعادت آنان كه 
به چنين توفيقی نائل می آيند. اما بايد همزمان با پرداختن به اين 
اعمال، در هر نقطه از مسجدالنبی كه حضور می يابيم، به تأمل و 

تدبر نيز بپردازيم و درس ها و آموزه های آن را در نظر آوريم.
همان گونه كه در قرآن كريم نيز بيان شده، پيامبر اسام)ص( 
بهترين اس��وه و الگو برای اهل زمين به ش��مار می آيد. بنابراين 
هرگاه كه به مس��جدالنبی می رويم، همراه با عباداتی كه انجام 
می دهيم، به خلق و خوی و س��يره نبوی نيز بينديشيم. عبادات 
عارفانه و عاش��قانه پيامبر، قناعت و ساده زيستی پيامبر، اخاق 
كريمان��ه و فروتنانه پيامبر، جنگاوری و دليری بی نظير پيامبر، 
صب��ر و تحمل و اس��تقامت پيامبر، رأف��ت و مهربانی بی بديل 
پيامبر، نظم و انضباط پيامبر، آراستگی و پاكيزگی پيامبر، انفاق 
و بخش��ندگی پيامبر، دورانديشی و كياست پيامبر، تهجد و راز 

و نياز ش��بانه پيامب��ر و خاصه تمامی كماالت و س��جايای آن 
حض��رت بايد مورد دق��ت و تأمل ما قرار گيرد و س��عی كنيم تا 
به اندازه وس��ع خود از آنها بهره بگيريم و در اين مكان شريف با 
خ��دای خويش عهد و پيمان بنديم كه حتی المقدور راه و روش 

زندگی خود را پيرو اسوه كامل بشريت قرار دهيم.
هنگامی كه كنار در ستون حرس قرار می گيريم، به ياد آوريم 
ك��ه روزگاری در همين محل، علی مرتضی)ع( برای حفاظت و 
حراست از جان رس��ول اهلل در مقابل توطئه ها و تهاجمات انبوه 
دش��منان به نگبهانی می ايستاد و اينك ما نيز متعهد شويم كه 

برای صيانت اسام، از هيچ گونه فداكاری دريغ نورزيم.
هنگامی كه در كنار س��تون توبه می ايستيم، اطمينان قلب 
يابيم كه خداوند كريم از گناه بندگان خود می گذرد اما به شرط 
آن كه آنها با دلی شكس��ته و حالتی نادم و پش��يمان از گذشته، 
روی ب��ه درگاه الهی بياورند و ع��زم و اراده ای واقعی برای ترك 

خطايا و گناهان داشته باشند.
هنگامی ك��ه در محل »صفه« نماز می گزاري��م، به ياد آوريم 
روزگاری، مردمانی در اينجا بسر می برده اند كه حتی توانايی مالی 
برای تأمين يك وعده غذای خود را نيز نداش��ته اند اما به واسطه 
ايم��ان و صبر و خلوص نيتی كه داش��ته اند، خداوند چنان عزت 
و احت��رام دنيايی و اخروی به آنها داده اس��ت كه امروز اش��راف و 
ثروتمندان نيز آرزو دارند تا بلكه بتوانند لحظاتی در محل سكونت 
آنها، به عبادت بپردازند و از ياد نبريم كه چه بسيار كاخ ها و قصرها 
و عمارت های مجلل كه امروز به ويرانه ای تبديل ش��ده و متروك 
افتاده اس��ت، اما اين مكان كه جز س��ايبانی س��اده، هيچ امكان 

ديگری نداشت، امروز مورد توجه عام و خاص قرار دارد.
خاصه آن كه مس��جدالنبی ممل��و از درس ها و آموزه هايی 
است كه هر يك از آنها برای دنيا و آخرت ما كافی است. بنابراين 

بدون تأمل و تفكر، در اين مكان شريف گام برنداريد!

 درس ها
و آموزه های 
مسجدالنبی

اين روزها هنگامی كه به مس��جدالنبی مش��رف می شويد، 
حتم��اً ديده اي��د ك��ه چ��ه ازدحام��ی در مح��دوده اصلی اين 
مس��جد وجود دارد. عده ای در تاش��ند ت��ا در محراب حضرت 
رس��ول به نماز بايستند و در همان جايی س��ر به سجد گزارند 
كه پيامبر)ص( س��جده می كرد. جمعی ديگ��ر تقا می كنند تا 
بتوانن��د بلكه جايی هرچند تنگ و فش��رده مابين منبر و مقبره 
حضرت بيابن��د و حداقل دو ركعت نماز در آنجا بخوانند. برخی 
ديگر در كنار محلی كه گفته می ش��ود مأذنه بال بوده است، به 
عب��ادت می پردازند و عده ای نيز جاي��گاه تهجد پيامبر يا محل 
س��كونت اصحاب صفه يا كنار س��تون های معروف مس��جد را 

بدين منظور انتخاب می كنند.

بيایيد به هوای نفس بله قربان نگویيم
  حجت االسالم ناصر نقویان

زيارت را در حقيقت نوعی پيوند ميان زائر و كس��ی كه به زيارتش می رويم، می دانند و تو 
خوب می دانی كه هر پيوندی ش��رايطی دارد. مثًا نمی توان ش��اخه درخت موز را به درخت 
گردو پيوند زد. اگر هم بزنی، نمی گيرد چون هيچ س��نخيتی بين ش��ان نيست. پس اگر قرار 
باشد بين ما و رسول خدا)ص( پيوندی برقرار شود، مهم ترين مسأله وجود سنخيت و مشابهت 
است. او اخاقش از قرآن بود و نمی شد در كنار او از كسی غيبت و بدگويی كرد، ما چطور؟! ما 
اخاق مان از قرآن نيس��ت، بلكه از قربان است، يعنی به كسانی كه بله قربان می گوييم،  از آنها 
تبعيت می كنيم و مهم ترين كس��ی كه به او بله قربان می گوييم، همين هوای نفس است كه 

حسابی هوايش را هم داريم تا جايی كه نزديك است دست خود را نيز قربانش كنيم.
تا از اين قربان به آن قرآن روی نياوريم، بين ما و او پيوندی برقرار نخواهد شد و به قول حافظ: 
چون طهارت نبود كعبه و بتخانه يك است. گفتيم زيارت حقيقی نوعی پيوند است. ديده ای در 
يك لحيم كاری وقتی می خواهند قطعه فل��زی را به فلزی از جنس خودش جوش بدهند، ابتدا 
محل جوش را تميز می كنند. با اسيد و گاهی هم با حرارت دادن، شست وشو داده و پاك می كنند. 

حال اگر قرار باش��د بين دل ما و قلب پاك پيامبر)ص( پيوند و اتصالی برقرار ش��ود، ابتدا با اسيد 
اشك، تمام آلودگی های دل مان را پاك كنيم. از دروغ، كينه، غيبت و بدگويی از مردم، بخصوص 

بدگويی از همكاران و رقيبان، يادمان نرود كه همه انبيا همديگر را تأييد و تصديق كردند.
خاصه از همه آنچه به نگاه آن پيامبر نازنين باعث چرك و آلودگی دل مؤمن می شود، بايد 

خود را پاك كنيم. به قول مولوی: 
رو سينه را چون سينه ها هفت آب شو از كينه ها / و آنگه بيا با عاشقان همخانه شو همخانه شو

بهش��ت هم جای پاكان اس��ت. اگر از اينجا يعنی از دنيا پاك نشده برويم، آنگاه بايد ابتدا با 
حرارت سوزان جهنم پاك مان كنند تا اجازه ورود به بهشت برايمان صادر شود، چون رواديد 
ورود به بهش��ت، داشتن دل پاك است و درهای بهش��ت به مجرد مشاهده كمترين  آلودگی 
صدای آژيرش��ان بلند می شود. پس دل دل نكرده و دست روی دست نگذاريم. تا دستی برای 
بلند كردن داريم و هنوز دس��ت مان را نبس��ته اند، دس��تی به درگاه او برآوريم و با همه وجود 

بطلبيم تا از ما دستگيری كند. به قول سعدی:
بيا تا برآريم دستی ز دل / كه نتوان برآورد فردا ز گل
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رهایی از هراس قيامت
قال رسول اهلل)ص(:

يِتى ُزْرُتُه يْوَم الِْقياَمِة  َمْن َزاَرِنى َأْو َزاَر َأَحداً ِمْن ُذِرهّ
َفَأْنَقْذُتُه ِمْن َأْهَوالَِها
رسول خدا)ص( فرمود:
هر كس مرا زيارت كند، يا يكی از فرزندانم را 
زيارت كند، من هم روز قيامت به زيارت او می روم 
و او را از هول و هراس های قيامت می رهانم.
بحار االنوار، ج ۹۷، ص .۱۲۳

سبوی عشق
پيامبر صفا و سادگي

روزگار غريب��ي اس��ت. آدم ها با 
عنوان هايشان خودش��ان را معرفي 
مي كنن��د. با لباس و خانه و ماش��ين 

و...
آدم ها ب��راي اين كه خود را بزرگ 
نشان دهند، از مردم فاصله مي گيرند. 
سنگ خانه هايشان را عوض مي كنند 
و ب��ا تغيير دكوراس��يون، خ��ود نيز، 
تغيي��ر مي كنند. خدم و حش��م، بريز 
و بپاش... اين ها همه، نش��ان تشخص 

شده است!
اگر كسي س��اده زندگي كند، انگار 
چيزي كم دارد. نگاه ها روي او سنگيني 

مي كند.
بعضي ها تو را با القاب خاص مورد 
خط��اب ق��رار مي دهند... و ت��و باور 
مي كن��ي ك��ه حتماً ويژگ��ي خاصي 

داري!

ام��ا در روزگار رس��ول ا...)ص( هر 
كس كه پيامبر را نمي ش��ناخت، وقتي 
به مسجد وارد مي ش��د، ناگزير بود كه 
س��وال كند، كدام يك از ش��ما پيامبر 

هستيد؟ 
پيامبر چون همه، در حلقه اصحاب 
مي نشست. با آنان زندگي مي كرد، هم 
سفره مي ش��د، به مجلس عزا و جشن 

مي رفت و...
خانه اش س��اده ترين ب��ود. با مردم 
كوچ��ه و بازار زندگي مي كرد. رنج آنان 
را مي فهميد و خ��ود را هيچ گاه از آنان 

جدا نمي كرد.
امروز عنوان هاي ما، مدارك علمي 
ما، دارايي هاي ما، خانه هاي ما و... ما را 

از مردم جدا كرده اند.
زندگي ما از تجمل پر شده و سادگي 
از خانه هاي ما رخت بر بس��ته اس��ت، 
اگر كس��ي بخواهد س��اده باشد، مورد 

تمسخر واقع مي شود. 
ما هم دچار ترديد شده ايم كه نكند 

بايد مسرف و پر از تجمل شويم!

آهسته حرکت کنيد
وقتي كه در ميان حياط مسجدالنبي)ص( و بقيع حركت مي كنيد، 
لطفاً كمي آهس��ته قدم برداريد. شايد فراموش كرده باشيد. شايد هم 
هنوز به خاطر داش��ته باش��يد. اينجا مكان مقدسي است. بسياري از 
اتفاقات بزرگ و يا خوب و بد تاريخ اس��ام درست در همين جا شكل 
گرفته است. از باب جبرئيل كه به داخل حرم پيغمبر)ص( نگاه كنيد، 
خان��ه حضرت زه��را )س( را مي بينيد و كم��ي آن طرف تر و ديوار به 
ديوار خانه حضرت زهرا )س(، خانه رس��ول اهلل)ص( است. وقتي كه 
آن حض��رت از دنيا مفارقت فرمود، زهراي مرضيه )س( هر روز بر پدر 
كه چند قدم آن سوتر در خاك منزلش مدفون شده بود مي گريست. 
وقتي كه گريه هاي فاطمه )س( مورد اعتراض مردم مدينه واقع شد، 
او هر روز پس از انجام امورات خانه، دست حسنين)ع( را مي گرفت و با 

هم به ميان بقيع و خارج شهر مدينه مي رفتند و مي گريستند.
پس از مدتي حضرت علي)ع( س��ايباني براي آنان ساخت و محل 

گريه و سوگ آن بانوي بزرگ به بيت االحزان مشهور شد.
خوب دقت كنيد كه امروز از محلي رفت و آمد مي كنيد كه حضرت 

زهرا )س( هر روز اين مسير را طي مي كرد تا به سوگ پدر بنشيند.
در جايي رفت و آمد مي كنيد كه چند ده روز پس از رحلت رس��ول 
پاك خداوند، گهر دردانه اش رنجور و دردمندانه به ش��هادت رسيد و 
كس��ي نمي داند كه حضرت علي)ع( چگون��ه خاموش و بي صدا پيكر 

پاك همسرش را غسل داد و دفن كرد.
چندي بع��د در ميان مس��جدالنبي)ص( و بقيع پيك��ر پاك امام 
حس��ن )ع( به حركت درآمد. پيك��ر پاك آن حضرت ابتدا به س��وي 
مس��جدالنبي)ص( رفت و بعد از آن اتفاقاتي كه افتاد تابوت تيرباران 

شده، از صحن مسجد به سوي بقيع حركت كرد.
زميني كه ميان قبرستان بقيع و مسجدالنبي)ص( قرار گرفته است. 
از اين خاطرات فراوان دارد. خاطره قدوم حضرت رس��ول)ص(، حضرت 
علي)ع(، حض��رت زهرا )س(، امام حس��ن)ع(، امام حس��ين)ع(، امام 
سجاد )ع(، امام باقر)ع(، امام صادق)ع(، امام كاظم)ع(، امام رضا )ع(، امام 

جواد)ع(، امام هادي)ع(، امام حسن عسگري)ع( و امام زمان )عج(.
پس، از روي اين زمين پرفيض با سرعت و بي دقت حركت نكنيد. 

توجه داشته باشيد پايتان را كجا قرار مي دهيد.

اینجا حتي نفس کشيدن هم عبادت است
براي آنهايي كه اولين سفر زيارتي شان به مدينه و مكه است حتماً اين 
سوال برايشان ايجاد شده است كه بهترين اعمال در اين شهرها كدامند؟ 
خيلي از زائران تصورات مختلفي از اين سوال داشتند و جواب هايي دادند 
كه خواندن آنها خالي از لطف نيست: به نظر من يكي از كارهاي ارزشمند 
در ش��هر مدينه فرستادن صلوات است. يكي از دوستانم در ايران به من 
گفت: س��عي كن در مدينه زياد صلوات بفرس��تي. اتفاقاً اين جا هم در 
كاروان ما ختم صلوات مي گيرند. مثًا براي سامتي امام زمان 10 هزار 

صلوات كه وقتي تقسيم مي شود به هر نفر تعداد زيادي هم نمي رسد.
اصًا نمي توانم از بين اعمال چيزي را انتخاب كنم ولي به نظر من اگر 
كسی در مسجدالنبي نماز جعفر طيار را بخواند خيلي خوب است. اصًا 
نمازهاي اول وقت در مدينه خيلي دلچسب است. به نظر من اگر زائران 
برنامه ريزي كنند اينجا حداقل تمام نمازهايش��ان را به مس��جدالنبي 

بيايند خيلي خوب است و حتماً بهترين عبادت است.

همه اعمال در مس��جدالنبي خوب اند، از صلوات گرفته تا نمازهاي 
جماعت و كارهاي ديگر. اما من از نماز توبه خواندن پاي ستون توبه لذت 

بيشتري مي برم. فكر مي كنم آنجا خدا من را مي بخشد.
بهترين اعمال در مدينه و مكه ختم قرآن است، چون اين جا سرزمين 
وحي است. در همين جايي كه ما االن نفس مي كشيم يك روزي جبرئيل 
به پيامبر نازل مي ش��ده و آيات خدا را براي ايشان مي خوانده، فكر كنم 

قرآن خواندن نزديك ترين راه رسيدن به معنويت اينجاست.
هر چه به مس��جدالنبي نزديك تر مي شوم حرف هاي قشنگ تري 
مي ش��نوم. اين حرف ها را چند زائر در مس��ير رسيدن به مسجدالنبي 
گفتند. حاال مي فهمم اين جا الزم نيست دنبال بهترين اعمال بگرديم. 
اينجا بايد يك دل صاف داشته باشيم و يك نگاه خالصانه، آن وقت نفس 
كشيدن در مدينه هم عبادت مي شود. نگاه كردن به گنبد سبز پيامبر 

مي شود عبادت، آن هم بهترين عبادت.
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کوچه های رسالت
آراستگی

آراس��تگی و زيباي��ی ظاهری 
در سنت رس��ول اهلل)ص( جايگاه 

ويژه ای داشت.
رسول اكرم)ص( می فرمايد: 
ِانهّ اهلَل يبِغُض الَوِس��خَ و الَش��ِعَث. 
پروردگار، چ��رك و ژوليدگی را 

دشمن می دارد.
در س��يره رس��ول خ��دا)ص( 
آمده است: رس��ول خدا)ص( در 
آين��ه ن��گاه می كرد و موی س��ر 
خود را ش��انه م��ی زد. گاهی هم 
به جای آين��ه، در ظرف آب نگاه 
می كرد و موی سر خود را مرتب 
می س��اخت. عاوه بر اينكه خود 
را ب��رای خانواده آراس��ته و مهيا 
می ك��رد، خود را ب��رای برادران 

دينی اش هم می آراست.
آن حضرت با شانه، سر خود را 
شانه می كرد. همسرانش مراقب و 
منتظر بودند ك��ه وقتی از موهای 
س��ر و صورت او می ريخت، آنها را 

جمع كنند. 
گاه��ی روزی دوبار، محاس��ن 
خود را ش��انه می زد و پس از شانه 
زدن، ش��انه را زير تش��ك و بالش 

خود می گذاشت.
پيامب��ر خ��دا به ب��وی خوش 
اهمي��ت فراوانی م��ی داد و خود را 
معطر می ساخت. هر گاه از كوچه و 
گذرگاهی می گذشت، آنان كه از آن 
مسير می گذشتند، از رايحه خوش 
ب��ر جای مان��ده، می دانس��تند كه 

پيامبر از اين كوچه گذشته است. 
ه��ر گاه عطری ب��ه او عرضه 
می شد، از آن اس��تفاده می كرد 
و م��ی فرم��ود: ب��وی آن خوش 
اس��ت. س��نگينی ه��م ن��دارد. 
را  بوی خ��وش  از  اس��تفاده 
هميشه دوس��ت داشت و از آن 

لذت می برد.

والیت و همبستگی
امام محمد باقر)ع( فرمود:

همانا مردم فرمان يافته اند كه سراغ اين سنگها )ی كعبه( آمده، 
آنها را طواف كنند، سپس نزد ما آيند و واليت و همبستگی 

خويش را به ما خبر دهند و ياری خويش را بر ما عرضه كنند .
وسائل الشیعة، ج ۱۰، ص .۲۵۲

براي آن که در دنیا و بویژه 
در آخرت به چنین حسرتي 
گرفتار نشویم باید افضل 

اعمال را بیابیم و به آن 
عمل کنیم. همانگونه که 

 بارها شنیده ایم، 
ثواب نماز جماعت هنگامي 

 که تعداد نفرات آن 
از ده نفر بیشتر باشد

محيط��ي كه جبرئيل امين از جانب خداوند بر قلب مبارك حضرت 
ختمي مرتبت نازل مي شد و آيات الهي را بر ايشان مي خواند. محيطي كه 
روزگاري پيامبر اسام در آن تنفس مي كرد، به تاوت قرآن مي پرداخت، 

نماز برپا مي داشت و با اهل مدينه نشست و برخاست داشت.
محيطي كه اهل بيت پيامبر در آن زيس��ته اند و س��رزميني كه از 
هر گوش��ه و كنار آن، عطر گل هاي محمدي به مشام مي رسد. در يك 

كام، ما اينك به آرزوي چندين و چند س��اله خود 
رسيده ايم و در مكاني بسيار شريف بسر مي بريم.

حال س��ؤالي كه مطرح مي شود اين است كه در 
مكاني چنين پربرك��ت و گرانقدر، اعمال و رفتار ما 
بايد چگونه باشد؟ بلي، اگر چه صرف حضور در اين 
مكان نيز داراي ارزش اس��ت اما يقين��اً بايد اعمال 
و رفتارمان را متناسب با »ش��رف مكان« سازيم تا 
بيش��ترين بهره را از اين حضور ببريم. اگر قرار باشد 
همانقدر كه در ش��هر و ديار خود وقتمان را به امور 
جاري و متفرقه مثل استراحت، خريد، گپ زدن با 
دوستان و از اين قبيل مي گذرانديم، در اينجا نيز به 
همان ترتيب عمل كنيم، بي ترديد به خودمان ظلم 
كرده ايم. براس��تي مگر »چند روز« از كل عمرمان 
س��هم و نصيب ما مي شود تا در چنين فضا و مكاني 
حضور داشته باشيم؟ و اگر اين چند روز را از دست 
بدهيم، آيا تمام عمر حسرت آن را نخواهيم خورد؟

براي آن ك��ه در دنيا و بويژه در آخرت به چنين 

حسرتي گرفتار نشويم بايد افضل اعمال را بيابيم و به آن عمل كنيم. 
همانگونه كه بارها ش��نيده ايم، ثواب نماز جماعت هنگامي كه تعداد 
نفرات آن از ده نفر بيشتر باشد، به حدي است كه اگر تمامي درختان 
دنيا، قلم و تمامي آبهاي زمين، جوهر و تمامي جن و انس، نويس��نده 
ش��وند، قادر به نوش��تن ميزان آن نخواهند بود. حال چگونه اس��ت 
ميزان ثواب و پ��اداش نماز جماعت با حضور دهها هزار نفر آن هم در 
مسجدالنبي يا مسجدالحرام؟ آيا جز خداوند كسي 
قادر به محاسبه ثواب چنين نمازي است؟ و آيا اگر 
ما حتي به اندازه يك ركعت از اين نماز را از دس��ت 

بدهيم، دچار خسراني عظيم نشده ايم؟
همچنين اس��ت قرائت قرآن و بلكه ختم قرآن در 
مس��جدالنبي و در ش��هر پيامبر. چه زيبا و دلنشين 
اس��ت كه ما در همان جا به تاوت قرآن بپردازيم كه 
محل نزول آيات آن بر قلب مبارك پيامبر اسام است. 
در همان ش��هر و دياري ختم قرآن كنيم كه پيامبر و 
ائمه اطهار به ترويج و تشريح آيات الهي مشغول بودند. 
در هم��ان مكان و موقعيتي به تدب��ر و تفكر در قرآن 
مشغول باشيم كه مركز نشر و ترويج فرهنگ اسامي 
بوده اس��ت. اين همنوايي و همراهي با پيامبر و اهل 
بيت او،  به يقين آثار و بركاتي دارد كه تمام زندگي ما را 
متبرك خواهد ساخت. ابتدا بايد از خداوند بخواهيم 
كه توفيق بهره مندي از اين بركات را به ما ارزاني دارد و 

سپس خود در اين راه تاش و كوشش كنيم.

فرصت ها را دریابيم
ه�ر یك از ما در ش�هر و دیار خود به كاري مش�غولیم و روال عادي 
زندگي خ�ود را داریم. ام�ا این�ك در محیطي دیگر ق�رار گرفته ایم، 

محیطي كه به آن سرزمین وحي مي گوییم.
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کمال حج
امام صادق)ع( فرمود:
هر گاه يكی از شما به زيارت حج رفت، آن را با 
زيارت ما به پايان برساند، چرا كه اين )ديدار 
ما( از نشانه های تماميت و كمال حج است.
وسائل الشیعة، ج ۱۰، ص .۲۵۴

ام��ام حس��ين)ع( از جدش رس��ول خدا)ص( 
پرس��يد كه پاداش كس��ي ك��ه تو را زي��ارت كند 
چيس��ت؟ فرمود: فرزندم! هر ك��س كه در زندگي 
و پس از مرگم م��را زيارت كند و همچنين پدرت، 
ب��رادرت و تو را، براي اداي ح��ق او، در روز قيامت 
ب��ه زيارتش خواهم ش��تافت ت��ا آنك��ه او را از بند 

گناهانش برهانم. )كامل الزيارات ص 4(
پس اي زائر حرم رسول، حال كه توفيق حضور 
يافت��ه اي، ادب و آداب زيارت را نيك رعايت كن تا 
خشنودي پيامبر را ذخيره آخرت خويش سازي، 
حتم��اً توجه داري كه مقص��ود پيامبر از اين همه 
تأكيد براي كس��ب نتايج تربيتي و آموزش��ي بوده 
اس��ت، لذا در زي��ارت مأثوره كه از زب��ان پيامبر و 
اهل بيت پاك و بزرگوارش به ما رسيده است چنان 
آموزه هايي نهفته اس��ت كه اگر زائ��ر نيك در آنها 
نظر كند ب��ه ژرفاي معارف ديني و اخاقي و حتي 
اجتماعي دس��ت مي يابد. درب��اره زيارت حضرت 
رس��ول، چند متن از طرق معتبر وارد ش��ده است 
كه موارد مهم آن با هم مشترك است و در اينجا به 
فرازهايي از آنها اشاره مي كنيم؛ در اين زيارتنامه ها 
موارد ذيل را در پيش��گاه حق تعالي و حرم نبوي و 

در برابر مرقد آن حضرت مي خوانيم:
شهادت مي دهم كه نيست خدايي بجز خداي 
يكتا و بي همتا. ش��هادت مي دهم كه محمد بنده 
خدا و فرستاده اوس��ت. گواهي مي دهم كه تو اي 

پيامبر! پيام پروردگارت را به مردم رسانيدي.
امت��ت را نصيحت نم��ودي و در راه خدا جهاد 
كردي. تا پايان عمر، خدا را عبادت و مردم را نيك 
موعظه كردي. آنچه ك��ه از حق به عهده تو بود ادا 
نمودي. تو، به مؤمنان مهرب��ان بودي و به كافران 
س��ختگير. تا اينكه خداوند رسانيد تو را به برترين 

شرافت و به جايگاه گرامي شدگانش.
حمد و س��تايش خدايي را سزاست كه ما را به 

وسيله تو از شركت و گمراهي رهايي داد.
خدايا تو خود فرمودي: اگر آنها كه به خود س��تم 
كردند پيش تو بيايند و طلب مغفرت از خداي خود 
بنمايند و پيامبر هم ب��راي آنها مغفرت بخواهد، به 
تحقيق خداوند را توبه پذير و مهربان خواهند يافت.

خدايا! به راستي من در حالي به سوي تو آمده ام 
كه طل��ب مغفرت و توبه مي كن��م. اي پيامبر! من 
با توس��ل به شما به س��وي خدا كه پروردگار من و 

توست رو آورده ام تا گناهانم را ببخشايد.
در اين فرازهاي مهم از دعا، به خوبي آشكار است 

كه زائر چه ايده و هدفي دارد و در طلب چه هست.
نخس��تين تاكيد زائر بر يكتاي��ي و بي همتايي 
خداست، پس زيربناي عقايد و باورهاي او را توحيد 
تش��كيل مي دهد، آنچه كه براي مؤمن بيش از هر 
چيز اهميت دارد و محور راز و نيازها و نيايش هاي 
اوست خداي يگانه اس��ت كه بي عنايات خدا همه 
هيچند. در مرحله بعد، زائر اقرار و اذعان مي نمايد 
كه محمد بنده و فرستاده اوست، بنابراين اهميت 
و عظمتش تنه��ا به دو وصف بندگ��ي و پيامبري 
خداوند اس��ت. يعني وي به جه��ت ارتباط با ايزد 
متعال قداس��ت و عزت و شرافت يافته است وگرنه 
او هم، بنده اي از بندگان خداس��ت. اين اس��ت كه 
زائر مومن، بايد محور كردار و گفتارش، پروردگار 

بزرگ و بي نياز باشد.
اقرار ديگر زائر، بر پيام رسالت است. يعني امانتي 
كه پيامبر براي بش��ريت به ارمغان آورده است و آن 
كتاب خداست. جانمايه رسالت پيامبر قرآن است 
كه در طول بيس��ت و سه سال بر آن وجود مقدس 
از جانب خدا وحي گرديده، از اين رو رس��ول اكرم و 
خاندان پاكش همواره مؤمنان را به پاسداري از آن 
توصيه كرده اند زيرا بزرگترين معجزه آن حضرت و 

رمز سعادت دنيا و آخرت مسلمان هاست.
نردبان آسمان است اين كام

هر كه از او بر رود آيد به بام
يكي از موارد مهمي كه بايد زيارت كنندگان خانه 
خدا و مش��اهد مش��رفه، بدان عنايت كنند اهميت 
دادن به قرآن اس��ت، لذا تاوت قرآن و تدبر در آيات 
آن مهمتري��ن و پرپاداش ترين عب��ادت بايد تلقي 
ش��ود. آيا اين تاكيد در زيارتنامه ها نبايد هشداري 
براي ما باشد تا اين پيام رسالت محمد)ص( را كه آن 
بزرگوار با رنج و تاش بسيار، درست و بي تحريف به 
ما رسانده اس��ت، نيك پاسداري كنيم و بيش از هر 

عمل و عبادتي بدان بپردازيم؟

هدف از زیارت

اي زائر حرم نبوي، خدا را شاكر باش كه به نعمت بزرگي نائل آمده اي، 
زیرا زیارت حرم نبوي، آرزوي بزرگ هر مسلماني است، حتي اگر امكان 
حضور در حرم نباش�د، شایسته است ارادتمندان به آن حضرت، نمادي 
از قب�ر وي را پیش روي خود قرار دهند و نام ش�ریفش را بر آن بنگارند و 
آداب زیارت را به جاي آورند. در روایات بس�یار آمده اس�ت كه هر كس 
س�المي بر پیامبر بفرستد، ملكي پاسخ سالمش را دهد و باز آن حضرت 
خود فرموده كه هر كه زیارت كند قبر مرا بعد از مرگم مانند كسي خواهد 

بود كه در زمان حیات بسویم هجرت كرده باشد.
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زیارت پس از وفات
حضرت امام صادق)ع( فرمود:
هر كس ما را پس از وفاتمان 

زيارت كند، گويا ما را در حال 
حيات، زيارت كرده است.

بحار االنوار، ج ۹۷، ص .۱۲۴

چنانكه امير مؤمنان)ع( به اين نكته اش��اره فرموده 
اس��ت: اگر خداوند سبحان می خواس��ت، خانه محترم 
و مش��اعر عظ��ام خ��ود را در مي��ان باغ ه��ا و نهره��ا و 
سرزمين های هموار، با انبوه درختان و ميوه های فراوان 
و آثار و ابنيه بس��يار ق��رار می داد ام��ا در اين صورت بر 
حس��ب كمی س��ختی ها اجر و پاداش ناچيز می شد. تا 
آنچه كه می فرمايد: بدين سان خداوند بندگان خود را به 
انواع سختی ها آزمايش می كند و با مجاهدات گوناگون 
به بندگی فرا می خواند و به نامايمات مبتا می س��ازد 
ت��ا كبر و منيت را از دلهايش��ان بزدايد و خاكس��اری را 
در نفوسش��ان جايگزين كند و بدينوسيله درهای فضل 

خويش بگشايد و اسباب عفوش را فراهم سازد.
بنابراي��ن حاجی نمون��ه نبايد هم��ت خويش را به 
رفاه و آس��ايش مصروف سازد تا اگر رنج و سختی ديد، 
آن را خ��اف انتظار ببيند و عكس العمل نش��ان دهد و 
نسبت به سرويس دهی غذا و غيره اعتراض بی جا كند. 
ازدح��ام جمعيت، مش��كل تردد وس��ايل نقليه، پياده 
روی های اضطراری، گرمی هوا، خس��تگی، بی خوابی 
و كاس��تی هايی كه طبيعی است و س��اير عوامل برای 
افرادی كه سابقه تشرف ندارند، اموری غيرعادی است 

و آن را برخ��اف توقع و انتظار می بينند و گاه می ش��ود افراد كم ظرفيت و راحت طلب 
و ن��از پرورده و پرتوقع را از حال عادی خارج می س��ازد و عنان صبر و بردباری را از كف 

آنها می ربايد. ب��ا خرده گيری های بی مورد، با اين و آن 
مش��اجره می كنند. گاه با مدير گروه، گاه با خدمه، گاه 
با همس��فران و باالخره با خ��ودی و بيگانه به مكابره و 
منازع��ه و درش��ت گويی می پردازند كه ب��ا روح حج و 

فلسفه خودس��ازی و خويش��تن داری تناس��ب ندارد. 
ش��ايد به همين لحاظ اس��ت كه قرآن تأكيد نموده 
كه: فمن فرض فيهن الحج فال رفث و ال فسوق وال جدال 

فى الحج
كس��ی كه ح��ج و عم��ره به ج��ا م��ی آورد، در حج 

درشت گويی و فجور و جدال جايگاهی ندارد.
بنابراين اگر زائر در گذشته ضعف های اخاقی داشته، 
بايد در سفر حج به اصاح و رفع آن همت گمارد تا وقتی 
از خانه خدا برمی گردد چهره اش كامًا انس��انی ش��ده 
باشد و اخاق محمدی)ص( به ارمغان آورد. نه اين كه، 
اگر چيزی برخاف ميل خود ديد و بر سر مسائل جزئی، 
مانند تقدم و تأخر در صف ورود و خروج و س��وار ش��دن 
هواپيما يا اتومبيل و تحويل اثاثيه و امثال آن، دستخوش 
عجله و شتابزدگی شود، خش��م گيرد، مهار بردباری را 
بگس��لد. از كوره بدر رود و عكس العمل نامناسب نشان 
دهد و در چش��م آش��نا و بيگانه، درشت گويی و بدزبانی 
و بداخاق��ی كند كه نمونه های مكرر آن ديده ش��ده، و يا خ��ود در حفظ حقوق و حدود 

ديگران قصور و تقصير كند و موجب تيرگی صفای جمع شود.

بــردباری در 
 مشقت های سفر 
سفر دارای مش��كات خاص خود است، حتی با امكانات 
رفاهی و تداركات گسترده كه امروزه وجود دارد و در اين ميان 
س��فر حج نيز گرچه آكنده از معرفت و محبت و شوق و عشق 
است كه سختی ها را هموار می س��ازد، اما با اين حال، پاره ای 
مش��كات غيرقابل اجتناب در اين سفر وجود دارد. حكمت 
اله��ی ايجاب كرده و قلم صنع چنين رقم زده اس��ت كه خانه 
كعبه در سرزمينی خشك و س��وزان، در ميان كوه های داغ و 
صخره های عبوس باشد و مشاعر عظام در وادی لم يزرع و كوير 
بی آب و علف، تا مؤمنان با تبعات و رنج سفر در معرض آزمايش 
قرار گيرند و جسم و روح آنها پااليش شود و در وادی انقطاع از 
لذات مادی، صحرای محشر را بياد آورند و لذات معنوی برای 

آنها قابل لمس گردد. و بارقه ايمان و عشق درخشيدن گيرد. 

در پيشگاه پدر مهربان امت
آمده ايم به مدينه، با دلی سرش��ار از ش��ور و اميد و با كوله باری لبالب از نياز و التماس دعا. 
آنگاه كه راهی بوديم، به ديدار هر كس كه می رفتيم، با اش��ك چش��م بدرقه مان می كرد. هر 
قطره اش��كی كه بر گونه ها می لغزيد، نش��ان از شوريدگی و ش��يدايی داشت. آنها كه ماندند، 
قلب هايش��ان را به وديعه نزد ما س��پردند ت��ا در مدينه و در محضر پيامب��ر)ص(، قفل از آنها 

بگشاييم و رازها و نداها و نواهايشان را به پيشگاه سيد مرسلين عرضه بداريم.
نمی دانيم از كجا ش��روع كني��م و چگونه آنچه را در دل داريم، در قال��ب كلمات بريزيم و 
با حبيب خدا در ميان بگذاريم. خود را در محضر كس��ی می يابيم كه جبرئيل، فرش��ته امين 
وحی، در پيشگاه او به احترام می ايستاد. مبهوت می مانيم از اين همه شكوه و عظمت معنوی 
و رتبه و مقام ملكوتی كسی كه تا سدره المنتهی پر كشيد و بدانجا گام نهاد كه جبرئيل امين 

را يارای همگامی با او نبود. 
تنها كمی تأمل در اين معنا كافی است تا نفس را در سينه مان حبس كند و آنچه را حاضر 
كرده بوديم تا در محضرش بيان كنيم را از سرمان براند و مگر می توان در مقابل چنين مرتبتی، 
مدهوش نش��د! اما ناگهان تصاويری در پيش چشمان مان جان می گيرند. او كه تا عرش الهی 

اوج گرفت، بر خاك می نشست و با بينوايان و پابرهنه ها، بی هيچ تكلف و تشريفاتی، نشست و 
برخاست می كرد، خانه اش نه كاخ بود و نه قصری با ستون های قطور. حداكثر چند اتاق گلين 
با حصيرهايی پهن شده در كف آن. لباسش نه حرير بود و نه اطلسی. كرباسی بود زبر و تن آزار 

و غذايش نه بره بريان بود و نه كباب آهو، نان خشكی بود و خرمايی.
خدايا! آن هم��ه عظمت و اين همه فروتنی! آن همه نزديكی به خدا و اين همه همراهی با 

خلق! آن همه قدرت و اين همه اخاص! آن همه مرتبت و اين همه سادگی!
پ��س دل را ب��ه دريای رحمت نبوی می س��پاريم. يقي��ن داريم كه او م��ا را می بيند، 
س��ام مان را می ش��نود و تحيت مان را پاس��خ می دهد. ديگر جای درنگ نيست. بايد با 
پدر مهربان امت س��خن بگوييم. كام خود را با اش��ك، شست وش��و می دهيم تا هر غبار 
و زن��گاری را از آن بزدايي��م و ناب ترين و پاك ترين گوه��ر وجودمان را در طبق اخاص 

نهاده و عرضه می داريم.
آری، اينجا ش��هر رس��ول اهلل اس��ت و ما به مدينه آمده ايم تا با پدر مهربان خود، درد دلی 

عاشقانه و عارفانه داشته باشيم. اميد كه خداوند چنين توفيقی را نصيب ما گرداند. آمين!
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غسل زیارت
عن الصادق)ع( فی قوله تعالی:
»ُخُذواْ ِزیَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد« قال: 
الغسل عند لقاء كل امام.
امام صادق)ع( درباره آيه »ُخُذواْ ِزیَنَتُكْم 
ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد« )هنگام عبادت در هر 
مسجد، زينت خود را همراه داشته باشيد( 
 فرمود: مقصود، غسل هنگام زيارت
و ديدار هر امام است.

را در ما تضعيف می كند. ما امروز و هميش��ه به اين احتياج داريم. 
انس��ان برای اينكه بتواند راه را درست طی كند، از صراط مستقيم 
حق منحرف نشود، احتياج دارد به اين كه هميشه ياد خدا را در دل 
بپروراند؛ و در اين جهت، حج يكی از بهترين فرصتهاست؛ از جهاتی 
بی نظير است. من خواهش ميكنم در هر كدام از اعمال و فرائض و 
مناسكی كه انجام ميدهيد، در لبيكی كه اول كار ميگوئيد، توجه 
داشته باشيد چه كار داريد ميكنيد؛ با كی داريد حرف ميزنيد. در 

طواف، در سعی، در ميقات، در مراكز وقوف، در هر عملی از اعمال 
حج، بدانيم كه داريم با چه كسی حرف ميزنيم، با چه كسی معامله 
ميكنيم، برای چه كسی داريم تاش ميكنيم. اين ياد را، اين ذكر 
را، اين خشوع را، اين تضرع را لحظه ای از خودمان جدا نكنيم؛ اين 
يكی از كارهای مهم است. روحانيون محترم بخصوص، مسئوالن 

كاروانها، مرتبطين با افراد، به اين نكته توجه كنند.
بخشی از بیانات در دیدار كارگزاران حج  ۲/ ۱۳۹۱/۷

 نکته هایی در باره حج  در بيانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

حّج نيابی
    س. فردی كه نائب ش��ده تا بعضی از اعمال حج را كه نائب گيرنده 
ازانجام آنها عاجز است انجام دهد � مثل طواف يا رمی جمرات يا قربانی 

كردن � آيا الزم است ُمحرم باشد؟ و آيا احرام جزء يا شرط آن است؟
ج: در صّح��ت نيابت ازاعمال مذكور، احرام � نه به صورت جزء و نه به 

صورت شرط � معتبر نمی باشد.
    س. حكم كس��ی ك��ه هنگام بس��تن احرام در ميق��ات از افراد 
مش��خّصی نيت نيابت می كند، ولی هنگام انجام اعمال از طرف افراد 
ديگری نيت می كند يا از طرف افرادی كمتر يا بيشتر نيت می نمايد 

چيست؟ و حكم اين مسأله در صورت جهل و يا عمد چيست؟
ج: واجب اس��ت نائب همان گونه كه هنگام احرام نيت كرده، اعمال 

نيابی را انجام دهد.
    س. آيا كس��ی كه در اعمال عمره يا حج يا خصوص طواف اجير 
غير باش��د، می تواند به نيابت از ش��خص ديگری تبّرعاً يا اس��تيجاراً 

قرآن تاوت كند؟
ج: اشكال ندارد.

    س. اگ��ر ناي��ب عصياناً رم��ی در روز را ترك كن��د، نيابت او چه 
حكم��ی دارد؟ و اگر به تصور اين كه می تواند به منی برگردد، به مكه 
آمد و روز دوازدهم نتوانس��بت برای رمی ب��ه منی برود، نيابتش چه 

حكمی دارد و وظيفه اش چيست؟
ج: رمی جمرات از مناس��ك است، كه اگر آن را به نحو صحيح انجام 

ندهد صحت نيابتش محل اشكال است مخصوصاً اگر در ايام تشريق 
تدارك نكند.

    س. چنانچ��ه در اثن��اء عمل نايب، عذر منوب عنه مرتفع ش��ود 
اين حّج آيا كفايت از منوب عنه می كند و آيا فرق اس��ت ميان تمكن 

منوب عنه از حّج كامل يا عدم تمكن؟
ج: حّج نايب در اين صورت، كفايت از تكليف منوب عنه نمی كند.

    س. چنانچه اجاره مطلق باشد )نه بر تفريغ ذمه و نه بر اعمال( و 
اجير بعد از احرام و دخول حرم بميرد آيا مس��تحق تمام اجرت است 

يا تقسيط می شود؟
ج: اگر اجاره برای تفريغ ذّمه ی منوب عنه باش��د � كه ظاهر حال در 

اجاره ی حّج همين است � مستحق تمام اجرت است.
    س. نايبی در مقداری از وقت توان انجام عمل نيابی را داشت و با 
توجه به وسعت وقت انجام نداد. حال اگر انجام عمل غير ممكن شود، 
حكم عمل نيابی وی چيست؟ مثًا قبل از ظهر دوازدهم می توانست 
رمی جم��رات را انجام دهد ولی تأخير انداخت و بعد از ظهر به خاطر 
ازدحام و يا مريضی و يا جهتی ديگر نتوانس��ت انجام دهد و يا اعمال 
مك��ه را چند روزی به تأخي��ر انداخت اما بع��داً به خاطر مريضی و يا 

جهتی ديگر نتوانست انجام دهد عمل نيابی وی چه حكمی دارد؟
ج: اگر اجاره متعّيناً برای همين س��ال اس��ت بنا بر احتياط واجب اجاره 
باطل است و احتياط بيشتر آن است كه برای عمل فوت شده، نايب بگيرد 
و در مورد اجرت با مس��تأجر مصالحه كند و اگر اجاره برای سال معينی 

نيست بنا بر احتياط واجب بايد حّج نيابی را در سال بعد به جا آورد. 
    س. نايب می داند برای حج تمتع اجير ش��ده، اما نمی داند برای 
حّجة االسام نايب ش��ده يا حج نذری يا حج مستحب. اگر نيت كند 
»...ح��ج تمتع برای منوب عنه خودم« ي��ا »حجی كه برای آن اجير 

شده ام« آيا كافی و صحيح است يا نه؟
ج: قصد اجمالی حّجی كه برای آن نائب شده، مجزی است.

    س. آيا كسانی كه در معاينات پزشكی رد می شوند، می توانند در 
زمان حيات خود فرد ديگری را به عنوان نائب اعزام كنند يا نه؟

ج: از موارد نيابت نيست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

يك��ی از توطئه های بزرگ دش��من - كه البت��ه در اين قضيه 
بحمداهلّل تا حدود زيادی خنثی ش��د، اما همه بايد مراقب باشيم 
- اختاف افكندن بين اين صحنه ی عظيم و يكپارچه است. ما كه 
در مبانی، در اصول، در اصلی ترين مسائل اسام، همه بر يك نقطه 
متمركز هس��تيم، به خاطر برخی از اختافهای نظری و عقيدتی 
و عملی، م��ا را در مقابل هم قرار بدهند. بله، فِرق اس��امی، نِحل 
اسامی در مس��ائل گوناگون اختاف دارند؛ اما بگوئيم: در مقابل 
شما كه دشمن اساميد، در مقابل شما كه به وجود مقدس پيغمبر 
ما اينج��ور ناروائی به خرج ميدهيد، ما هم��ه متفقيم، متحديم. 
دش��منان دين، مس��تكبران و اداره كنندگان جبهه ی ضد اسام 
بدانند كه امت اس��امی در مقابل آنها متحد و متفق است؛ گمان 
ايجاد اختاف را از خودش��ان دور كنند؛ مأيوس بش��وند از اينكه 
بتوانند بين ما اخت��اف ايجاد كنند. مبلّغين م��ا، آحاد مردم ما، 
مديران ما، پيروان گوناگون مذاهب ما، سنی ما، شيعه ی ما، همه 
بايد حواسمان به اين باشد؛ مراقبت كنيم، نگذاريم دشمن با ايجاد 
اختاف بين ما - كه ما خش��مهای خودم��ان، غضبهای خودمان 
را علي��ه خودمان و در دروِن خودمان ب��ه كار ببريم - خودش را از 
مقابله ی با خش��م امت اس��امی نجات بدهد؛ اين خطای بزرگی 
خواهد بود. اين يك نكته است در باب حج و بخصوص حج امسال.

 ي��ك نكته ی ديگر كه باره��ا بر آن تأكيد ش��ده و باز هم الزم 
اس��ت عرض كنيم، اين اس��ت كه حج اگرچه يك واجب سياسی 
است، يك واجب اجتماعی است، مظهر وحدت است، مظهر تجمع 
مسلمين است، برای بيان برائت است - در اينها شكی نيست - اما 
يك مجموعه ی لبالب از احساس معنوی است؛ اين نبايد فراموش 
ش��ود. از اول مراس��م حج، از همان احرامی كه شما برای عمره در 
ميقات ميبنديد، تا آخرين وظائف و فرائضی كه در حج وجود دارد، 
ذكر خدا موج ميزند؛ اين را بايد به ياد داش��ته باش��يم. ذكر خدای 
متع��ال ما را پاكيزه ميكند، ما را تطهير ميكن��د، زنگها را از دل ما 
پاك ميكند، غفلتها را از ما ميزدايد، عش��ق به دنيا و چنگ زدن به 
زخارف مادی و پول و مقام و ش��هوات جنسی و غيرجنسی و اينها 

ذکر خدا موج می زند



صراطمیزان
 ح��ج جائ��ی اس��ت ك��ه 

مس��لمان ها از همه ی دنيای 
اس��ام در آنج��ا جمع می ش��وند. 
فرهنگه��ای مختل��ف، نژادهای 

مختل��ف، زبان های مختلف، صنوف لغ��ات و لحن ها و لهجه های 
گوناگون - به تعبير امام حسين )عليه الّسام( در دعای مبارك عرفه 

- همه در آنجا مجتمعند، متفقند. اين وحدت كه شكل جسمانی و مادی آن 
در اجتماعات بزرگ حج ديده می شود، بايد عمق پيدا كند؛ همه احساس كنند 

كه در مقابل يك خطر قرار دارند، در مقابل يك دشمن قرار دارند.
۰۳/۰۷/۱۳۹۱  بخشی از بیانات در دیدار با كارگزاران حج 

فريضة حج از بزرگترين 
كنگره ه��ای جهان اس��ام 
است، حجاج محترم جهان را دور 
هم گرد آوريد، در مصالح اسام 

و مشكات مس��لمين تبادل نظر فرمائيد، و در حل مشكات 
و راه رس��يدن به آرمان مقدس اسام، تصميمات الزم اتخاذ 
نمائيد، و راه های اتحاد همة طوايف و مذاهب اس��امی را بررس��ی 
كنيد، و در امور سياس��ی مشترك بين همه طوايف، مشكاتی را كه برای 

مسلمين پيش آمده است، چاره انديشی نمائيد.
صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۲۱
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آخرین اخبار از عمل جراحی 
موفقيت آميز رهبر معظم انقالب

س�ركار خانم دكتر زهرا مصطف�وی فرزند 
امام راحل، نمایندگان تشكل های دانشجویی 
و گروهی از فرزندان و همسران شهدا، از رهبر 

انقالب در بیمارستان عیادت كردند.
 همچنین نمایندگان حض�رات آیات صافی 
گلپایگانی، مكارم ش�یرازی،  موسوی اردبیلی 
ب�ه همراه آی�ت اهلل امینی، تع�دادی از اعضای 
مجلس خب�رگان، وزرای دول�ت و برخی دیگر 
از ش�خصیت ها ب�ا حض�ور در بیمارس�تان از 

رهبرانقالب عیادت نمودند.
رهب�ر انقالب اس�المی صبح روز دوش�نبه 
در یكی از بیمارس�تان های دولتی، تحت عمل 
جراحی پروس�تات قرار گرفتن�د كه بحمداهلل 

این عمل با موفقیت به پایان رسید.




