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دشمن اصلی آنهایی هستند که گروه های 
سلفی و تکفیری را تحریک می کنند

رهبر معظم انقالب در مراسم سالروز ارتحال امام)ره(: 

آمادگی داريم يك ميليون ايراني را 
در سال ۹۴ به عمره اعزام کنيم

بيماری کرونا مانع سفر زائران 
ايرانی به عربستان نمی شود

 رییس سازمان حج و زیارت
اعالم کرد

 نماینده ولي فقیه
در امور حج و زیارت:
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آمدیم برای زائران  
نزدیک فرخنده و مبارک ترین ایام سال 
هســتیم روزی که برایمان انتظار را معنی 
می کند، با اســتعانت از پــروردگار و مدد از 
صاحب الزمان بار دیگر مهمان شما هستیم 
در سالی که به "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مدیریت جهادی" نامگذاری شــده و آنچه 
پیش روی شما قرار خواهد گرفت تالش دارد 
بر همین مبنا باشد. موسم حج نیز نزدیک 
اســت و روزشــماری ها نیز آغاز شده، به 
زمان هایی می رسیم که هر لحظه اش دریایی 
از معرفت و هر ثانیه اش حضور معنوییست، 
این هم دلیل دیگری بود برای آمدن تا همراه 
شــما باشیم و برای شــما بگوییم.برآنیم تا 
نشریه >زائر<بخشی از نیازهای رسانه ای شما 
را تامین کند و با مطالعه آن دســت خالی 
نمانید و آنچه هدف از سفرهایی زیارتی که 
همانا کسب معرفت و شستن دل در جویبار 
زالل دین است ان شااهلل یکی از وسیله هایش 
همین نشریه باشد.تالش دیگری داریم برای 
ارتباط با زائران و بنا نداریم ارتباطی یک طرفه 
داشته باشیم. به همین خاطر ازهمه زائران و 
مخاطبان بزرگوار این نشــریه در هر سن و 
با هر تحصیالتی می خواهیم که تجربیات، 
اشعار، آثار هنری و ادبی، دلنوشته ها و یا هر 
آنچه که گمان می کنند، میتوانیم پذیرایش 
در >زائر< باشیم را برایمان بفرستند. >زائر< برای 
زائران است و افتخار خواهد داشت که بخشی 

از آن را قلم و اثر آنها تشکیل دهد.
ما سرآغاز این آغازنو را بسم اهلل گفتیم 
باقی را مدد از اومی جوییم که چندی دیگر 
بناست زائران به وجوب دیدارخانه اش روند 
و سرزمین وحی اش را به نظاره بنشینند و 

بزرگی اش را بیش از پیش بندگی کنند.

دشمن اصلی آنهایی 
هستند که گروه های 

سلفی و تکفیری را 
تحریک می کنند

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر 
معظم انقالب همزمان با ســالروز ارتحال 
امام خمینی)ره( بنیانگذار انقالب اسالمی 
در حــرم امام راحل و مراســم باشــکوه 
آن ســخنرانی کردند، دفتر حفظ و نشر 
آثارآیت اهلل العظمی خامنه ای اهم بیانات 

ایشان را منتشر کرده است.
 مهمترین محورهای سخنان حضرت 
العظمی خامنه ای به شــرح زیر  آیت اهلل 

است:
- بیســت و پنج ســال از رحلت امام 
عظیم الشأن می گذرد ولی شور و اشتیاق 
برای شــنیدن درباره امام و دانستن از او 
کم نشده است. نه تنها در کشور ما، بلکه 
در دنیای اسالم، جوانان عصر ارتباطات و 
عصر اینترنت، که با مسائل دور از محیط 
خود به راحتی ارتباط می توانند بگیرند، 
دنبال این هســتند که درباره معمار این 

بنای عظیم مطالب بیشتری بدانند.
 - پدیده مردم ســاالری دینی، نظریه 
والیت فقیه، اینها مسائلی است که برای 
محیــط های فکری دنیای اســالم، حائز 
اهمیت و دارای جاذبه است. دشمنان ما 
تالش گســترده ای را از روزهای اول آغاز 
کردند و خود این دشمنی گسترده،به ما 
کمک کرده اســت تا حس کنجکاوی را 
در مســتعمان و مخاطبان در سراسر دنیا 

برانگیخته است.
ادامه در صفحه 2

سخن آغاز
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هيچ يک از شايعات درباره 
ويروس کرونا صحت ندارد

 رییس هیأت پزشکی سازمان حج و زیارت:
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استقبال از آموزش 
مجازی به سرعت در 

حال افزايش است

 مدیرکل آموزش
 بعثه مقام معظم رهبری:

11

 آداب باطنيه حج
در انديشه مال احمد نراقی

جانبازان سازمان حج و زیارت تجلیل شدند

فراخوان ایده هاي اقتصادي پیرامون سفرهاي زیارتي

 ‘سعید اوحدی’ در مراسم 
ســازمان  جانبازان  از  تجلیل 
حج و زیــارت و بعثــه مقام 
 معظم رهبری کــه عصر روز 
19 خرداد برگزار شــد، گفت: 
ما در عصــری زندگی کردیم 
دفاع  اســالمی،  انقــالب  که 
مقدس و مجالست با شهدای 
دفاع مقدس و همزمانی با امام 

خمینی)ره( و مقام معظم رهبری را درک کرده ایم و شاهد 
تحوالت مختلف در کشــور ، خاورمیانه و دنیا و پیروزی و 
عزت اسالم بوده ایم و بدین واسطه حجت خدا بر ما تمام 

شده است  و رسالت سنگینی بر دوش ماست.
وی بیان کرد: ما به عنــوان جانباز و ایثارگران با خود 
گوییم که ما با شــهدا زندگی کرده ایم و می خواهیم  می 
مانند آنان باشیم که شــاید این برای دیگران قابل درک 

نباشد اما مطمئن باشید همه 
مردم با احترام در مقابل ایثار 
شما ســر تعظیم فرو خواهند 
آورد که امید اســت علی رغم 
عزتی که خداوند به ما عنایت 
فرموده بتوانیم بر نفس خود نیز 
غلبه داشته باشیم و از ارزشها 
عــدول ننماییــم و احیاگر و 
امانتدار شهدا و راه شهدا باشیم.

رییس سازمان حج و زیارت در خاتمه با اشاره به دعایی 
از امام ســجاد)ع( گفت: خدایا مبادا درجه ای به من عطا 
کنی مگر اینکــه در درون نفس خود همان اندازه مرا خار 
کنی.شایان ذکر است در انتهای این مراسم با اهدای لوح 
تقدیر به رســم یادبود، از جانبازان سازمان حج و زیارت و 

بعثه مقام معظم رهبری تقدیر به عمل آمد.

حــوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حــج وزیارت در 
راســتاي تحقق سیاســت هاي كلي اقتصــاد مقاومتي، 
در فراخواني از محققان، پژوهشــگران، اندیشــمندان و 
نویسندگان حوزه و دانشگاه خواست كه ایده هاي اقتصادي 
خود را با موضوع سفرهاي زیارتي حج، عمره و عتبات به 

دبیرخانه این مركز ارسال كنند.
در این اطالعیه آمده است: سفر حج و عمره، از جمله 
مناسكي است كه عالوه بر آثار ارزشمند معنوي، نیازمند 
تمهیدات اقتصادي بسیاري است. این مسافرت ها، در سه 
مقطع پیش از ســفر )آموزش، منابع آموزشي، ثبت نام، 
گذرنامه، ویزا، تهیه لوازم ســفر، تهیه ارز و. .(، حین سفر 
)اسكان، تغذیه، مشاعر، ارتباطات و مخابرات، تهیه سوغاتي 
و. .( و پس از سفر )ولیمه و. .(، نیازمند گردش مالي باالیي 
است كه اگر طرح ها و برنامه هاي علمي و حساب شده اي 
در این زمینه ارایه و اجرا گردد، بي تردید میزان بهره وري 

اقتصادي را به شدت باال خواهد برد.

همچنین سفرهاي زیارتي عتبات عالیات، نیز اعتبارات 
مالي بســیاري را به خود اختصاص مي دهد كه در قالب 
بیش از دو میلیون زائر، در سال انجام مي شود و همچنین 
هر ساله جمهوري اسالمي ایران میزبان بیش از دو میلیون 

زائر عراقي براي زیارت اعتاب مقدسه در ایران مي باشد.
با توجه بــه آنچه گفته شــد و در راســتاي تحقق 
سیاست هاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري در موضوع 
اقتصاد مقاومتي، حوزه حج و زیارت یكي از عرصه هایي 
است كه در صورت به كار گیري طرح ها و ایده هاي فاخر 
اقتصادي، مي تواند نقش بي بدیلي در تحقق این سیاست 
ها، ایفا نماید. از این رو از كلیه صاحب نظران، فرهیختگان و 
اندیشمندان دعوت مي شود با ارایه طرح ها و پیشنهادهاي 
سازنده و كاربردي خود در حوزه حج و زیارت، زمینه بهره 

وري هرچه بیشتر از عرصه حج و زیارت را فراهم نمایند.
عالقمندان مي توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به 

سایت hajj.ir مراجعه كنند..
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دشمن اصلی آنهایی هستند که گروه های سلفی و تکفیری را تحریک می کنند
رهبر معظم انقالب در مراسم سالروز ارتحال امام)ره(:  

دوران جدید عالم به روایت رهبر انقالب
وقتی از دوران جدید عالم سخن می گوییم، شاید بسیاری گمان کنند که مرادمان دوران بعد از انقالب صنعتی 
در اروپا است. اما رهبر انقالب وقتی از دوران جدید عالم یاد می کنند، مرادشان دنیای بعد از انقالب اسالمی 
 است. کتاب »دوران جدید عالم« گفتمان انتقادی انقالب اسالمی در شناخت تجدد را بر اساس بیانات حضرت
آیت اهلل العظمی خامنه ای بررســی و تبیین نموده است این کتاب حاوی گزیده ای از بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی درباره ی ماهیت و آثار وقوع انقالب اسالمی و استقرار نظام اسالمی در جهان معاصر است.

ادامه از صفحه یک
ممکن است دستگاه های اطالعاتی غربی اینجور گزارش کنند که 
توانسته اند بیداری اسالمی را در منطقه ما سرکوب کنند. این هم یکی 
دیگر از خطاهای راهبردی و غلط تحلیل کردن های دشمنان ما خواهد 
بود. بیداری اســالمی ممکن است در بخشی از دنیای اسالم سرکوب 

شود اما بالشک ریشه کن نخواهد شد و گسترش خواهد یافت.
- یــک جبهه پرقدرت غربــی در مقابل  جمهوری اســالمی ۳۵ 
سال است که هرکاری از دســتش برآمده کرده است، اما در مقابل، 
 جمهوری اسالمی در برابر این همه هجمه و این همه مخالفت خشن و 
بی مالحظه، هم از بین نرفت و هم دچار محافظه کاری نشــد و هم به 
غرب باج نداد و روز به روز هم پیشرفت کرد. این آن چیزی است که 

ماهیت این کنجکاوی را تشکیل می دهد.
 - درباره امام خیلی حرف زده شده است، شاید بعضی ها خیال کردند ما با 
اغراق و مبالغه حرف می زنیم. ولی نه، آنچه گفتیم درباره ایشان نه اغراق است 
و نه مبالغه، بلکه تنها بخشی از واقعیت است. بیش از آنچه توصیف کردیم و 

توانستیم ارائه دهیم، امام بزرگوار و عزیز ما دارای مضمون و معنا و مغز بود.
- نقشه امام نقشه ای نبود که فقط از ذهن انسان صادر شود. قطعا موید 
 من عنداهلل بود. خود امام این را میدانســت و به آن معترف بود. خود ایشان 

می گفت آنچه پیش آمده با دست قدرت الهی است.
- برای رسیدن به هدف باید راه را گم نکنیم. برای اینکه راه را گم نکنیم 
باید نقشه اصلی و اساسی جلوی چشم ما باشد. نقشه امام، کار اصلی امام، 
بنای یک نظم مدنی سیاسی بر اساس عقالنیت اسالمی بود. مقدمه الزم این 
کار این بود که نظام پادشاهی که هم فاسد بود هم وابسته بود و هم دیکتاتور 

و مستبد بود و رای مردم و خواست مردم برایش مطرح نبود.
 - در بنای نظم مدنی و سیاسی موردنظر امام، دو نکته اساسی وجود دارد 
که به هم پیوند خورده و دو روی یک حقیقت است. یکی عبارتست از سپردن 
کار کشور به مردم از طریق مردمساالری و انتخابات و دوم اینکه این حرکت 

که خود از اسالم سرچشمه گرفته بود.
- اگر انتخابات و مردمساالری و تکیه به آرای مردم جزو دین نمی بود و 
از شریعت اسالمی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت؛ آن شخصیت 
صریح و قاطع مطلب را بیان میکرد. این جزو دین است. لذا در همه قانون 
گذاری ها و رفتارهای عمومی که تابع این نظم سیاسی و مدنی است، باید 
شریعت اسالمی رعایت شود و گردش کار در این نظام به وسیله مردمساالری 

است.
 - هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب امام که از تقلب و از اعمال زور حاصل 
شده باشد مورد قبول نیست. در نظام اسالمی قهر و غلبه معنا ندارد. قدرت 
معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدار برخاسته از اختیار و انتخاب مردم. اما در 
مقابل قدرت مشروع نباید کسی سینه سپر کرده و قهر و غلبه کند. اگر چنین 

کاری کرد اسم او فتنه است.
- در دوره و زمان ما، مصداق اتم مظلومیت ملت فلسطین بود که دیدید 
امام از روز اول تا آخر عمر راجع به فلسطین تاکید و تکیه و حمایت کرد و 

وصیت کرد که این مسأله را ملت ایران و مسئوالن کشور فراموش نکنند.
- آیا کار بزرگ امام ادامه پیدا خواهد کرد و بخش های خالی این جدول 
که به طور طبیعی قرار دارند، پرخواهد شد؟ این بستگی دارد به اینکه من و 
شما چقدر همت کنیم و چقدر آگاهی نشان دهیم و چقدر آن خط روشن را 
مراعات کنیم و در آن حرکت کنیم. با این ملتی که ما داریم مشاهده میکنیم، 
خانه های خالی پرخواهد شد و کارهای بزرگ انجام خواهد گرفت و این ملت 

به اذن اهلل و حول و قوه الهی به اوج قله ها خواهد رسید.
 - راه ما مثل همه راه های مهم که به ســمت هدفهای بزرگ کشیده 
شده، چالشها و موانعی هم دارد. دو چالش را من ذکر میکنم: اما باید جوانان 
و فرزانگان و زبدگان فکری ما روی هرکدام این سرفصل ها و بخشها فکر و 
کار کنند و مطالعه کنند. نه فقط بحثهای ذهنی شبه روشنفکری، بلکه بحث 
های راهبردی و عملیاتی. جوانان از ما خیلی بهتر و آماده ترند ان شاءاهلل اینها 

را دنبال خواهند کرد.
- چالش بیرونی ما مزاحمتهای استکبار است. بی رودروایسی حرف بزنیم. 
مزاحمتهای آمریکاست. سنگ اندازی می کنند. شاید در تحلیل های بعضی 
متفکران سیاسی خودشان هم این هست که فایده ای ندارد و نمی شود با 
این حرکت عظیم ایران اسالمی مقابله کرد ولکن سنگ اندازی میکنند. باید 

نقشه کار آنها را دانست.
 - همه کشورهای دنیا و همه جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
عالم و همه آدمها و شخصیت های برجسته و ممتاز و نشان دار عالم از این 
سه قسم به نظر آمریکایی ها خارج نیستند: یا سرسپرده و گوش به فرمانند، 
یا مستقلی هستند که باید با آنها مدارا کرد و یا اینکه نافرمان هستند و دلیری 

نشان میدهند و جور دیگر باید با آنها رفتار کرد.
 - سیاست آمریکا در برابر کشورهای گوش به فرمان، حمایت کامل است. 
البته حمایت مفت و مجانی نیست. البته اگر چنانچه رفتاری از آنها سرزد که 
در عرف جهانی زشت بود آن رفتار را محکوم نکرده و بلکه دفاع و توجیه هم 
میکنند. مثال کشورهای مستبدی هستند که با نظام های ارتجاعی به شدت 
استبدادی اداره می شوند ولی آمریکایی ها وقتی می خواهند اینها را توصیف 

کنند نمی گویند دیکتاتور، می گویند کشورهای پدرساالر هستند!
 - کشورهایی هستند که سیاست و نقشه آمریکا مدارای با آنهاست. یعنی 
فعال منافع مشترکی با آنها تعریف کرده و آنها را در کنار خود قرار میدهد اما 
وقتی فرصتی یافت خنجر را از پشت به قلب آنها می کوبد. مثل کشورهای 
اروپایی. بنده فهمم از مسائل سیاست این است که اروپایی ها در یک خطای 
بزرگ راهبردی هستند که خود را در خدمت آمریکا قرار دادند. منافع آمریکا 

را رعایت میکنند ولی آمریکا منافع آنها را رعایت نکرده و نخواهد کرد.

- دســته سوم کشورهایی هستند که زیر بار آمریکا نمی روند. سیاست 
آمریکا درباره اینها این است که از هر وسیله ممکن باید علیه این کشورهای 
نافرمان استفاده کرد. هیچ حد و مرزی نمی شناسند. اگر شما دیدید کشوری 
در مقابل آمریکا نافرمان است و آمریکا حمله نظامی یا تحریم مثال نمیکند 
بدانید یک اشکالی آنجا وجود دارد، یعنی مانعی هست. این کشور نافرمان 
تنها جرمش هم این است که حاضر نیست به آمریکا باج داده و منافع او را 

برخودش مقدم بدارد.
 - حمله نظامی امروز از نظر آمریکاییها یک اولویت نیست. فهمیدند که 
در قضیه عراق و افغانستان که تهاجم نظامی کردند، ضرر کردند. لذا از حرکات 
نظامی می توان گفت منصرف هستند و راههای دیگر دارند که یکیشان این 
است که پیشبرد هدفهای خود را در آن کشور مورد نظر، به عناصر داخلی 

همان کشورها بسپرند.
 - اما چالش درونی: چالش درونی برای ملت ما عبارتست از اینکه روحیه 
و جهــت نهضت امام بزرگوار را از نظــر دور بداریم و فراموش کنیم. جبهه 
دشمن و دوست را مخلوط کنیم و نفهمیم دشمن و دوست کدام است. یا 
در شناخت دشمن اصلی و فرعی اشتباه  کنیم. گاهی یکی با شما دشمنی 
میکند، اما اگر دقت کنید دشمنی او دشمنی اصلی نیست، تابعی است از یک 
عامل دیگر. واال اگر با دشمن فرعی سینه به سینه شود، هم قوا تحلیل میرود 

و هم نتیجه کار مطلوب نخواهد شد.
 - امروز در بخش هایی گروه های تکفیری علیه اسالم و شیعه و تشیع 
تالش میکنند کارهای بد و زشتی می کنند. اما اینها دشمنان اصلی نیستند. 
دشمن اصلی آن کسی است که اینها را تحریک می کند و پول در اختیارشان 
می گذارد و وقتی انگیزه اینها ضعیف شد، به وسایل گوناگون آنها را انگیزه دار 

کرده و تخم شکاف را بین آن گروه نادان و مردم ایران می افشاند.
- مکرر گفتیم این گروه های بی عقلی که به نام سلفی گری و تکفیر و به 
نام اسالم با نظام جمهوری اسالمی مقابله می کنند که اینها را دشمن اصلی 
نمی دانیم. اینها را فریب خورده می دانیم. َلِئن َبَسطَت إَِلیَّ َیَدَک لَِتْقُتَلِنی َما 
أَنَا بَِباِسٍط َیِدَی إَِلْیَک ِلَْقُتَلَک إِنِّی َأَخاُف اللَّـَه رَ بَّ اْلَعاَلِمیَن. اگراینها خطا می 
کنند واشتباه می کنند وکمر به قتل برادرمسلمان خود می بندند،ما آنها را 
کسی نمی دانیم که کمر به قتل آنها ببندیم؛ البته از خود دفاع میکنیم، هر 

کسی به ما حمله کند با مشت محکم ما مواجه می شود.
 - سرگرم شدن به اختالفات فرعی و سطحی در داخل کشور، و در مقابل 
هم قرار دادن و تعارض ایجاد کردن و غافل کردن از خطوط و مسائل اصلی، 
یکی از مصادیق چالش داخلی است. از دست دادن انسجام ملت از چالشهای 
ماست. دچار شدن به تنبلی و بی روحیه گی، دچار شدن به کم  کاری و دچار 
شدن به یاس و ناامیدی. باید عزم داشته باشیم، عزم  ملی و مدیریت جهادی 
مــی تواند این گره ها را باز کند. جوانــان عزیز و نخبگان و فضالی ما باید 

بنشینند این مسائل را بررسی کنند.



3
رفع چالش كرونا 

یك رسانه سعودي در گزارشي نوشت: عمره گزاران براي پیشگیري از ابتال به كرونا، از ماسك استفاده كرده 
و تدابیر بهداشتي را رعایت مي كنند.براســاس این گزارش، بسیاري از زائران كشورهاي اسالمي اعتنایي به 
ضرورت به تاخیر افتادن اداي مناسك حج و عمره به سبب نگراني ها از ویروس كرونا ندارند به طوري كه ورود 
عمره گزاراني كه وارد مكه مكرمه مي شوند، همچنان ادامه دارد.زائران كشورهاي اسالمي كه براي اداي عمره 
به سرزمین وحي مي آیند تدابیر بهداشتي پیشگیرانه را انجام مي دهند كه این مساله را ضریب اشغال بخشهاي 
هتلي در مكه مكرمه و مدینه منوره نشان مي دهد كه همچنان میانگین عادي خود درچنین روزها را حفظ كرده است.

5نکته زندگی 
شام گاه چهاردهم خرداد در گردهم آیي »ارمغان 
جواني« بعثــِه مقام معظم رهبري در مدینه منوره 
حجت االسالم والمســلمین نجفی روحانی پنج 
خوش گویي،  خوش رویــي،  خوش خویي،  ویژگي 
خوش بویي و خوش پوشي، را رمزهاي شیریني بخش 
زندگي برشمرد و اهل بیت را بهترین الگوي زندگي 

براي حاضران تشریح و معرفي كرد.
قیام 15 خرداد

حجت االسالم و المسلمین خادمي نماینده بعثه 
مقام معظم رهبري در مكه گفت: قیام مردم در 1۵ 
خرداد ســال ۴۲ توانست پایه هاي كاخ استبداد را 
درهم بشکند. وي گفت بعثه مقام معظم رهبري در 
مكه مكرمه نیز براي گرامیداشت ایام رحلت جانگداز 
امام راحل و 1۵ خرداد كه از ســوي حضرت امام 
)ره( براي همیشــه عزاي عمومي اعالم شده است 
نیز جلسات متعددي را در هتل هاي محل استقرار 

زایران ایراني خانه خدا برگزار كرده است.
شایعه کرونا واقعیت ندارد

دكتر ســیدعلي مرعشــي، رییس مركز هیئت 
پزشكي جمعت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران 
در حج وزیارت، صبح روز دوشــنبه1۲ خرداد ماه در 
نشست شوراي برنامه ریزي بعثه مقام معظم رهبري 
گفت: خوشبختانه تاكنون هیچ یك از زائران ایراني در 
عمره به ویروس كرونا مبتال نشده اند و برخي شایعات 
در این زمینــه هرگز واقعیت ندارد.دكتر مرعشــي 
افزود: هیئت پزشكي حج وزیارت به صورت رایگان و 
شبانه روزي به ارائه خدمات پزشكي در شهرهاي مكه 
مكرمه و مدینه مي پردازد و در خصوص سالمتي زائران 
ایراني در عمره جــاي هیچ گونه نگراني وجود ندارد.

وي گفت: براساس گزارش هاي دریافتي از عربستان 
در داخل این كشور نیز شیوع بیماري كرونا، كاهش 
یافته و تدابیر ویژه اي براي كنترل این ویروس انجام 
شده اســت.رییس مركز هیئت پزشكي حج وزیارت 
افزود: كرونا در عربســتان در حال افول است و طبق 
پیش بیني هاي انجام شده این بیماري همه گیر نخواهد 
شد.وي همچنین نسبت به برخي اخبار كذب رسانه ها 
درباره شیوع بیماري كرونا واكنش نشان داد و گفت: 
برخي سایت هاي خبري، خبر كذب گسترش كرونا در 
عربستان و ابتال یك مجري تلویزیون به این بیماري را 
مطرح كرده بودند كه به هیچ وجه صحت ندارد و این 

ادعا از طریق مراجع قضایي پیگیري خواهد شد.
تكذیب یك خبر 

اداره گذرنامه شهر مكه مكرمه شایعه انتشار یافته از 
سوي برخي سایتهاي خبري عربستان مبني بر تبدیل 
روادید زائران خانه خدا به مجوز اقامت دائم را به شدت 
تكذیب كرد.پایگاه خبري مكه نیوز روز دوشنبه به نقل 
از سرهنگ محمد بن عبد اهلل الحسین سخنگوي اداره 
اداره گذرنامه شهر مكه مكرمه اعالم كرد كه شرایط 
صدور روادید براي زائران خانه خدا محدود بوده است 
وقابل تبدیل نمي باشــد.این گزارش مي افزاید در پي 
انتشــار اخبار مبني بر ایجاد این تغییرات بسیاري از 
دارندگان روادید موقت درخواست تبدیل آن به دائم 
كردند ك این موضــوع براي اداره گذرنامه در ریاض 

ومكه چالشهاي فراواني رابوجود آوردند.

روی خط خبرها

مجله خبُرُي 

حجت االسالم و المسلمین سیدعلي قاضي عسكر نماینده ولی فقیه 
شامگاه سه شنبه سیزدهم خرداد در جمع روحانیون كاروان ها و كارگزاران 
حج و زیارت مازندران در ســاري گفت: تاكنــون از ۷۲۰ هزار زائر ایراني 
اعزام شده به عربستان موردي از ابتال به بیماري كرونا گزارش نشده است. 
سرپرست حجاج ایرانی ادعاي ابتالي دو شهروند كرماني پس از مالقات با 
یك حاجي به بیماري كرونا را »خالف واقع« توصیف كرد و اظهارداشت: 
بــا انجام آزمایش از این دو خانــم، ادعاي ابتالي آنان به بیماري كرونا رد 
شده است. وي از رسانه ها خواست تا با ارائه اخبار نادرست موجب تشویش 
افكارعمومي نشوند و حجاج نیز باید با رعایت نكات بهداشتي احتمال ابتال 

به این بیماري را از بین ببرند.
  اندیشه والیت فقيه توسط امام خميني در جهان گسترش 

یافت
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت در ساري، با اشاره به اینكه معمار 
كبیر انقالب، همزمان سیاست نه شرقي و نه غربي را مدیریت مي كردند، 
گفت: اندیشه والیت فقیه توسط معمار كبیر انقالب توسط امام راحل در 
جهان گسترش یافت. حجت االسالم والمسلمین قاضي عسكر گفت: امام 
خمیني )ره( با سخنراني ها بسیار روشنگرانه خود در سال هاي ۴1 و ۴۲ 
زمینه را براي انقالب بزرگ فراهم كردند كه از جمله آن جامعیت شخصیت 

امام راحل بود.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسكر افزود: سخنراني هاي امام راحل 
در مدرسه فیضیه و مسجد اعظم قم در خرداد سال ۴۲، فریاد مظلومیت 
اسالم را بلند كرد و خطاب به علماي قم و مراجع نجف فریاد برآورد و گفت 
به داد اسالم برسید و اعالم كرد من دست مراجع را مي بوسم و نسبت به 

همه آنها احترام قائل هستم.
   تفكيك بين حوزه دین و حوزه حكومت در نظام والیي و 

دیني امكان پذیر نيست

نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت در مراسم تواصي بحق به تشریح 
دیدگاه اســالم در مورد رابطه حكومت و دین پرداخت و اظهار داشت: در 
نظــام والیي و دیني تفكیك بین حوزه دین و حوزه حكومت امكان پذیر 
نیست. باید دانست كه هم دین امري جبري نیست و هم حكومت وظیفه 
دارد فرهنگ دیني را در جامعه پیاده كند. نماینده ولي فقیه ســپس به 
تشریح دیدگاه اسالم در ارتباط با رابطه دین و حكومت پرداخت و اظهار 
داشت: نكاتي این روز ها سر زبان ها است كه من احساس مي كنم قابل جمع 
است و ما نباید وقت خود را بیهوده با این گونه مسائل تلف كنیم. چون هم 
در قرآن و هم در روایات به طور مبسوط در این باره سخن گفته شده است.
حجت االسالم و المسلمین قاضي عسكر افزود: نگراني مهم این است 
كه در  غوغاهایي كه اخیرا ایجاد شــده اصل مسئله گم شود و متاسفانه 
بازي هاي سیاسي موجب پریشاني افكار مردم شود اگر از مردم سؤال شود 
كه آیا وظیفه دولت فقط تهیه نیاز هاي مادي مردم است؟ مردم در پاسخ 
مي گویند هم نیازهاي مادي مهم اســت و هم اینكه دولت باید در حوزه 
فرهنگ دیني مردم فعاالنه حضور داشته باشد. ما باید فرهنگ دیني را در 
جامعه توسعه دهیم. اگر نان و آب مردم تامین شود ولي فرزندان آنها در 
معرض فساد قرار گیرند برایشان قابل پذیرش نیست. در این صورت اعالم 
مي كنند كه حاضرند نان و آب نداشته باشند ولي فرزندان آنها سالم زندگي 
كنند. حتي كساني هم كه زیاد مذهبي نیستند، توجه به فرهنگ را بسیار 

با اهمیت مي دانند.
   دیدار مدیرعامل جدید بانك ملت باسرپرست حجاج ایراني
محمدرضا ساروخاني مدیرعامل جدید بانك ملت و هیأت همراه خود 
صبح روز یازدهم خرداد با حجت االسالم والمسلمین قاضي عسكر نماینده 
ولي فقیه در امور حج و زیارت، دیدار و در خصوص مسائل فیمابین به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
ادامه در صفحه 9

 بیماری کرونا مانع سفر زائران ایرانی
به عربستان نمی شود

نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت:

در دو هفته گذشته خبرهای مهمی در حوزه حج و زیارت در رسانه ها بازتاب داشت. از موضع گيری ها و جنجال ها درباره 
یک ویروس که به کنایه برخی از رسانه ها اعالم کردند بيش از آنکه ميان زائران قربانی بگيرد بين رسانه ها قربانی گرفت تا 
احداث زائرسرا در جنوب کشور و دیدارهای مهم سرپرست حجاج ایرانی و خبرهای مورد توجه رئيس سازمان حج و زیارت و 

...در مجله خبری این شماره نگاه و مروری داریم به اهم این اخبار که از نظر می گذرد.



دور جدید4
شماره 1
24 خرداد 1393
16 شعبان 1435

مجله خبُرُي 

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي افزود: اگر ظرفیت عربستان بر اساس 
آنچه ادعا مي كنند ۲ تا ۲/۵ )دو و نیم( برابر شــود، تعداد عمره گزاران به 11 
میلیون نفر خواهد رسید و ظرفیت حج نیز دو برابر شود لذا ما هم باید متناسب 

با آن برنامه ریزي كنیم.
اوحدي با بیان اینكه امسال نسبت به ســال گذشته ۶۸ درصد افزایش 
ظرفیت عمره را داشتیم یادآور شد: ظرفیت عمره در سال گذشته ۴9۰ هزار 

نفر بود اما امسال به ۸۳۰ هزار نفر خواهد رسید.
وي اعــالم كرد: تعداد عمره گزاران ایراني در عمره 9۲-9۳ تا به امروز به 
مرز ۷۰۰ هزار نفر رســیده است و انشااهلل در آینده نزدیك به ۸۳۰ هزار نفر 

خواهد رسید.
وي بــا تاكیــد بر انســجام و وحدت در حــج و زیارت گفــت: به دلیل 
هماهنگي هایي كه در خانواده حج و زیارت و میان بعثه مقام معظم رهبري و 

سازمان حج و زیارت وجود دارد هیچ مرزي را حتي در ذهنمان هم نداریم.
اوحدي با بیان اینكه مجموعه حج و زیارت افتخار مي كند كه زیر ســایه 
نماینــده ولي فقیه فعالیت مي كند، تصریح كرد: در بدنه و در اجراي كار هم 
آثار این هماهنگي دیده مي شود و هر چه انسجام دروني بیشتر باشد بركات 

آن بیشتر به زائر مي رسد.
مهندس اوحدي با معاون وزیر حج عربستان دیدار كرد

سعید اوحدي با »دكتر شریف« معاون وزیر حج عربستان سعودي در مكه 
مكرمه دیدار و در مورد عملیات عمره مفرده 9۳ - 9۲ و حج تمتع امسال كه 

از شهریور ماه آغاز مي شود گفتگو كرد.
در این دیدار صمیمانه كه رأس ســاعت 9صبح روز دوشنبه1۲خردادماه 
در محل دفتر وزیر حج عربستان صورت گرفت دو درخواست عمده و اساسي 

پیگیري گردید كه نتیجه آن رضایت بخش بود.
اوحدي در خصوص ایجاد دفتر نمایندگي ایران در فرودگاه بین المللي جده 
نیز از دكتر شریف قول همكاري گرفت و اظهار داشت: این درخواست با توجه 
به آمار باالي زائرین ایراني در موسم حج و عمره و نیاز مبرم به ارائه خدمات 
به میهمانان خدا درفرودگاه جده مطرح گردید تا در آینده اي نزدیك شاهد 

افتتاح این خدمت باشیم.
معاون وزیر حج عربســتان، زائرین ایراني را منظم ترین میهمانان خدا در 
عربستان و در بین سایر كشورهاي اسالمي خواند و از آقاي مهندس اوحدي و 

مدیریت خوب این مجموعه تشكر و قدرداني كرد.
هيچ زائر ایراني به كرونا مبتال نشده است

مهندس اوحدي با اطمینان خاطر نســبت به عدم ابتالي زائران ایراني 
بیت اهلل  الحرام به ویروس كرونا تصریح كرد: تا به امروز مورد مشكوكي میان 
زائران ایراني نداشته ایم و مواردي كه در كرمان مشاهده شده است، در دست 
بررســي و مطالعه قرار دارد كه آیا در ســفر عمره بوده و یا از طریق دیگري 
مبتال شــده اند. وي در ادامه با اطمینان خاطر نسبت به عدم ابتالي زائران 
ایراني بیت اهلل الحرام به ویروس كرونا تصریح كرد: تا به امروز مورد مشكوكي 
میان زائران ایراني نداشــته ایم و مواردي كه در كرمان مشاهده شده است، 
در دســت بررسي و مطالعه قرار دارد كه آیا در سفر عمره بوده و یا از طریق 

دیگري مبتال شده اند.
مجلس اقدام سازمان حج را مصداق اقتصادمقاومتي ميداند

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در جلسه اي كه با كمیسیون فرهنگي 
مجلس شــوراي اسالمي داشتیم دستاوردهاي سازمان از جمله استقبال 
بانك ها براي توسعه زیرساخت هاي رفاهي زائران عتبات عالیات مطرح شد 
كه اعضاي كمیســیون فرهنگي مجلس این اقدام سازمان حج را مصداق 
اقتصاد مقاومتي در جهت تحقق معنویات مقام معظم رهبري در ســال 
جاري دانســتند. وي همچنین با اشاره به تكمیل كاروان هاي حج سال 9۳ 
افــزود: اولین گروه از زائران حج 9۳، 1۴ شــهریور به ســرزمین وحي اعزام 
مي شوند و نكته قابل توجه این است كه سال گذشته زائران تنها مي توانستند از 
تهران براي مدینه قبل اقدام كنند كه امسال با هماهنگي وزارت حج عربستان 

موفق شدیم تعداد استان ها را به 19 استان افزایش دهیم.
مدیر جدید حج و زیارت استان بوشهر منصوب شد

 بــا حكــم »ســعید اوحــدي« رئیــس ســازمان حــج و زیــارت،
»عبدالرســول رنجبر« به عنوان مدیر حج و زیارت اســتان بوشهر منصوب 
شد.پیش از این حجت االسالم سلمان بحراني به مدت 1۲ سال مدیریت حج 

و زیارت استان بوشهر را به عهده داشت.

 آمادگی داریم یك میلیون ایراني را در سال ۹4 
به عمره اعزام کنیم

رییس سازمان حج و زیارت اعالم کرد:

ریيس سازمان حج و زیارت با اعالم اینكه تعداد عمره گزاران ایراني به مرز ۷۰۰ هزار نفر رسيده است، از اعزام یك ميليون 
ایراني به عمره در سال آینده خبر داد.

تیزپروازان در مدینه 
شماري از خلبانان غیور كشــورمان كه در 
ســالهاي دوران دفاع مقدس نقش بسزایي در 
دفاع از حریم هوایي كشورمان داشتند با سفر به 
سرزمین وحي به زیارت حرم مطهر نبي مكرم 
اسالم حضرت محمد)ص( مشرف شدند.در این 
آیین همچنین شماري از خلبانان اعزامي به بیان 
خاطراتي از دوران دفاع مقدس و نقش برجسته 

نیروي هوایي در دفاع از كشورمان پرداختند.
400 روحاني موفق 

نماینده بعثه مقام معظم رهبري در عراق 
با اشاره به تغییر آشكار در افزا كیفیت فعالیت 
روحانیون و مداحان در دو ســال گذشــته از 

شناسایي ۴۰۰ روحاني موفق خبر داد.
85 هزار وعده غذا

مدیر ستاد عمره در مكه مكرمه گفت: روزانه 
بیش از ۸۵ هزار وعده غذا در چهار آشــپزخانه 
ایران در مكه و مدینــه براي وعده هاي غذایي 
زائران پخت مي شــود، افزود: چهار آشپزخانه 
القحطاني و ابوالجدائل در مكه مكرمه و االقلیمیه 

)زین( و الدخیل در مدینه منوره فعال هستند.
اعزام ماه رمضان

ناصر خدرنژاد، معاون حج، عمره و عتبات 
سازمان حج و زیارت زمان اعزام هاي عمره ماه 
رمضان را از ۲۰ تا ۲۴ ماه شعبان اعالم كرد و 
به تشریح و شرایط محدودیت هاي خاصي كه 
براي معتمران در گروه هاي اعزامي ماه ضیافت 
الهي وجود دارد پرداخــت.وی افزود:در اعزام 
هایي كه از ۲۰ شــعبان انجام مي شود، مدت 
عمــره 1۵ روزه خواهد بود كه زائران ۵ روز در 
مدینه منــوره و 1۰ روز كامل در مكه مكرمه 
اقامت خواهند داشت تا بتوانند روزه ماه مبارك 
رمضــان را ادا كنند و زائرانــي كه در پنج روز 
پایاني ماه شعبان اعزام مي شوند عمره آنها ۲1 
روزه خواهد بود یعني 1۰ روز كامل در مدینه 

و 1۰ روز كامل در مكه اقامت خواهند داشت.
احکام پزشکان تمتع 

معاون حج و عمره مركز پزشــكي حج وزیارت 
جمعیت هالل احمر از انتخاب و ابالغ احكام بیش 
از پنجاه درصد از پزشكان حج تمتع سراسر كشور 

خبر داد.
جلسات مكه شناسي 

حجت االســالم صاحب االمــري از راویان 
جلسات مكه شناسي گفت: كعبه مظهر توحید 
و یگانگي است و درباره فضلیت هاي مسجدالحرام 
كتابهاي بســیاري به رشته تحریر درآمده است 
 و چه زیباســت كه عمــره گزاران بــراي درك 
گوشه اي از این فضائل جلسات مكه شناسي را 
از دست ندهند.وقتي براي زائران گفته مي شود 
كه یك نماز در مسجدالحرام برابر با صدهزار نماز 
است و هر لحظه 1۲۰ رحمت الهي بر كسانیكه 
در مسجدالحرام هستند نازل مي شود  برخي از 
اینكه نتوانسته اند در فرصت اندك سفر بیشتر 
از فیض حضور در مسجدالحرام بهره مند شوند؛ 

حسرت مي خورند.

روی خط خبرها

امضاء تفاهم نامه بعثه مقام معظم رهبری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  
نظر به اهمیت فعالیت هاي فرهنگي و نهادینه شــدن تالش هاي متنوع فرهنگي؛ تفاهم نامه همكاري 
مشترك حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حج و زیارت وسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي به امضاي 
حجت االسالم و المسلمین قاضي عسكر و دكتر ابوذر ابراهیمي تركمان رسید. فعالیت مشترك تبلیغي- 
فرهنگــي در ایام حج، عمره، عتبات عالیات و زائران جهان اســالم، اماكن متبركه ایران و ... از جمله 

رئوس تفاهم نامه است.

نکات مهم برای 
عمره گزاران ماه 

رمضان 

عدم سهولت استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومــي و در نتیجه دشــواري رفت و آمد به 
حــرم و نیز تهیه و توزیع غــذاي گرم در طول 
روز براي كودكان، بیماران و افراد كهنسالي كه 
نمي توانند روزه بگیرند، از جمله محدودیت هاي 
موجود در مــاه رمضان برای عمــره گزاران 
اســت. شــلوغي حرم و خیابان هــاي اطراف 
مسجدالحرام به دلیل برگزاري نماز تراوي تا 
ساعت ۱۲:۳۰ نیمه شب، دشواري رفت و آمد 
و یا اجبار به پیاده روي براي رســیدن به حرم 
و با استفاده از تاكسي هایي كه گاه كرایه هاي 

گران دریافت مي كنند، از دیگر شرایط عمره در 
ماه رمضان اعالم شده است. زائران متقاضي 
اعزام به عمره در ماه مبارك رمضان بایســتي 
با توجه و آگاهي نسبت به موارد فوق ذكر شده 
براي تعیین زمان اعزام و انتخاب كاروان خود 
اقدام كنند. بــا توجه به محدودیت هاي اعالم 
شده پیشنهاد مي شود، صرفا افرادي كه امكان 
سفر در شرایط و محدودیت هاي موجود در مكه 
و مدینه را دارند، نسبت به اعزام و حضور در 
ســرزمین وحي همزمان با ماه مبارك رمضان 

اقدام كنند.

نکته



5 آیات االحکام
 قرآن کریم انواع مســائل اسالمی، ازقبیل اعتقادات، اخالق، بایسته های زندگی و. . . را شامل می شود.درمیان 
مجموعه آیات شــریفه قرآن كریم حدود پانصد آیه، مربوط به قوانین زندگی است كه از آنها به »آیات االحكام« 
تعبیر می شود،گرچه بسیاری از نویسندگان ودانشمندان به این مطلب تصریح كردند،مانندعالمه فخرالدین بحرانی 
كه حتی كتابش را»النهایة فی تفسیر الخمس مائة آیة فی الحكام« نام نهاد،ولی عالمه سیوری تأكید می كند كه 
با درنظرگرفتن تكراروتداخل به پانصد آیه می رسد، وگرنه آیات الحكام این مقدارنیست و ازمرزسیصد آیه،بدون 
تداخل،تجاوزنمی كند.به سبب ارتباط مستقیم این آیات با زندگی مسلمانان و بیان تكلیف آنان از ناحیه قرآن، 

آگاهی از مفهوم این آیات االحكام، بسیار مهم و ضروری است.

گنجینه

َحج در لغت به معنای قصد یا كثرت قصد اســت و در شرع، قصد 
زیارت خانه خدا و انجام دادن مناســك آن است. شیخ در »مبسوط« 

می گوید:
»الحج فی اللغة هو القصد وفی الشــریعة كذلك إاّل أّنه اختّص 
بقصد البیت الحرام لداء مناســك مخصوصة عنده متعّلقة بزمان 

مخصوص«.  ١ 
عاّلمه در »قواعد« می گوید:

»الحج لغة القصد وشرعًا القصد إلی بیت اهلل بمّكة مع أداء مناسك 
مخصوصة عنده« .  ٢ 

محّقق در »شرایع« و »معتبر« بعد از نقل معنای لغوی و اصطالحی 
آن از قول شیخ می افزاید:

»فإذن السلم أن یقال: الحّج اسم لمجموع المناسك المؤّدات في 
المشاعر المخصوصة« .  ٣ 

البته دیگران به این تعریف ها، ایرادهایی گرفته اند كه چون منظور، 
آشــنایی اجمالی با مفهوم حج در شرع است، نه تعاریف حقیقّیه آن، 
ازآنها صرف نظر می كنیــم؛ چنان كه صاحب جواهر بعد از بیان اقوال 

مختلف در این رابطه، چنین می فرماید:
»إّن الغرض من أمثال هذه التعاریف، الكشف فی الجملة، فهی أشبه 

شیء بالتعاریف اللغوّیة وحینئذ فالمر فیها سهل« . ۴
بعضی گفته اند كه كلمه »حج« به فتح »حاء« و به كســر آن، به 
همان معنایی است كه گفته شد، ولی برخی دیگر میان آنها فرق قائل 
شده اند؛ بعضی حج را به فتح »حاء« ، اسم مصدر و به كسر آن، مصدر 
دانسته اند و برخی دیگر به عكس، به كسر »حاء« ، اسم مصدر و به فتح 

آن، مصدر دانسته اند. ۵
به نظر می رســد قول اول با آیات قرآن ســازگارتر است؛ چرا كه 

می بینیم در آیه:
ِ َعَلی النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطاَع إَِلْیِه َسِبیاًل( )آل عمران:  ٩٧ ( )َو هلِلَّ

و برای خدا بر مردم ]واجب[ است كه آهنگ خان ]او[ كنند، آنها كه 
توانایی رفتن به سوی آن دارند.

كلمه »حج« به كســر »حاء« ، چنان كه »سیبویه« و »طبرسی« 
گفته اند، به معنای مصدری آن به كار رفته است. ۶

ولی در آیاتی مانند:
)اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت َفَمْن َفَرَض ِفیِهنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو 

( )بقره:  ١٩٧ ( ال ِجداَل ِفي اْلَحجِّ
حج در ماه های معینی است و كسانی كه ]با بستن احرام[ در این 
ماه ها حج را بر خود فــرض كرده اند ]باید بدانند كه[ در حج آمیزش 

جنسی و گناه و جدال روا نیست.
و ) ُقــْل ِهــَي َمواِقیُت لِلنَّاِس َو اْلَحجِّ ( ؛ »بگــو آنها بیان اوقات ]و 
تقویم طبیعی[ برای نظام زندگی مردم ]و تعیین وقت حج اســت[« . 
)بقره:  ١٨٩ ( و ) َفِصیاُم َثالَثِة أَیَّاٍم ِفي اْلَحجِّ ( ؛ »سه روز در ایام حج روزه 
ِ ( ؛ »حج و عمره را  وا اْلَحجَّ َو اْلُعْمَرَة هلِلَّ بــدارد« . )بقره: 19۶( و ) َو أَِتمُّ
برای خدا به اتمام برســانید« . )بقره:  ١٩۶ ( و ) َفَمْن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة إَِلی 

اْلَحجِّ . . .( ؛ »هركس با اتمام عمره، حج را آغاز كند. . .« . )بقره:  ١٩۶ (
كلمه حج به فتح »حاء« در معنای اسمی، یعنی همان انجام دادن 

اعمال ویژه در مكه، به كار رفته است. ۷
در هر صورت، چنان كه ضمن بحث های آینده خواهیم دید، حج از 
اركان مهم دین و سبب وحدت مسلمانان، عزت اسالم و شكست كفار 

و دشمنان است.
در ســنن »ترمذی« و »بیهقی« و مسند »احمد« از پیامبر اكرم 

)ص( نقل شده است:
ُبِنَی اإلسالُم َعلی َخمٍس: َشهاَدِة ال إلَه إالَّ اهلُل َوأنَّ ُمَحّمداً َرسوُل اهللِ، 

الِة، َوإیتاِء الزَّكاِة، َوَصوِم َرَمضان، َوَحجِّ الَبیِت. ۸ َوإقاِم الصَّ
اسالم بر پنج پایه استوار است: گواهی دادن به اینكه خدایی غیر از 
اهلل نیست و محمد )ص( رسول خداست، به پاداشتن نماز، دادن زكات، 

روز ماه رمضان و حج خانه خدا.
در »وسائل الشیعه« آمده است:

ِغُل َعن  یاِم؛ لنَّ الُمَصّلی إنَّما َیشــتَ الِة َوالصِّ إنَّ الَحجَّ أَفَضُل ِمَن الصَّ
أهِلِه ساَعًة َوإنَّ الصاِئَم َیشَتِغُل َعن أهِلِه َبیاَض َیوٍم، َوإنَّ الحاجَّ ُیشِخُص 
َبدَنه َو ُیضِحی َنفَسه َوُینِفُق ماَلُه َوُیطیُل الغیبَة َعن أهِلِه الفی ماٍل َیرجوُه 

َوال إلی ِتجاَرٍة.  9

حج از نماز و روزه باالتر است؛ زیرا نماز خوان، ساعتی و روزه دار، یك 
روز، از خانــواده اش فاصله دارد، ولی حج كننده بدنش را از خانواده اش 
دور و نفســش را قربانی و مالش را انفاق و غیبتش را طوالنی می كند؛ 
آن هم نه برای مالی و نه برای تجارتی، بلكه تنها برای انجام دادن وظیفه 

و عبادت.
صاحب جواهر بعد ازاین روایت می افزاید: 

»وقد تطابق العقل والنقل علی أّن أفضل العمال أحمزها وأّن الجر 
علی قدر المشّقة « . 1۰

و نیز در روایت آمده است:
»إنَّ الَحجَّ الَمبروَر ال َیعِدُلُه َشــیٌء َوال َجزاٌء َله إالَّ الَجنَّة«  11 ؛ »حج 
نیكو را هیچ عبادتی هم وزن نیســت و پاداشــی برای آن جز بهشت 

نیست« .
و نیز معاویة بن عمــار از امام صادق )ع( و او از پدران بزرگوارش از 

پیامبر اكرم )ص( نقل كرده است:
إنَّ َرسوَل اهللِ )ص( َلِقَیُه َأعرابیٌّ َفقاَل َلُه: یا َرسوَل اهللِ، إّنی َخَرجُت 

ُأریُد الَحجَّ َففاَتنی َوأنَا َرجٌل ُممیٌل »َكثیُر الماِل« َفُمرنی َأن أصنَع فی
، َفالَتَفَت إلیِه َرسوُل اهللِ )ص( َفقاَل:  مالی ما أبُلُغ بِه ِمثَل أجِر الحاجِّ
أُنظر إلی أبی ُقَبیٍس َفَلو أنَّ أبا ُقَبیٍس َلَك َذَهبٌة َحمراُء أنَفقَته فی َسبیِل 
. ُثّم قاَل: إنَّ الحاجَّ إذا َأخَذ فی َجهاِزه َلم  اهللِ مــا بَلغَت بِه ما َیبُلُغ الحاجُّ
َیرَفع َشــیئًا َوَلم َیَضعُه إاّل َكتَب اهلُل َله َعشَر َحَسناٍت، َوَمَحی َعنه َعشَر 
َسیِّئاٍت، َوَرفَع َله َعشَر َدرجاٍت، َفإذا َرِكَب َبعیَره َلم َیرَفع ُخّفاً. وَلم َیضعُه 
إاّل َكتَب اهلُل َله ِمثَل ذلِك، َفإذا طاَف بِالَبیِت َخرَج ِمن ُذنوبِه، َفإذا َسَعی 
فا َوالمرَوِة َخرَج ِمن ُذنوبِه، َفإذا َوَقَف بَِعَرفاٍت َخرَج ِمن ُذنوبِه، َفإذا  َبیَن الصَّ
َوَقَف بِالمشَعِر الَحرام َخرَج ِمن ُذنوبِه، َفإذا َرَمی الِجماَر َخرَج ِمن ُذنوبِه. 
قاَل: َفَعدَّ َرسوُل اهللِ )ص( َكذا وَكذا َموقفاً إذا َوَقَفها الحاجُّ َخرَج ِمن ُذنوبِه. 
؟ قاَل أبوَعبِداهللِ )ع( : َوال ُتكَتُب  ُثّم قاَل: أنَّی َلك أن َتبُلَغ ما َیبُلُغ الحاجُّ

َعَلیِه الُذنوُب أربعَة أشُهٍر َوُتكتُب َله الَحسناُت إاّل أن َیأِتَی بِكبیرٍة.  1۲
مردی از اهل بادیه پیامبر )ص( را دید و به حضرت عرض كرد: »من 
برای حج حركت كردم، ولی موفق به انجام آن نشدم، درحالی كه من 

مال دارم؛ به من بفرما با مالم چه كنم تا ثواب حج را داشته باشم« ؟
پیامبر اكرم )ص( به او توجه كرد و فرمود: »به این كوه ابوقبیس نگاه 
كــن! اگر این كوه برایت طال شــود و هــم آن را در راه خدا انفاق كنی، 
ثوابی را كه حج كننده می برد، نخواهی برد؛ چراكه حاجی وقتی كه اقدام 
به حج می كند، هیچ قدمی برنمی دارد مگر اینكه وقتی كه سوار شترش 
می شود، هیچ قدمی آن شتر بر نمی دارد مگر به مثل ثواب قبلی برایش 
نوشــته می شود. وقتی كه خانه خدا را طواف می كند، گناهانش آمرزیده 
می شود. وقتی كه سعی بین صفا و مروه می كند، از گناهانش بیرون می رود 

و خالص می شود«.
وقتی كه وقوف در عرفات می كند، از گناهانش نجات می یابد. وقتی 
كه در مشعر وقوف می كند، از گناهانش خارج می شود. وقتی كه رمی 
جمرات می كند، از گناهانش خارج می شود. راوی می گوید: پیامبراكرم 
)ص( یك یك مواقف و تكالیف حج را شــمرد و خارج شدن از گناهان 
را یاد آور شد، سپس فرمود: تو كجا می توانی به حاجیان از لحاظ ثواب 
بررســی؟ آن گاه امام صادق )ع( فرمود: تا چهار ماه گناهانش جز گناه 

كبیره اش نوشته نمی شود، ولی حسناتش نوشته می شود.
»ذریح محاربی« از امام صادق )ع( آورده است:

َمن ماَت َولم َیُحجَّ َحّجَة اإلسالِم َوَلم َتمَنعه ِمن ذلك حاَجٌة ُتجِحُف 
بِه أو َمرٌض ال ُیطیُق فیه الَحجَّ أو ُســلطاٌن یمنعــه َفْلَیُمْت َیهودّیًا أو 

َنصرانّیاً.  ١۳ 
كســی كه بمیرد و حج واجبش - حجت االســالم - را بدون عذر 
از قبیل ضرورت، مرض، ممانعت سلطان - انجام ندهد، وقت مردن یا 

یهودی یا نصرانی خواهد مرد.
با توجه به اهمّیت حج در اسالم و مسائل گسترده و آیات فراوان آن، در 
مباحث آینده، مطالب گوناگون آن را بررسی می كنیم. ه خداوند ده حسنه 

برایش می نویسد و ده گناه از او محو می كند و ده درجه باالترش می برد.
1 ( . المبسوط، ج  ١ ، ص  ٢٩۶ .

 ۲ ( . قواعد، ج  ١ ، ص  ٣٩٧ .
 ۳ ( . شرایع، ص  ۵۵ ؛ المعتبر، ج  ٢ ، ص  ٧۴۵ . 

۴ ( . جواهر، ج  ١٧ ، ص ٢٢٠ .
۵( . المفردات؛ قاموس؛ مجمع البحرین؛ أقرب الموارد.

۶( . مجمع البیان، ج  ٢ ، ص  ۴٧۶ .1
۷( . ر. ك: تذكره، ج  ٧ ، ص  ٧ ؛ مدارك الحكام، ج  ٧ ، ص  ۵ ؛ قاموس 

قرآن، ج ٢ ، ص ١٠۵ .
۸( . ســنن ترمذی، ج  ۴ ، ص  ١١٩ ؛ ســنن بیهقی، ج  ۴ ، ص  ٨١ ؛ 

مسند احمد، ص  ٩٣ .
9 ( . وسائل الشیعه، ج  ٨ ، ص  ٧٨ .

1۰( . جواهر، ج  ١٧ ، ص  ٢١۶ .
 11 ( . همان، ص  ٢١۴ .

 ١۲ ( . وسائل الشیعه، ج  ٨ ، ص  ٧٩ .
١۳ ( . كافــی، ج  ۴ ، ص  ٢۶٨ ؛ مــن ال یحضره الفقیــه، ج  ٢ ، ص  ۴۴٧ ؛ 
تهذیب، ج  ۵ ، ص ۴۶٢ ؛ تذكره، ج ٧ ، ص  ٩ ؛ وسائل الشیعه، ج  ٨ ، ص ٢٠ ؛ البته 

در متن حدیث اختالف مختصری وجود دارد و ناقل آن نیز مختلف است.
 برگرفته از کتاب تفسير آیات االحکام حج 
نوشته زین العابدین قربانی الهيجی نشر مشعر

کنکاشی در واژه "حج"
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راه کعبه 
راه بگذاریم و قصد حضرت عالی کنیم
خانه پردازیم و سوی خانه یزدان شویم
طبل جانبازی فرو کوبیم در میدان دل

بی زن و فرزند و بی خان و سرو سامان شویم
همرهان حج کرده با ز آیند با طبل و علم

ما به زیر خاک در، با خاک ره یکسان شویم
همرهان با سرخ رویی چون به پیش ماه سیب
ما به زیرخاک، چون در پیش مه کّتان شویم

دوستان گویند حج کردیم و می آییم باز
ما به هرساعت همی طعمه دگر کرمان شویم
گر نباشد حج و عمره و رمی و قربان گو مباش!
این شرف ما را نه بس کز تیغ او قربان شویم

این سفر بستان عیاران راه ایزدست
ما ز روی استقامت سرو آن بستان شویم

نام و ننگ و الف و اصل و فضل در باقی کنیم
تا سزاوار قبول حضرت قرآن شویم

بادیه بوته است ما چو زر مغشوش و مست
چون بپالودیم از او خالص چو زّر کان شویم

بادیه میدان مردان است و ما نیز از نیاز
خوی از این مردان بگیریم ، گوی این میدان شویم

گرچه در ریگ روان عاجز شویم از بیدلی
چون پدید آید جمال کعبه، جان افشان شویم
یا به دست آریم سّری یا برافشانیم سر   
یا به کام حاسران گردیم یا سلطان شویم
یا پدید آییم در میدان مردان همچو کوه
یا به زیر پشته ی ریگ اجل پنهان شویم

سنائی غزنوی

٭ ٭ ٭

ميعادگاه دوست 
ای عاشق مشتاق که خواهان لقایی

در راه طلب گم شده ای بی سر و پایی
میعاد گه دل بر جانانه همین جاست

یک لحظه به خود آ و نظر کن که کجایی
با عجز بر این خاک گران مایه بنه سر
گر آمده ای بر در سلطان به گدایی
دست طلب انداز به دامان وصالش
شاید برسی از ره لطفش به نوایی
تو بندگی آموز که آن شاهد یکتا
داند روش بنده نوازی و خدایی

او خوانده تو را بر سر خوان کرم خویش

شرمنده چرایی تو ز بی برگ و نوایی؟
بی پرده کند جلوه گری از در و دیوار

تو ناله و فریاد بر آری ز جدایی
معشوق بود بر سر پیمان محبت
زشت است اگر بر سر میعاد نیایی

اصغر عرب

٭ ٭ ٭
قبله دلها

ای منا ای سرزمین اهل دل
ای ز اشک انبیا خاک تو گل

ای منا ای وادی افروخته
ای ز آه خسته دل ها سوخته

در کجای دامنت ای خاک پاک
مصطفی صورت نهاده روی خاک
در کجا ای خاک خیزد از زمین

بانگ لبیک امیرالمومنین
در کجای دامنت از هر دو عین
بوده جاری در دعا اشک حسین

جایگاه قبله دل ها کجاست
خیمه گاه مهدی زهرا کجاست
دوست دارم رو در آن صحرا کنم
گفت و گو با یوسف زهرا کنم

دعوت حق
یک فرقه برآنند که این رحمت بود
گویند گروهی که تو را قسمت بود
ای آمده در دیار وحی آگه باش

نی همت و نی قسمت، این دعوت بود

ُمجرم محرم
کن سعی که باصفا چو زمزم باشی

در قرب به گل، پاک چو شبنم باشی
ای ُمجرم محرم، به حرم حرمت دار
ُمحرم که شدی، بکوش َمحرم باشی

شب مشعر
شب مشعر شب راز و نیاز است
دِر رحمت به روی خلق باز است

رسد آواز »َهل ِمن تائٍب« باز
گنه کاران، کنون وقت نیاز است

بیایید ای گنه کاران بیایید
که حق بخشنده و بنده نواز است

فغان و ناله و آِه گنه کار
به تاریکیِّ شب بس چاره ساز است

نفس باقی و فرصت هست در دست
اال ای عاصیان هنگام راز است

سيد مجتبی اطيونی زاده 

٭ ٭ ٭

قبله ابروی تو
ای حــریــم کـعبـه مـحـرم بـرطـواف 

کــوی تـو
مـن بـه ِگـرد کـعـبـه مـی گـردم به یاد 

روی تو
ما و دل ای مهدی دین بر نماز استاده ایم
من به پیش کعبه، دل در قبله ابروی تو
گرچه بر ُمحرم بود بوییدن گل ها حرام
زنده ام من ای گل زهرا به فیض بوی تو
بهر قربانی نه جان دارم که قربانی کنم
موقع احرام اگر چشمم فتد بر روی تو

دست ما افتادگان را هم در این وادی بگیر
ای که ِمهر از ُمهر جاءالحق بود بازوی تو

نوید مشهدی

٭ ٭ ٭
حّج واقعی

حّجاج سوی کعبه ِز هر جا که رو کنند
باید رضای حق همه جا جست و جو کنند

اول تنی که غرق گنه بود سال ها
با آب توبه از دل و جان شست و شو کنند

بیرون ز تن کنند لباس ریا و کبر
احرام از تواضع و ُخلق نکو کنند
لبیک گو شوند خدا را به راستی

نی بر دروغ هر وله وهای و هو کنند
بینند در طواف خدا را نه خانه را

تا روی دل به صورت و معنا به او کنند
سعی صفا و مروه کنند از صفای دل

چون جهد درد دویدن خود سو به سو کنند
شایسته نیست اهل ریا را در این مقام

از آب پاک زمزمشان در گلو کنند
حق خوانده است دشمن خود این گروه را

آنان که منکرند بگو رو به رو کنند
رضا اصفهانی )سعيد(

حج ابراهیمی در شعر فارسی
نمونه هایی از اشعار پیرامون حج

نشر مشعر موسســه فرهنگی هنری وابسته 
به بعثه مقام معظم رهبری اســت که محصوالت 
فرهنگی شامل کتاب ها، نرم افزارها و... مرتبط با 
حج و زیــارت را با توجه به انواع نیازهای زائران و 
متخصصان و کارگزارن و روحانیان تولید و منتشر 
می کند. نظر به اســتقبال بســیار باالی زائران و 
کاربــردی بودن آثار مشــعر در حوزه های حج و 
عتبات این در این بخش هر شماره تازه های این 

موسسه را معرفی می کنیم.
    مهدویــت برتریــن حقیقت تاریــخ    با 
مسافر کعبه    درسنامه وهابیت، پیدایش جریان 
 ها و کارنامــه    مدیریت فرهنگی حج و زیارت
    گاهنامــه کالمی بینش)تکفیر و تکفیری ها(
   وصال دوســت    فصل مهمانی    شوق دیدار   
  حج در اندیشــه سیاســی اجتماعی رهبری

   ره توشــه مبلــغ در حج    زیــارت از دیدگاه 
علمــا و عرفا فرقیــن    ادله االمامــه فی ضوء 
الکتاب و الســنه    تفسیر آیات ویژه حج جوانان  
  شــفاعت)مجموعه مقاالت در رد وهابیت ۳(
    زیــارت )مجموعه مقــاالت در رد وهابیت ۲(

  راه ســعادت    پاســداری از مرقــد پیامبران 
وامامان به زبان اردو    آداب الشــهرین    تفسیر 

قرآن ناطق

پاسخ به آنچه وهابيان در بقيع  مي گویند
مجموعه پرسش و پاسخ حقیقت درساحل عنوان 
كتابي است كه با تجدیدنظر و اضافات رضا محمدي 
به همت پژوهشكده حج و زیارت از سوي مؤسسه 
فرهنگي هنري مشعر منتشــر شده است و تالش 
مي كند به آنچه وهابیان در بقیع مي گویند پاسخ دهد.

نظر به استقبال باال عالقمندان این کتاب به همت 
محمد مظفري و مسلم شوبكالني از محققان حوزوي 
بازنویسي و تنظیم مجدد شده است.در مقدمه این 
اثــر مي خوانیم: یكي از روش هاي مقابله جبهه كفر 
و شــرك با اســالم، رخنه در صفوف مسلمانان از 
طریــق تحریف حقایق دین و واژگون كردن اهداف 
نهایي تعالیم مقدس اسالم است. ازدواج امام حسین 
علیه السالم با دختر پادشاه ایران و عالقه خلیفه دوم 
به خاندان پیامبر، شــرك نبودن توســل به امامان 
مدفون در بقیع، آگاهــي مردگان از احوال زندگان، 
انتساب قبر فاطمه بنت اسد به فاطمه زهرا و شرك 
نبودن ذكر »یا علــي« و...از دیگر موضوعات مطرح 
شده در این كتاب است كه وهابیان بر آنها شبهه وارد 
مي كنند.این کتاب در قطع وزیري، شمارگان ۵۰۰۰ 
نســخه و قیمت ۶۲۰۰ تومان به همت پژوهشكده 
حج و زیارت از سوي مؤسسه فرهنگي هنري مشعر 

منتشر شده است.

تازه های مشعر

آئين و ادب

زاهدی مهمان پادشــاه شــد،چون به طعام بنشســتند کمترازآن خوردکــه ارادت اوبود وچون به 
نمازبرخاستند بیشترازآن کردکه عادت او بودتا ظن صالحیت درحق اوزیادت کنند.

ترسـم نرسـی به کــــعبه ای اعــرابی /  کاین ره که تو می روی به ترکستان است
چون به مقام خویش آمد، ســفره خواست تا تناولی کند.پسری صاحب فراست داشت گفت: ای پدر 
باری به مجلس سلطان در، طعام نخوردی؟ گفت: در نظرایشان چیزی نخوردم که بکار آید. گفت: نمازرا 

هم قضا کن که چیزی نکردی که بکارآید.
اى هنرها گرفته بر كف دست        عیــــب ها برگــرفته زیر بــغـل
تا چه خواهى خریدن اى مغرور       روز درمـــاندگى به سیــم دغل

ماجرای یک مثل معروف

  حکایت گلستان، 
باب دوم حکایت ششم

شعر همواره در میان ایرانیان جایگاه رفیعی داشته است خصوصا که درونمایه مذهبی و دینی داشته باشد. اشعار 
شاعران درباره حج یکی از برترین آثار منظوم ادبیات فارسی است. آرایه ها و استعارات به کار رفته در ادبیات کشورمان 

در حوزه حج از شاهکارهای ادبیات جهان هستند.برای نمونه اشعاری از شاعران معاصر و کهن را با هم می خوانیم: 

٭ برگرفته از فصلنامه میقات حج
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  سيد ناصر موسوي 
دل انسان که لطیفه اي رباني است كانون درك و معرفت و نیز 
خواســت ها و گرایش هاي متنوع است. روح آدمي در حالت تعادل 
از لطافت خاصي برخوردار است، دل مؤمن جایگاه ایمان، محبت ، 
خوف و رجاء ، رضا و مانند آن است. اما هنگامي انسان مرتكب خطا 
و گناهي مي شود تعادل وجودي او بهم مي خورد، رفته رفته لطافت 
اولیه را از دســت مي دهد و دل، به نارسائیها و بیماریهاي گوناگون 
مبتال مي گردد كه در نهایت قساوت قلب نتیجه آن است و بسیاري از 
مواهب فطري و معنوي را از دست مي دهد بطوریكه نه رغبتي براي 
راز و نیاز با خدا دارد و نه شوقي براي عبادت . بنابراین ریشه كماالت 
در درون او مي خشــكد كه پیامبر اعظم)ص( مي فرماید»دورترین 

مردم از خدا، شخص سخت دل است«
و در جاي دیگر حضرتش مي فرماید:

»اي اباذر اگر مرگ خویش را كه با شتاب بسراغت مي آید ببیني 
از آرزوهاي دور و دراز دل زده مي شوي و دیگر فریب آن را نخواهي 

خورد«.
در جاي دیگر حضرت مي فرماید:

»هركس مي خواهد قساوت دل خود را ازبین برد باید یتیمي را 
مــورد محبت و نوازش خود قرار دهد. و از او دلجویي نماید تا اینكه 
دل او به خواست خدا نرم شود چرا كه براي یتیم حقي است« و در 
روایتي دیگر آمده اســت : هركس یتیمي را بر سر سفره طعام خود 

نشاند و دست مهر بر سرش كشد دل او نرم شود.
عوامل بازدارنده تعليم و تربيت

ریـــاء: ریاء چیست: اگر خواسته دروني كسي این باشد كه 
بواسطه انجام عبادتي از واجبات و مستحبات نزد مردم كسب آبرو 

كند و معتبر شــود و مردم او را آدم درست و نیكو پندارند و بدینوسیله 
به مقاصد شــوم دنیوي خود از افزوني ثروت و مقام و منصب برسد این 

خواسته و میل قلبي و اراده ریاء است.
نبي مكرم اســالم)ص( مي فرماید: دشمن ترین دشمنانت نفس تو 

است.
و در جاي دیگر مي فرماید:»هرگاه خداوند به بنده اي اراده كند خیر 
فرماید نیك هایش را از نظر دور كند تا مغرور نشــود و زشتي هایش را 
پیش رو قرار دهد تا فراموش نكند و از همنشیني با كسانیكه از یاد خدا 

رو گردانند بیزاري كند تا با آنها ننشیند«.
كبـر:  کبرخلقي اســت نفساني و حالتي است نهاني كه در انسان 
بواسطة بلند مرتبه دیدن خود از دیگري پیدا مي شود بطوریكه بر این 
اعتقاد نادرست تكیه كند. پس خود را مهم و عزیز و بزرگوار و دیگران را 

ناقابل و كوچك بپندارد و به بزرگواري خیالي خود شادمان باشد.
رسول خدا)ص( فرمود:  هركس از روي كبر بر زمین راه رود از زیر و 

رویش آن را لعنت كنند«
و در جــاي دیگر مي فرماید: خداوند تبارك و تعالي فرمود هركس 

بیك دوست من اهانت كند هرآینه  به جنگ با من كمین كرده است.
روزیكه رسول خدا)ص( به علي )ع( خبر داد كه در ماه رمضان كشته 
مي شوي و ریش تو از خون سرت خضاب خواهد شد علي )ع( فرمود یا 
رسول اهلل آیا در آنوقت دین من سالم است؟ فرمود بلي عرض كرد پس 

مرا از شهادت باكي نیست«
در جاي دیگر حضرتش مي فرماید: خداوند سالم كردن را مستحب 
و جوابش را واجب فرمود و در وصیتش به علي)ع( فرمود. یا علي ســه 
چیز پاك كننده گناه است. بطور آشكارا سالم كردن، طعام دادن و نماز 

خواندن در شب هنگامي كه مردم خوابند.
حسـد: هركس كه از داشت هاي دیگران چون مال و فرزند علم و 
شجاعت نا خشنود باشد و خشمگین شود و در آرزوي گرفتن این نعمت 
از او باشد، این حالت دروني حسادت است و صاحبش را حاسد و آنكه به 

او حسد مي ورزند محسود گویند.
روزي رســول خدا)ص( به اصحابش فرمود. اي یاران من آگاه باشید 
مرضي كه مردم پیش از شــما گرفتار شدند بسوي شما رو آورده و آن 
بیماري حسد است كه مویي را نمي زداید ولي دین را ریشه كن مي كند 

و نجات از آن به این است كه انسان دست و زبانش را نگهدارد و دشمني 
برادر دیني را در دل نداشته باشد«

پیامبر اكرم )ص( فرمود: اي مردم راســتي شیطان آدم را از بهشت 
بیرون كرد به سبب حسدي كه داشت پس حسد نداشته باشید كه اعمال 

تان هدر شود و از راه دین بیرون شوید. . . «
و نیز فرمود »ایمان و حسد در دل مؤمن جمع نمیشوند«

اگر دو نفر در یك كالسند یا در طبابت و مربي گري در یك محیط 
همكاري مي کنند هرگاه یكي دیگري را دید كه بدالیلي توفق دارد و یا 
مردم و دانش آموزان به او عالقه بیشتري نشان مي دهند از او قهر كند به 

بیماري حسادت مبتال شده كه سرچشمه فساد اخالقي است.
رســول اكرم اسالم مي فرماید»بهشــت بر هر بخیلي حرام است و 
چیزي مانند بخل ایمان را نابود    نمي سازد و نیز فرمود بخل و ایمان در 

دل بنده جمع نمیشود.
رسول خدا مي فرماید»حسود كم لذت ترین مردم است«

سعدي مي فرماید:
اگـــر لـذت تـــرك لـذت بــدانــي

دیـگــر لــذت نفـس لـذت نــدانــي
سفرهـاي علـوي كنـد مــرغ جـانـت

گــــر از چـنـبر آز بــازش نشـانـــي
ولیـكـن تـــرا صبـر عنـقـا نـبــاشــد

كه در دام شهوت به گنجشك مـاني
تو این صورت خود چنان مي پرستي

كـه تـا زنـده اي ره بــه معني نــداري
ریختن آبروي مؤمن

از گناهان كبیره اي كه خداوند برآن وعده عذاب داده ریختن آبروي 
مؤمن است. به هر نحوي كه باشد خواه مسخره كردن یا دشنام دادن و 
بد گفتن یا عیب گزاردن یا سرزنش و خوار كردن و یا سبك شمردن و 

اهانت كردن یا هجو كردن و آزردنش باشد.
پیامبر اســالم)ص( مي فرماید»در قیامت اهل سخریه و استهزاء را 
میآورند و براي یكي از ایشان دري از بهشت مي گشایند و به او مي گویند 
بشتاب و داخل شو او با غم و اندوه مي آید كه داخل شود در را مي بندند 
و از طرف دیگر دري مي گشایند و به او مي گویند زود داخل شو چون 

نزد آن  مي رسد در را مي بندند همچنین به این بلیه گرفتار است و 
از هیچ دري داخل نمي تواند بشود بطوریكه مأیوس مي شود چنانچه 

به او باز مي گویند بیا و نمي آید.
پیغمبر اكرم)ص( مي فرماید: دشنام دادن به مؤمن مانند نزدیك 

شدن به هالكت است .
و در جاي دیگر مي فرماید: براستي خداوند بهشت را حرام فرموده 
است بر هر فحش دهندة بي آبرو و كم شرم كه باك ندارد چه بگوید 

و چه به او گفته شود .
همچنین پیغمبر اكرم)ص( مي فرماید:هركه كار زشتي را فاش 
كند مانند كسي است كه آن را بجا آورده و هركه مؤمني را به چنیزي 

سرزنش كند نمي میرد تا آنرا مرتكب شود.
غيبت: غیبت كردن یكي از گناهان كبیره اي است كه خداوند 
وعدة عذاب دردناكي براي مرتكبین این گناه داده است و در سورة 
نور مي فرماید »و كسانیكه دوست مي دارند خصلت ناشایسته فاش 
شــود در بارة كسانیكه ایمان آوردند براي ایشانست عذابي دردناك 

در دنیا و آخرت .
رسول خدا)ص( مي فرماید»غیبت آن است كه برادر دینیت را 
به آنچه كراهت دارد یاد كني«و حتي استماع غیبت نیز حرام است 
و گناه كبیره اســت . پیغمبر اكرم )ص( مي فرماید»شنونده غیبت 
در حكم غیبت كننده است و گوش دهندة به غیبت یكي از غیبت 

كنندگان است«.
رسول اكرم اسالم)ص( در جاي دیگري مي فرماید»كسانیكه از 

برادر دیني اش نزد او غیبت شـود
درحالیكه بتواند او را یاري كند و یاریش كند،خدایتعالي او را در 
دنیا و آخرت یــاري مي فرماید و چنانچه درصورت توانایي یاریش 
نكــرد، خداوند اورا بخودش واگذار نموده و در دنیا و آخرت یاریش نمي 

فرماید.
 شيوه زندگي پيامبر اعظم

تحقیقًا آشنایي با روش و آداب زندگي و خلق و خوي آن بزرگوار که 
خود مظهر کامل و آیینه تمام نماي مکارم اخالقي است گام مؤثر جهت 

درک هرچه بیشتر مسایل اخالقي خواهد بود.
ســیره رســول خدا)ص( که واالترین الگوي کماالت انساني و 
مصداق آیه شــریفه» و لکم في رسول اهلل اسوه حسنه« عالي ترین 
نمونه تربیت و اخالق اسالمي باشد که با الهام از سیره آن حضرت 
بتوانیم در رشد و ســازندگي شخصیت خود و فراگیران و متربیان 

قدمي موثر برداریم.
اخالق فردي رســول خدا)ص( :  حضرتش همچون خورشید 
تابان در آسمان انسانیت  مي درخشید و کالبد ارزشهاي واالي اخالقي 
و کماالت و ســجایاي انساني را روح مي بخشید. ایشان الگوئي به تمام 
معنا از جمیع کماالت و امتیازاتي که یک انســان در همه ابعاد وجودي 
خود مي تواند داشته باشد در زندگي سراسر عظمت و شگفت انگیز آن 
حضرت ترسیم شده است که براي همیشه چون مشعلي فروزان فراراه 

آدمیان پرتو افشاني مي نماید.
ساده زیستن رسول خدا)ص( :  او زندگي بي آالیشي داشت 
و زوائد معیشت را از زندگاني خود دور نمود. امام محمد باقر)ع(  مي 
فرماید: فرشــته اي خدمت رسول خدا)ص( آمد و گفت اي محمد 
خدایت سالم مي رســاند و مي فرماید اگر بخواهي سرزمین مکه 
را براي تو از طال پرســازم. رسول)ص( سربسوي آسمان بلند کرده 
عرض کرد: خدایا ! این حال براي من بهتر است که یک روز از غذا 
سیر شــوم و سپاسگذاري ترا کنم و روز دیگر گرسنه باشم و از تو 

گدایي کنم.
رسول خدا)ص( در این ارتباط مي فرمایید: از خوشبخت ترین مردم 
در نظر من مؤمني اســت که متعلقادش کم و از نماز بهره مند باشد. از 
روزي بحد کفاف قناعت کند و به آن بســازد تا بخداي خویش برسد و 

خداي را بخوبي پرستش کند .
درجــاي دیگر حضرتش مــي فرماید» زهد در دنیــا کوتاه کردن 

آرزوهاست و شکر نعمت و خود داري از آنچه خدا حرام کرده است«.

در مدینه منوره از نبی اکرم)ص( چه می آموزیم
سیره عملي پیامبر اعظم)ص( در تعلیم و تربیت

ژرفا

دو نکته از آیت اهلل جوادی آملی 
1(همان طوری که تکبیرةاالحرام، لبیک به همه احکام و ِحَکم نماز است و همان طوری که نّیت صوم، پاسخ 
به تمام دستورهای روزه است، تلبیه حج و عمره نیز لبیک گفتن به جمیع قواعد حج و قوانین عمره خواهد بود. 

مهم ترین قانون این دو عمل عبادی، هماهنگی حاجیان و معتمران در تمام مناسک است.
۲(حضور همگان به طور همسان در ساحت یک »قبله« و در محور یک »مطاف« و در مساحت یک »َمسعٰی« 
و مانند آن از مآثر حج و آثار عمره است که سهم تعیین کننده ای در وحدت و پرهیز از تفرقه و اثر بارز در امتثال 

دستور زندگی مسالمت آمیز و اجتناب از طرد و تکفیر و توهین داشته و دارد.



دور جدید8
شماره 1
24 خرداد 1393
16 شعبان 1435

پاســخگویی  منظور  به 
کارگزاران  زائــران،  نياز  به 
و  امر حج  و روحانيــون در 
زیارت،اداره آموزش بعثه مقام 
را  معظم رهبری چه کارهای 

انجام می دهد؟
آموزش درحــوزه فرهنگی به 
صورت یک اداره از ســال 1۳۸۴و 
در بخش روحانیون تاسیس شد 
وقبل از آن بعثــه دارای معاونت 
بــود. در  آمــوزش و پژوهــش 
به  تبدیل  پژوهش  ساختارجدید 
پژوهشکده شــده است و آموزش 
زیر نظرمعاونت فرهنگی به عنوان 

یک مدیریت عهده دار بخش آموزش گشــت. اولین و مهمترین کاری 
که باید صورت می گرفت در بحث تهیه و تولید برنامه های آموزشــی 
بود که مشخص کند ما بر اساس اهدافی که داریم چه کارهای در حوزه 
معرفتی، دانشی و حوزه های معارفی باید برای کارگزاران و زائران انجام 
بدهیم. براساس آن برنامه هایی تدوین شد وبه عنوان آموزش های بدو و 
ضمن خدمت و آموزش های تکمیلی برای کارگزاران از سال ۸۵ شروع 
شد و دوره های جدید با تجدید نظر اصالحاتی در آنها صورت گرفت ودر 
سراسر کشــور اجرا شد که هزاران نفر از روحانیون، مداحان، کارگزاران 

فرهنگی و مسئوالن فرهنگی در این دوره ها شرکت می کردند. 
اما با توجه به الزامات شــغلی و پراکندگی مخاطبان، در شیوه های 
آموزش تغییراتی را انجام دادیم و به سمت آموزش های مجازی رفتیم. 
از سال۸۶ در این رابطه گام های برداشته و تولید آن شروع شد و از سال 
۸9 برنامــه آموزش مجازی ما فعال شــده و اکثر دوره ها و برنامه های 
آموزشی ما از طریق سامانه آموزش مجازی صورت می گیرد، این آموزش 
مجازی شــامل بسته های آموزش الکترونیکی که بیش از ۷۰۰ جلسه 
آموزشی است که با استانداردهای مطرحی که در داخل کشور استفاده 

می کنیم تولید و بارگزاری شده است.
 در بخش های زائران و کارگزاران، تقسیم بندی بدین صورت است 
که حج عمره و حج تمتع مدنظر قرار گرفته و دونگاه دانشــی و معارفی 
وجود دارد. قسمتی از بخش معارفی نیاز به حضور در کالس دارد، مانند 
روش تبلیغ، مدیریت فرهنگی و انتقال تجارب و بحث آشنایی با نرم افزارها 
و... برخی هم کالس های آنالین اســت. تاالر گفتگونیز وجود دارد که 
برای 1۲ انجمن تعریف شده است و بیش ۲ هزار نفر عضو دارد. بخش 
دیگر رسمیت بخشی برای آموزش ها و به توصیه مقام معظم رهبری، 
تربیت نیروی انسانی بود که پیگیر این کار با مجوز و طراحی و مصوب 
کردن رشته های حوزه نیاز بودیم. مثل رشته تبلیغ و رشته ارتباطات. 

در کارشناســی تبلیغ و هم کارشناسی ارشد ارتباطات با گرایش حج و 
زیارت از شورای وزارت علوم مجوز گرفتیم و امسال برای چهارمین دوره 
دانشجو در دانشگاه علوم و حدیث می گیریم و یک دوره هم دانشجوی 
مجازی در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( گرفتیم. بخش دیگر این اداره 
در بحث آموزش های تکمیلی براساس نیاز متمرکز است. برای مسئوالن 
فرهنگی بنا به شرایط در بحث کاربری رایانه،نرم افزار،عکاسی و محیط 
آرایی را که هرسال بنا به نیازهای جدید پیش می آید رااضافه می کنیم، 
برای روحانیون نیز که هر ســال که به حج اعزام می شوند،برای به روز 
رساندن اطالعاتشان یک دوره آموزش تکمیلی به صورت مجازی برگزار 
می شود. آزمونی نیزدر ماه شوال برگزار می کنیم که همه موظف هستند 
در آن شرکت کنند و شرط اعزام برای دوره های بعدی قبولی و کسب 
امتیاز در این آزمون اســت.  از ســال گذشته بسته های آموزشی برای 
زائران غیرفارسی زبان را تولید کردیم.ایرانی هایی هستند که در خارج 
از کشور سکونت دارند وطبیعتا ممکن است دیگر فارسی صحبت نکنند 
وهمچنین شیعیانی که در کشــورهای دیگر به صورت اقلیت زندگی 
می کنند و امکان برگزاری جلسات برای آنها مهیا نیست میتوانند از این 
سامانه بهره ببرند وسامانه با امکانات خود بخش زیادی از نیازهای آنان را 
برآورده خواهد کرد.  از دیگر فعالیت های آموزش بعثه مقام معظم رهبری 
میتوان به تولید ۴۰ متن آموزشی به روزشده اشاره کرد. همچنین سه 
درسنامه آموزشی برای کارگزاران و زائران، نرم افزارهای سه بعدی برای 
آموزش زائران توسط روحانیون هم برای حج تمتع،عمره و اعتبات عالیات 
را داشــته ایم. نرم افزارها از سال گذشته در اختیارشان قرار گرفته و در 

ارتقاء آموزشی بسیار موثر بوده است.
با توجه به فعاليت شما در حوزه آموزش، فکر می کنيد فضای 
مجازی چقدر از نياز آموزشــی مخاطبان را با توجه به این که 
برخی زائر، برخی کارگزار و برخی روحانيون و حتی بســياری 

عالقه مندان هستند را تامين 
می کند،آماری دارید که این 
ميزان  چه  به  آموزش  فضای 

اثر گذاری داشته است؟
ما قطعا از فضای مجازی این 
انتظار را نداریم کــه همه زائران، 
مخاطبین ما باشند، ما آموزش های 
دیگــری را برای زائــران داریم و 
در حقیقــت ازآموزش مجازی به 
عنوان مکمل استفاده می کنیم. 
بعنوان مثال درایران1۰تا 1۲جلسه 
برگزارمی شود.همچنین  کاروانی 
اردوهــای آموزشــی را تعریــف 
کرده ایم کــه به صورت عملی در 
بسیاری از استان ها اجرا می شوند. آمار بهره از آموزش مجازی ما تا کنون 

1۲تا1۵درصد است که این روند به سرعت در حال افزایش می باشد.
همچنین برای خانم ها جلسه ای ویژه ۳تا ۴ ساعته است.همانطور 
که گفتم آموزش های مجازی مکمل این جلســات است و افرادی که 
دارای تحصیالت عالیه هستند، انتظاراتی بیش از کالس ها دارند، زیرا 
فعال این کالس ها باحضورهمه افراد با تحصیالت مختلف برگزار می شود 
و طبقه بندی از این نظر وجود ندارد.لذا کالس های آنالین ما می تواند 
نقش مکمل را ایفا کندو بخشی از این انتظارات را برآورده کند. البته برای 
برخی از زائرانی که جا و امکان اســتفاده از فضای مجازی وجود ندارد، 
پیش بینی هایی نیزداشته ایم. دربرآوردهایی که در طرح تعالی حج آورده 
شده میزان استفاده و اثرگذاری این روند، متوسط ارزیابی شده واین برای 

ما آمارخوبی است.
نمونه این ساختار آموزش در کشورهای اسالمی دیگر وجود 
دارد؟ و اگر وجود دارد مقایســه ای صورت گرفته است و اگر 
وجود ندارد درخواستی از جمهوری اسالمی داشته اند که از 
تجربيات بعثه مقام معظم رهبری در امرآموزش بهره برداری 

کنند؟
در خیلی از کشورها مانند مالزی این آموزش ها را شروع کرده اند 
و آنها از نظر زمانی وقت بیشــتری را دراختیاردارند، اما ممکن است 
که از نظر محتوای و گستردگی در حد ما نباشند. باتوجه به اینکه در 
ایــران ۳ تا ۴ ماه زمان داریم باید با این کمبود زمان را جبران کنیم. 
در کشــورهای دیگر مانند عراق ولبنان بحث آموزش وجود دارد و در 
این بین تعامالتی هست و ما از ایران برای مربی، منبع، نرم افزارهای 
تولیدی برای آن ها فرســتادیم واین تقاضا از ایران وجود دارد و قطعا 
آموزش منحصر به ما ایرانی ها نیســت ولی جمهوری اسالمی تجربه 

خوبی در این زمینه ها دارد.

سامانه جامع 
آموزش مجازی 

با مسئوالن

شــرایط و اقتضائات روحانیون،زائران و سایر عوامل فرهنگی به 
عنوان فراگیران و مخاطبان اصلی آموزش در بعثه مقام معظم رهبری 
اتخاذ روش ها و به کار گیری ســاز و کارهایی را ایجاب کرد که با 
حفظ کارآمدی، دسترسی آســان و کاهش محدودیت های زمانی و 
مکانی شیوه های آموزش مجازی به کار گرفته شود و به همین دلیل 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام به تاسیس سامانه 
آموزش مجازی کرد، این ســامانه با فراهم شــدن زیر ساخت ها و 
بسترهای فنی و تولید محتوا از خرداد ۱۳89 آغاز به کار کرده و شاهد 
استقبال خوب فراگیران بوده است.عالقه مندان می توانند به آدرس 

www.amoozesh.beseh-rohani.irمراجعه کنند.

حجت االسالم دکتر احمدی مدیرکل آموزش بعثه مقام معظم رهبری:

استقبال از آموزش مجازی به سرعت در حال افزایش است

  اميرمجدزاده 

در امر برنامه ریزی اجرایی و محتوایی حج و زیارت به گواه همه کارشناســان، کشــوری به اندازه 
جمهوری اسالمی ایران ساختارمند نيست. امر آموزش در حج و زیارت یکی از همان ساختارمندی هاست 

که نياز آن برای کارگزاران، روحانيون و زائران هميشه احساس شده است. 
هر فرد یا گروهی با هر سطحی از تحصيالت ابتدایی ، حوزوی و یا دانشگاهی همواره نياز به آموزش 
برای ادای هر چه بهتر فرائض و کســب معرفت و بهره هر چه بيشتر معنوی از این سفر ویژه دارد.چند 
سالی است که اداره آموزش بعثه مقام معظم رهبری با امکانات به روز تکنولوژیک و برنامه ریزی دقيق 
سعی داشته که آموزش ها را بهتر و راحت تر به مخاطبان منتقل کند. از این رو گفتگویی داریم با حجت 
االسالم و المسلمين دکتر احمدی مدیرکل آموزش بعثه مقام معظم رهبری پيرامون عملکرد، برنامه ها و 

اهداف این اداره که با هم ميخوانيم: 



۹

از این مردان و زنان هیچ 
توبه اي  قبول نمي شود

 توصیه های فرودگاه
و بار حجاج

وصیت نامه شهید ابراهیم یعقوبي
اینجانب ابراهیم یعقوبي یكي از بندگان گنهكار و روسیاه خدا كه با چشم باز و آگاهي كامل به 
دســتورات دین مبین اســالم كه به آن اعقتاد صد در صد دارم به جبهه آمده ام تا دشمنان را به 
زانو درآورم. بر ماســت كه نگذارید خون این شهیدان و عزیزان مجروح و معلول پایمال شود..... 
از جنگ حمایت كنید كه این جنگ سرنوشت اسالم و كفر است.مادرم! شما به زیارت كعبه رفتید 
و من هم به زیارت خداي كعبه.صفا و مروه نمودید و من بین جبهه و قتلگاه.... شــما با سنگ، رمي 
جمره، كردید و من با فشــنگ شیطانكهاي ملحد و منافقین را نشانه رفتم! شما با لباس سفید محرم 
شدید و من با لباس رزم احرام كردم شما حجر االسود را بوسه زدید و من ریگهاي تفتیده كربالي 

غرب و جنوب را.

   زائــران محترم ، ۴ ســاعت پیش از پرواز 
می بایست در فرودگاه حضور داشته باشند.

   گذرنامــه خود را در ســاک هایی که به 
قسمت بار تحویل می شود نگذارید.

   اوراق بهــادار و اشــیاء قیمتی، مدارک و 
پول خود را در جامه دانهای تحویلی به بار قرار 
ندهید.شــرکت های هواپیمایی و بیمه در قبال 

مفقود شدن آنها مسئولیتی نخواهند داشت.
   از حمــل مایعاتــی نظیــر ســرکه،آب 
لیمو،مواد شیمیایی و وسایلی نظیر فندک،قوطی 
نوشابه،خودکار لیزری، کپسول گاز و ..خودداری 

گردد.
برنــده نظیــر  و  فلــزی  اشــیاء     ورود 
چاقو،ناخنگیر،کارد و چنگال، اســپری، اسباب 

بازی و ..به داخل هواپیما ممنوع است.
   بخشــنامه مصوب هیــات محترم دولت 
درباره عدم خرید کاالهای غیر مجاز و غیرقابل 
حمل مانند ضبط صوت،یخچال فریزر،ماشــین 
لباسشویی،چرخ خیاطی،آب گرمکن،اجاق گاز و 

وسایل مشابه را رعایت فرمایید.
   آب زمزم: بر اســاس قوانین شرکت های 
هواپیمایی و به منظور حفظ ایمنی پرواز حمل 
هرگونــه گالــن آب به داخــل هواپیما ممنوع 

می باشد.
مخدر  مواد  و  اسالمی  مجازات  قوانين 
در ایران و برخی مفاد قانون مبارزه با مواد 

مخدر در عربستان
همراه داشتن هرگونه داروی گیاهی مشکوک 
و شــبیه به مواد مخدر، قرص های روان گردان 
مانند متادون،قرص های آرام بخش از قبیل انواع 
کدئین،دیازپام،فلورازپام، حاوی  های   مســکن 
کلونازپام،اکسازپام،لوزارپام و...در عربستان جرم 
تلقی شــده و در صــورت کشــف از زائران در 
فرودگاههای عربستان حسب مقدار آن مجازات 
جریمه و حبس از ۲تا 1۰ سال را در بر خواهد 
داشت. چنانچه اتباع جمهوری اسالمی ایران با 
هر قصدی اقدام بــه نگهداری،حمل یا قاچاق 
مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور نمایند از 
زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا ۵ سال 
گذرنامه انان ابطال و ممنوع الخروج می شوند. 
در صورت تکرار به مدت ۵ تا 1۵ سال گذرنامه 
آنان ابطال و ممنوع الخروج می شــوند.صدور 
هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج 
از کشــور به ســبب موضوع این قانون محکوم 
شده اند مشــمول ممنوعیت موضوع این ماده 

می شود.

بايد ها و نبايدها

در روایتي از پیامبر آمده است هر زني كه شوهرش را با زبان اذیت كند، از 
او هیچ توبه و حسنه اي قبول نمي شود تا اینكه شوهر از او راضي شود. البته 
پیامبر بالفاصله مي گوید و همچنین است مردي كه نسبت به زنش ظلم كند 

و ناسازگار باشد.
گنجینه ارزشمند معارف الهي و آموخته هاي اهلبیت )علیهم السالم( در 
اختیار ماست كه اگر از آن براي پیشبرد كارهاي خود بهره نبریم و با عنایت 
بــه آموخته هاي آنان از زندگي خود لذت نبریم به خود و به خانواده و هم به 

جامعه ظلم كرده ایم.
در دین مبین اســالم بر احترام متقابل و شناخت حقوق زن و مرد تاكید 
و راههاي گریز از مشــكالت و رسیدن به ســعادت نشان داده شده است كه 
اگر بتوانیم آن را در زندگي مشترك عملیاتي كنیم به طور یقین با آرامش و 

آسایش روزگار را سپري خواهیم كرد.
 آقایان در حد امكان زمینه آسایش و راحتي خانواده را باید فراهم كنند. 
پیامبر رحمت فرمود: هر مردي زحمت بكشد و بر عیالش انفاق كند، در ازاي 

هر درهم ۷۰۰ برابر خداوند به او مرحمت فرماید
آقایان نیز بر همسران خود حقوقي دارند؛ از جمله آنكه در روایتي از پیامبر 
آمده است هر زني كه شوهرش را با زبان اذیت كند، از او هیچ توبه و حسنه اي 
قبول نمي شود تا اینكه شوهر از او راضي شود. البته پیامبر بالفاصله مي گوید و 

همچنین است مردي كه نسبت به زنش ظلم كند و ناسازگار باشد.
طبق روایتي از امام باقر علیه السالم جهاد مردان در میدان رزم و جهاد زنان، 
صبر در برابر دشواري هاي زندگي است از همین رو زنان باید تالش كنند تا در 

برابر دشواري هاي زندگي صبر نمایند؛ البته دشواري با سختي متفاوت است.

هـــــــي  گا
متوجه  ســختي 
اعضــاي  تمــام 
خانواده اســت اما 
دشواري مربوط به 
مشكالتي است كه 
خارج از خانه براي 
مرد پیش مي آید 
و ممكن است آثار 
آن بــر روي رفتار 

مرد در خانه نمایان شــود كه از زنان خواسته شــده در برابر این دشواري ها 
صبر پیشه كنند.

براي مردان دشواري هاي زیادي از جمله دشواري هاي اقتصادي، اجتماعي 
و… در خــارج از خانه پیش مي آید، امام باقر علیه الســالم به زنان توصیه 
مي كنند كه در برابر دشواري هایي كه به همسرتان روي مي آورد تحمل كنید. 
اگر تامل و مطالعه اي در این موضوع داشته باشیم مشاهده خواهیم كرد كه 
براي رسیدن به سعادت دنیا و آخرت امن ترین و بهترین راه تاسي از زندگاني 
معصومین اســت. پیامبر اكرم )ص( درباره حقوق زن به مرد مي فرمایند از ما 
نیست كسي كه وسعت زندگي بر او داده شود و او بر خانواده اش سخت بگیرد.
برگرفته از از سخنرانی حجت االسالم شهيدي كارشناس مسئول 
فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در كربالي معلي در جمع بيش از 

۶۰ زوج جوان 

توصيه

 بیماری کرونا مانع سفر زائران ایرانی
به عربستان نمی شود

ادامه از صفحه 3 
   مذاهب اسالمي در جهت تقویت وحدت گام بردارند

آقاي محمود عبدالرحمن مســئول امور مذهبي ایالت كادوناي 
نیجریه به همراه آقایان عبدالقــادر محمد بلو، رئیس كمیته ناظر 
بر مســابقات قرائت قرآن وثاني سعیدو علیو، معاون سفیر نیجریه 
در تهــران براي رایزني در خصوص حج و مســائل قرآني در محل 
بعثه مقام معظم رهبري با سرپرست حجاج ایراني دیدار كردند. وي 
تصریح كرد: جنایاتي كه جبهه النصره و داعش در عراق و ســوریه 
مرتكب مي شوند با آنچه كه گروه بوكو حرام در نیجریه انجام مي دهد 
در یك راســتا قرار دارند. اسالم هرگز اجازه این گونه خشونت ها را 
نمي دهد كه دختراني را اسیر و خانوادهاي آنها را ناراحت كنند یا در 
مناطقي مانند افغانستان و سوریه، افراد را به جرم این كه با آنها هم 
عقیده نیستند، سر ببرند. سرپرست حجاج ایرانی آمادگي جمهوري 
اسالمي ایران را براي تبادل تجربیات در حوزه حج وزیارت با كشور 
نیجریه اعالم نمود و اظهار داشت: ایران در حوزه حج و زیارت داراي 
تجربیات گرانبهایي است كه مایل است آن را در اختیار برادران خود 

در نیجریه قرار دهد.
   تبریك سرپرست حجاج ایراني به مناسبت برگزاري 

انتخابات عراق
حجت االسالم والمسلمین شیخ تقي موال عصر شنبه دهم خرداد 
با حضور در بعثه مقام معظم رهبري با نماینده ولي فقیه و سرپرست 
حجــاج ایراني دیدار كرد. نماینده ولي فقیــه در این دیدار برگزاري 
شكوهمندانه انتخابات عراق را تبریك گفت و براي دولت و مجلس 

جدید عراق آرزوي موفقیت كرد.
  تســليت سرپرســت حجاج ایراني درپي درگذشت 

آیت اهلل زرندي
حجت االســالم والمسلمین سیدعلي قاضي عسكر، نماینده ولي 
فقیه در امور حج وزیارت و سرپرست حجاج ایراني در پیامي به آیت اهلل 

علما نماینده ولي فقیه و امام جمعه كرمانشاه در گذشت رحلت عالم 
رباني و روحاني وارسته مرحوم آیت اهلل زرندي را تسلیت گفت.

   آغاز دوطرح بزرگ زیارتی در جنوب کشور 
طي مراســمي با حضــور نماینده ولــي فقیه در امــور حج و 
زیــارت و سرپرســت حجاج ایرانــي و همچنین رییس ســازمان 
حج و زیارت كشــور، عملیات اجرایي زائرســراي شهداي عملیات 
طریق القدس در شــهر مرزي بســتان در ۸۰كیلومتري شــمال 
غرب اهواز آغاز شــد. در این مراســم ناصر حویــزاوي مدیر حج و 
 زیــارت خوزســتان گفت: این زائرســرا به منظور پذیرایــي زائران
اباعبداهلل الحسین )ع( و خدمات رساني و اسكان زائران اربعین حسیني 
در زمیني به مساحت ۴. ۲ هكتار و زیربناي دو هكتاربا ظرفیت نهایي 
اسكان 1۰هزار زائر با كمك و مشاركت یك خیر خوزستاني احداث 

مي شود.
وي گفت: فاز نخست این زائرسرا در اربعین حسیني امسال آماده 

مي شود و فازهاي بعدي به تدریج آماده بهره برداري خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسكر در مراسم كلنگ زني 
زائرســراي شــهداي عملیات طریق القدس گفت: با احداث این 
زائرســرا زمینه براي شــكوفایي هرچه بیشتر این منطقه فراهم 

مي شود.
وي مــرز چزابه در دشــت آزادگان را نزدیك ترین نقطه به نجف 
اشرف و سایر شــهرهاي مقدس عراق خواند و ابراز امیدواري كرد با 
بسیج امكانات رفاهي و خدماتي در شهر مرزي بستان كه فاصله اندكي 
با مرز چزابه دارد در آینده شاهد گسیل زایران عتبات عالیات از این 

منطقه باشیم.
همچنین ســفر سرپرســت حجاج ایراني و رییس سازمان حج 
و زیارت عملیات اجرایي ســاخت هتل سه ستاره با كمك یك خیر 
كشور كویت با سقف اعتباري ۶۰۰میلیارد ریال در منطقه صفر مرزي 

شلمچه در 1۶كیلومتري غرب خرمشهر شروع شد.
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایراني 
گفت: در صورت رفع موانع موجود و تامین زیرســاخت ها در عراق، 
امكان اعزام ســاالنه از یك میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فعلي به شــش 

میلیون زائر ایراني به عتبات عالیات وجود دارد.
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یکــی از راهبردهای اصلی بنیانگذار انقالب اســالمی اتحاد 
مســلمین بود. اتحاد وهمدلی مســلمین یکی از اسم رمزهای 
راهبردی بنیانگذارانقالب اسالمی شد. سالها استعمار با حربه تفرقه 
و اختالف افکنی غیراصولی بین مسلمانان و آحاد ملت های آن 
توانســته بود حاکمیت باطنی و حتی ظاهری خود را بر جوامع 
اســالمی انجام دهد.تفرقه آن حربه ای بود که استعمار خود نیز 
شگفت زده و ذوق زده هیچگاه باور نمیکرد که بتواند تا این حد 
دوام بیاورد.اما این وحدت و اتحاد مسلمین شاید در هیچ محملی 
بهتر از آن چه امام خمینی)ره( مطرح کرد به دست نمی آمد.آری 
حج ابراهیمی محوروحدت گردید و اساس تفکر وحدت محور و 

ضد استعماری و انقالبی امام خمینی)ره( را تشکیل داد.
وحدت بنیاد وریشه اسالم است و و همانطور که امام خمینی 
)ره( تشخیص داده بودند یکی از ضربات کاری بر پیکره دشمنان 

اسالم را همین وحدت ، فرود آورد.
قرآن کریم در باب دعوت اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( 

به وحدت، خطاب به پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید:
»بگو: ای اهل کتاب! بیایید به ســوی کلمه واحدی که ما و 
شــما به طور مساوی آن را پذیرفته ایم و آن عبارت است از این 
که جز خدا را بندگی نکنیم و برایش شــریک قرار ندهیم و جز 
خدای یگانه، بعضی از خودمان را مسّلط و صاحب اختیار بربعض 

دیگر قرار ندهیم.«
امام صادق علیه الســالم از پیامبر گرامی اســالم صلی اهلل 
علیه  و آله نقل می کنند که فرمودند: »مؤمنان باهم برادرند: عّده 

ای از آنان، نیازهای دیگران را برآورده می کنند.«
باز در نقلی دیگر،امام صادق علیه السالم می فرماید:

»کسی که برای رفع حاجت برادر مؤمن خود، قدم بر می دارد، 
مانند کسی است که بین صفا و مروه، سعی می کند و آن کسی 
که نیاز برادرش را برآورد، مانند شهیدی است که در جنگ بدر و 

ُاُحد، در راه خدا، در خون خود دست و پا زده است.«
امام خمینی )ره( در قامت یک اســالم شناس آگاه به قرآن و 

روایات و در جایگاه یک مرجع تقلید و رهبرجامعه مسلمین با تکیه 
بر بحث وحدت و اســم رمز قراردادن آن، هیمنه و ابهت پوشالی 
اســتعمار را در هم کوبید. چنانچه هنوز که هنوز است می بینم 
اســتعمار و دشمنان قسم خورده اســالم برای مقابله با حرکت 
راهبردی امام)ره( در مطرح کردن اتحاد واقعی مسلمین، برطبل 

تفرقه با هزاران هزار روش و ابزار و تاکتیک جدید می کوبند.
امام خمینی)ره( می فرماید: »گمان نکنند برادرهای سّنِی ما 
که در اســالم این معنا مطرح باشــد که فرقی ما بین شما و ما 
باشد. همان طور که شما، چهار مذهبی که در اهل تسنن هست، 
چه طور آن مذهب با آن مذهب دوتا اســت، لکن برادرند همه، 
دشــمن نیستند این هم یک مذهب خامسی است که دشمنی 
در کار نیست. همه برادری، همه مسلمان، همه اهل قرآن، همه 

تابع رسول اکرم.«
»جامعه ای که همه می خواهند به اسالم خدمت کنند و برای 
اسالم باشند، از این مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم 
و باهم هستیم. منتها، علمای شما، یک دسته، فتوا به یک چیز 
دادند و شــما، تقلید از علمای خود کردید، شــدید حنفی، یک 
دسته، فتوای شافعی را عمل کردند و یک دسته فتوای حضرت 
صادق علیه السالم را عمل کردند، این ها شدند شیعه. این ها، دلیل 

اختالف نیست.«
در جایی دیگر می فرماید: »ما، به حسب حکم خدای، تبارک 
و تعالی، اخّوت خودمان را با همه مسلمین جهان، با دولت های 
کشورهای اسالمی، با مّلت های مسلم، در هر مذهبی هستند، در 
هر کشوری هستند، ما برادری خودمان را با آن ها اعالم می کنیم. 
ما می خواهیم همه مســلمین، ید واحده باشند بر َمْن ِسواهم. 
هرکــس، در محیط خودش، با هر حکومتی که هســت و با هر 

مذهبی که هست، در محیط خودش باشد و مستقل باشد.«
حضــرت امام )ره( همچنیــن فرموده اند: عمــوم برادران و 
خواهران اسالمی باید توجه داشته باشند كه یكی از مهمات فلسفه 

حج ایجاد تفاهم و تحكیم برادری بین مسلمین است.

ایشان درجای دیگری نیز می فرماید: "بزرگ ترین درد جوامع 
اســالمی این است كه هنوز فلسفه واقعی بسیاری از احكام الهی 
را درك نكــرده و حج با آن همــه راز و عظمتی كه دارد، هنوز به 
صورت یك عبادت خشك و یك حركت بی حاصل و بی ثمر باقی 

مانده است."
و همچنین با تکیه بر وحدت در حج گفته اند: "حج تجّلي و 
تكرار همه صحنه هاي عشق آفرین زندگي یك انسان و یك جامعه 
متكامل در دنیا است و مناسك حج مناسك زندگي است، و از آن 
جا كه امت اسالمي از هر نژاد و ملتي باید ابراهیمي شود تا به خیل 
امت محمد )صلي اهلل علیه و آله( پیوند بخورد و یكي گردد و ید واحد 
 شوند، حج تنظیم و تمرین و تشكیل این زندگاني توحیدي است."

راهبرد امام خمینی)ره( راهبرد انقالب اســالمی اســت و بدین 
ترتیب است که نقشه دشمنان نقش برآب می شود و بر شیوه های 
پیچیده تر ایجاد تفرقه متوســل می گردند. بنگاه های رسانه ای 
و شــبکه های پرتعداد تلویزیونی و ماهواره ای وهزاران سایت و 
صفحه وب تفرقه انگیز حکایت گرمیلیادها دالر و پوند خرج شده 
وهزاران ساعت جلسه اتاق فکراستعمار و دشمنان اسالم است. تیر 
حضرت امام برهدف نشست و امروزه می بینیم که با هزاران ترفند 
می کوشند تا برعوامل وحدت بخش مسلمین و خصوصا امرحج 
که یکی از اصلی ترین محورهای این وحدت اســت خدشه وارد 
کنند و بر سبیل همیشگی شان که مصداق بارز مثل “تفرقه بنداز 

و حکومت کن” است،امت های اسالمی را زیر یوق خود بگیرند.
بر امت های مســلمان و ملت بصیر و آگاه ایران اســت که با 
تاثیرپذیری هر چه بیشتر از حضرت امام خمینی)ره( و فرمایشات 
و بیانات وحــدت آفرین مقام معظم رهبری کــه ادامه دهنده 
راهبردها و مسیر نورانی امام راحل هستند، تیزبینی و هوشیاری 
خود را به کار بندند و نگذارند که درســیطره مکر دشمنان قسم 

خورده اسالم قرار گیرند.
   منبع تمام نقل قول ها، صحيفه نور می باشد.

وحدت در حج از دیدگاه امام خمینی)ره(

نیاز دنیای اسالم

٭ امير مجدزاده
روح اهلل موسوی خمينی)ره( نامی بود که قرن بيستم را تحت سيطره خود درآورد. نامی که دیگر اصولش نه 
از سارتر و کانت و بيکن و... نشات می گرفت نه آبشخور فکری اش مارکس و لنين و استالين و... بود. او احياگر 
دین و مذهبی بود که استعمار 4۰۰ سال برای تحدید و منکوب کردنش همت گذاشته و انواع مکرها را به کار 
بسته بود.  این بار دیگر اندیشه الهی بود که احيا شده ظاهر شده و ققنوس اسالم بال های خود را گشوده بود. 
امام خمينی )ره( از دل معارف اسالمی و ضمن سالها تهذیب نفس و مهار زدن به منيت خویش، پای را برعرصه 
جامعه اسالمی گذاشت تا نفس های استعماردرجهان اسالم به شماره بيفتد و قلب تاریک اش تندترازهميشه 
بزند.حضرت روح اهلل با نگاه عميق خویش و با تکيه براندیشه های ناب اسالم و اتکا برداشته های کشورایران 
وهمه ملت های مسلمان،راهبردهای دقيقی را برگزید و براساس آنان وارد عمل شد.امام خمينی)ره(به خوبی و با 
دقت و مطالعه دراحوال ملت های مسلمان و ایران راهبردهایی را برگزید که دیپلمات ها ومدعيان سياستمداری 

دردنيای استعمار را درعرصه شطرنج سياست مات کرد و شعبده 4۰۰ ساله آنها بر مالساخت.

افق

امروز دنیای اســالم احتیاج به وحــدت دارد. باید یک صدا در 
دنیای اســالم بلند شود. این است که میتواند جلو این ستِم بر مردم 
فلسطین را بگیرد؛ این است که میتواند جلو دخالتهای مستکبرانه ی 
امریکا در خاورمیانه و در کشورهای اسالمی را بگیرد. آنها دارند از 
همین شکافها استفاده میکنند و میخواهند آن را توسعه بدهند؛ برای 
اینکه بر سرنوشت کشــورهای اسالمی مسلط شوند. هرکس در این 
راه به آنها کمک کند، پیش خدای متعال محسوب با آنهاست. و این 
مواخذه ی عجیبی دارد از سوی پروردگار عالم. خیلی باید مراقب بود.
بیانات در دیدار کارگزارن حج 1386/8/22
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 آداب باطنیه حج
 در اندیشه

مال احمد نراقی

نویسنده معراج السعاده
»مال احمد نراقی« ، فرزند مرحوم »حاج مال مهدی نراقی« ، در سال 
۱۱8۵ هجری قمری مطابق با ۱۱۵۰ شمسی در نراق متولد شد. او از 
فحول علمای دین، و اکابر مجتهدین شیعه است، که در علم فقه، اصول، 
حدیث، رجال، نجوم، ریاضی، معقول و منقول، ادبیات و شعر تبحر داشته و 
عالوه بر علوم متداول عقلی و نقلی در بسیاری از علوم دیگر مهارتی بسزا 
داشته است.مال احمد نراقی فردی زاهد، متقی، و در اوصاف حمیده و 
اخالق فاضله زبانزد خاص و عام بوده و در فخر و فضل او همین بس که 

استاد خاتم الفقها مرحوم »شیخ مرتضی انصاری« بوده است.

معنای استطاعت در احکام حج چيست؟
مقصود اصلی از تشریع حج و سایر عبادات، تقویت  
بعد روحانی انسان اســت و تكالیف و فرائض الهی از 
نظر خاصیت اثرگذاری در روح و جان انسان مختلفند. 
بعضی اثر تطهیر و تخلیه را دارند كه ظلمت را از فضای 
روح و جان بشــر دور می كنــد و بعضی دیگر موجب 
تحلیه و تزیین جان و وسیله جلب نورانیت می گردد. و 
دسته دیگر، جامع هر دو اثر )تخلیه و تحلیه( هستند 
و حج از این دســته سوم است. زیرا حج  یك معجون 
الهی است كه جمیع امراض قلوب مثل بخل و استكبار 
و تنبلی و. . . را كه مانع نورانیت قلب ها هستند، عالج 

می كند. )آقا میرزا جواد ملكى تبریزى، المراقبات(
یکی از مهمترین ســوال هایی که ذهن حجاج را 
مشــغول می کند آن اســت که استطاعت چیست و 

مستطیع چه ویژگی هایی دارد.
 از توضیح المسائل آیة اهلل گرامی)دام ظله( برایتان 

بازگو می کنیم که:
 حج زیارت كردن خانه خدا و انجام اعمالی اســت 
كه مناســك حج نامیده می شــود و در تمام عمر بر 
كســی كه این شــرایط را دارا باشد یك مرتبه واجب 

می شود:
اول: آنكه بالغ باشد. دوم: آنكه عاقل باشد. سوم: 
آنكه - اگر در جائی خدای نخواســته هنوز نظام برده 
داری باشــد - برده شخص دیگری نباشد. چهارم: به 
واسطه رفتن به حج مجبور نشــود كه كار حرامی را 
كه اهمیتش در شــرع از حج بیشتر است انجام دهد، 
یا عمل واجبی را كه از حج مهمتر اســت ترك نماید.

پنجم: آنكه مستطیع باشد. و استطاعت به چند چیز 
حاصل میشود .

1ـ داشتن توشــه راه و چیزهایی را كه بر حسب 
حالش در سفر به آن محتاج است و همینطور وسیله 
راه یا مالی كه بتواند بوسیله ان این چیزها را تهیه كند.

۲ـ ســالمت مزاج و توانایی آن را داشته باشد كه 
بتواند مكه رود و حج را بجا آورد.

نوعا عبــادات و فرائض الهی بــا اختالف درجات 
فراوانی كه نســبت  بــه هم دارند، بــرای تقویت  بعد 
روحانی و نفسانی و در جهت  سیر و سلوك انسان وضع 
شده تا از عوالم جسمانی به عوالم روحانی تكامل یابند 

و به مقام قرب الهی برسند
۳ـ در راه مانعی از رفتن نباشد. و اگر راه بسته باشد، 
یا انسان بترسد كه در راه، جان یا عرض او صدمه ببیند، 
یا مال او را ببرند حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه 
دیگری بتواند برود، اگر چه دور تر باشد در صورتی كه 

مشقت زیاد نداشته باشد باید از آن راه برود.
۴ـ به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

۵ـ مخارج كسانی را كه خرجی آنان شرعًا یا عرفًا 
بر او الزم اســت، مثــل زن و بچه و كارگر و خدمتكار 

و... ، داشته باشد.
۶ـ در اثر رفتن به حج كسب و كار و یا درآمد ملك 
و یا هــر راه دیگری را كه برای ادامه معاش خود دارد 

از دست ندهد.

حکم خدا

 درویشی، نام مال احمد و تعریف کتاب معراج السعاده او را شنیده 
و به شــدت مرید وی شده بود. به همین سبب روزی به قصد زیارت 
مال احمد نراقی وارد شهر کاشان می شود و چون دستگاه ریاست، رفت 
و آمد و مراجعه مردم را به وی می بیند،اندکی از ارادتش نســبت به او 
کاسته می شود. از سوی دیگر مال احمد نراقی هم در دیدارهایی که با 

درویش انجام می دهد متوجه این موضوع می گردد. 
بعد از چند روزی درویش می گوید که تصمیم دارد به کربال برود. 
مال احمد می گوید: من هم چنین قصدی داشــتم. صبر کن تا با هم 
حرکت کنیم.درویش می پرسد، چند روز باید صبر کنم تا شما آماده 
شوید؟ جواب می شنود: همین االن مهیا هستم. سپس با هم این سفر 

را آغاز می کنند. 
وقتی به چند فرســخی قم می رســند و در کنار چشمه ای اتراق 
می کنند درویش می گوید: کشکول خود را در خانه شما جا گذاشته ام. 
نراقی می فرماید:این که چیزی نیست وقتی از سفر بازگشتیم، آن را 
تحویل می گیری. درویش قبول نمی کند و می گوید: من به این کشکول 
خیلی عالقه مندم. مال احمد می پرســد: آیا نمی توانی مدتی بدون 
کشکول باشی؟ جواب می دهد: من تبرزین خودم را می خواهم و آماده 

بازگشت به کاشان می شود. 
در این هنگام آن فقیه زاهد و پارسا می فرماید: "ای درویش! من به 
آن ریاست و مقام و منزلتی که در کاشان دارم، اینقدر وابسته نیستم 

که تو به این کشکول خود وابسته ای؟!"
 غرض اصلی از خلقت انســان، شــناختن خدا و وصول به مرتبه 
محبت و انس به او است. و آن موقوف است بر صفای نفس و تجرد آن. 
پس هر چه نفس انسانی صاف تر و تجرد آن بیشتر شد انس و محبت او 
به خدا بیشتر می شود. و حصول صفای نفس و تجرد آن موقوف است 
بر دوری از شهوات طبیعیه و بازداشتن آن از لذات شهویه و ترک متاع 
و زخارف دنیویه و صرف جوارح و اعضا به جهت خدا در اعمال شــاقه 

ومداومت به یاد خدا و متوجه ساختن دل به او.
از این جهت خدای - تعالی - قرار عباداتی را فرمود که متضمن این 
امور هستند، زیرابعضی از عبادات، بذل مال است در راه خدا که باعث 
دل کندگی از متاع دنیوی می گردد، چون: زکوة و خمس وصدقات و 
بعضی متضمن ترک شهوات و لذات است، چون: روزه و بعضی دیگر 
مشــتمل بر یاد خدا و متوجه ســاختن دل به او و صرف کردن اعضا 
درعبادت او اســت، چون: نماز و از میان عبادات، حج مشتمل بر همه 
این امور اســت بازیادتی، زیرا در آن است ترک وطن و مشقت بدن و 
بذل مال و قطع آمال و تحمل مشــقت و تجدید میثاق الهی و طواف 

و دعا و نماز.
یا اشتمال آن به اموری است که: مردمان به آنها انس نگرفته اند و 
عقول، سر آنها رانمی فهمند، مثل: زدن سنگریزه، و »هروله« میان صفا 
و مــروه، زیرا به امثال این اعمال کمال بندگی، و غایت ذلت و خواری 
ظاهر می شــود. زیرا که: سایر عبادات، اعمالی هستندکه: بسیاری از 
عقــول، علت آنها را می فهمند و به این جهت طبع را به آنها انس، و 

نفس رامیل حاصل می گردد.
و اما بعضی از اعمال حج، اموری اســت که: عقول امثال ما را راهی 
به فهمیدن سر آنهانیست. پس به جا آوردن آنها نیست مگر به جهت 
محض اطاعت امر و بندگی موالی خود. و در چنین عملی اظهار بندگی 
بیشتر است، زیرا بندگی حقیقی آن است که: در فعل آن سببی به جز 

اطاعت موال نباشد.
بنده ایم و پیشه ما بندگی ست

بندگان را با سببها کار نیست
می نخواهد کار بنده علتی

جز که فرموده ست موال خدمتی
و از این جهت بود که حضرت رسول - صلی اهلل علیه و آله - فرمود: 
»در حج، به خصوص »لبیک بحجة حقا تعبدا و رقا« . یعنی: »خداوندا! 

اجابت تو را به حج کردم از راه بندگی و رقیت« )1(.
و در عبادات دیگر شرایع این را نفرموده. پس چنین عبادتی که عقل 
کسی به جهت آن نرسد در اظهار بندگی کامل تر است. پس تعجب 
بعضی از مردمان از این افعال عجیبه ناشی از جهل ایشان است به اسرار 
عبودیت و بندگی. و این ســر درقرار داد حج است با وجود اینکه هر 
عملی از اعمال آن نمونه حالی از حاالت آخرت یامتضمن اسرار دیگر 

است، همچنان که اشاره به آن خواهد شد.
عــالوه بر اینها اینکه: عبادت حج الزم دارد اجتماع اهل عالم را در 
موضعی که مکرر نزول وحی در آنجا شده بعد از این روح القدس که 
ناموس اکبر اســت به آنجافرود آمده و مالئکه مقربین به آنجا آمد و 
شد نموده اند و به خدمت رسول اعظم رسیده اند و سابق بر آن منزل 
خلیل رب جلیل بوده و مالئکه ملکوت در آنجا بر اونزول کرده اند. بلکه 
آن مکان مقدس سرزمینی است که: پیوسته منزلگاه خیل انبیاء از آدم 
تا خاتم، و همیشــه مهبط وحی و محل نزول کروبیان بوده و در آنجا 
سید انبیا متولدگشته و قدم همایون او و سایر انبیا به اکثر آن سرزمین 
رسیده و خداوند ذوالجالل آن را خانه خود نامیده و به جهت عبادت 
و تخفیف گناه بندگان خود بر پای داشته، واطراف و حوالی حرمخانه 
خود و حرمگاه آن قرار داده. و عرفات را مثل میدانی درابتدای حرمخانه 
خود کرده. و ذیت حیوانات را وکندن درختان و نباتات را به جهت اکرام 
خانه خود در آنجا حرام نموده. و آن را به طریق پای تخت پادشاهان 
مقررفرموده، که زیارت کنندگان، از راههای دور، و والیات بعیده، ژولیده 
مو و غبار آلوده قصد آنجــا کنند تا تواضع از برای صاحب خانه خود 

نموده باشند، با اعتراف ایشان که اومنزه از زمان و مکان است.
و شکی نیست که: اجتماع در چنین موضعی مکرم با وجود اینکه 
باعث حصول الفت و مصاحبت مردمان و رسیدن به خدمت خوبان که 
از اطراف عالم به جهت حج می آیند و ســرعت اجابت دعوات است، 
موجب یاد آمدن پیغمبر - صلی اهلل علیه و آله - و بزرگی او و سعی و 
اهتمام او در ترویج دین الهی و نشر احکام خدایی می شود. و این سبب 

رقت قلب، و صفای نفس می گردد.
   1. محجة البيضاء، ج 2، ص 19۷

آداب و احکام



دور جدید
شماره 1
24 خرداد 1393
16 شعبان 1435

راه دشوار روزبه ایرانی برای رسیدن به حقیقتنام کعبه در قرآن

در قــرآن ازکلمه  کعبه بــه عنوان خانه 
خدا دوبار یاد شــده اســت.درباره علت این 

نام گذاری چند قول مطرح است:
1- ســطح کعبه تقریبا مربع اســت و در 
زبــان عربی به خانه چهارگوش کعبه گویند.
امام صادق علیه الســالم می فرماید:کعبه را 
از این جهت کعبــه خواندند که چهارگوش 
اســت.چهارگوش اســت زیرا در مقابل بیت 
المعمور اســت که آن نیز چهارگوش است.
بیت المعمور چهارگوش شده چون در برابر 
عرش است که آن هم چهارگوش است.عرش 
چهارگوش شــده چون کلماتی که اســالم 
برآن ها استوار است چهار کلمه است سبحان 

اهلل، الحمداهلل،الاله االاهلل، اهلل اکبر. 
2- در زبان عربی به وســط هرچیز کعبه 
گویند. گروهــی از یهودیان نزد پیامبر)ص( 
آمدند و یکی از آنها پرسید: چرا به کعبه،کعبه 
گویند؟پیامبر )ص(فرمود: االنها وسط الدنیا. 
زیرا کعبه در وســط دنیا قرار گرفته اســت.
مسئله دحواالرض موید این است که زمین 

از کعبه انبساط یافته است.
3- به هر چیزی که داری ارتفاع از سطح 
زمین باشــد کعبه گویند.هــم ظاهر کعبه 
از ســطح زمین ارتفــاع دارد و هم به لحاظ 
شــرافت و عظمت، رفعت و بلندای معنوی 

دارد.
    برگرفته از کتاب >اسرار حج< 
نوشته محمد تقی فعالی  نشر مشعر

روزبه پورمرزبان نام مردی اســت که در تاریخ افتخار این را داشت که از اهل بیت خوانده شود، او در 
روســتای جی از توابع اصفهان چشم به جهان گشود.پدرش سمت مرزبانی داشت وخانواده آنان در نظام 

طبقاتی ساسانی در رده نظامیان قرار داشتند و پیرو آیین مزدک بودند. 
در نوجوانی از کنار کلیسایی گذشت و نوای آنجا بر دلش اثر کرد.رفت و آمدش به کلیسا بیشتر شد تا 
اینکه به آیین مسیحیت گروید.پدرش او را در خانه محبوس کرد.روزبه تصمیم گرفت از خانه خارج شده و 
ترک دیار نماید.او رهسپار خاستگاه مسیحیت و سرزمین قدس شد. در آیین مسیحیت به قدری پیشرفت 

کرد که گفته اند به مقام اسقفی نیز رسید.
از ســوی دیگر انتظار ظهور آخرین پیامبر که مسیح وعده داده بود در میان او و هم کیشانش سخن 
روز بود..پیغمبر اکرم)ص( در ســال ۵۷۰ میالدی به دنیا آمد و چهل سال بعد مبعوث شد.روزبه که خبر 
بعثت پیامبری را شنیده بود نشانه های آن را مطابق با بشارت مسیح یافت و به سوی حجاز راه افتاد.اما 
کاروان آنها مورد حمله قبایل بنی کلب قرار گرفت و به اسارت درآمد.سپس در بازار برده فروشان به یکی 

از یهودیان مدینه فروخته شد و توسط اربابش در نخلستان این شهر به کار گماشته شد.
سالیان چند انتظار کشید تا زمان هجرت پیامبر به مدینه فرا رسید و اسالم در این شهر شکوفا گشت، 
اما روزبه که در منطقه یهودی نشــین زندگی می کرد، اسالم نیاورد و منتظر ماند تا فرصتی دست دهد 

و پیامبر را بیازماید.
آمده اســت: روزی برای حضرت محمد)ص( ظرفی از خرما فرســتاد و گفت به ایشــان بگویید این 
صدقه ای است از جانب فالنی ببینید چه می کند.فرستاده سلمان ظرف خرما را تقدیم کرد و پیام روزبه را 
رساند.پیامبر سپاسگذاری کرد و خرما را در میان اصحابش تقسیم نمود و خود تناول نکرد.دیگر بار ظرفی 
از خرما فرستاد و این بار گفت بگویید که این هدیه است.پیامبراز آن تناول کرد و به اصحابش نیز داد.روزبه 
که این چنین دید خود به نزد پیامیر شتافت و با ایشان از در گفتگو درآمد.عالئم و نشانه های دیگری را 

نیز ازپیامبربه عنوان حجت پیامبری اش در خواست کرد.پیامبر با خوشرویی پذیرفت و به او نشان داد.
روزبه همان دم اسالم آورد و پیامبر او را سلمان نامید.و برای آزادی او از قید بردگی کوشید. هر یک 
از اصحاب و خود پیامبرسهمی را از آزادی اش برعهده گرفتند.علی)ع( نیز چنین کرد و برای تامین سهم 

خود همراه سلمان به کاردرنخلستان پرداخت. 
پیامبرهمواره ازاو تجلیل می کرد و بارها ازعلم و بینش اوسخن گفت.زمانیکه آیه ۵۴ سوره مائده)فسوف 
یاتی اهلل بقوم یحبهم و یحبونه( در حق کســانیکه درآینده ازاسالم حمایت خواهند کردنازل شد.دست 

برپشت سلمان گذاشت. فرمود:”قوم این مردهمان کسان هستند”.

شــعبان عالوه بر آنکه خداوند آن را گرامی 
داشــته و میالد ائمه اطهار)ع( و حضرت علی 
اکبر و حضرت ابالفضل العبــاس در آن اتفاق 
افتاده است شــاهد وقایع تاریخی دیگری نیز 
هســت که روزهای آن خیلی دقیق بدســت 
نیامده اســت اما قطعــا در این مــاه به وقوع 

پیوسته اند.
  جنگ بنی المصطلق

 در ســال ۶ هجری غزوه بنــی المصطلق 
اتفــاق افتاد.حركت برای ایــن جنگ در دوم 
شعبان همین سال بود. تعداد مسلمانان 1۰۰۰ 
نفر بودند كه ۳۰ اسب داشتند، ولی كفار ۷۰۰ 
نفر بودند. یك نفر از مســلمانان در این جنگ 
شهید شــد و از كفار 1۰ نفر به قتل رسیدند.

در ایــن جنگ غلبه و نصرت از آن مســلمین 
بود. مصطلق منزلی بن مكه و مدینه است كه 
منســوب به مصطلق است . او اول كسی است 
كه دین اسماعیل )علیه السالم ( را تغییر داد و 
قبیله خود را به پرستیدن هبل فرمان داد و آن 

را در كعبه نصب كرد.
  مرگ معتز عباسی

 در سال ۲۵۵ ه  معتز باهلل خلیفه عباسی به 
هالکت رسید. از بزرگترین جرائم او این بود كه 
امام هادی )علیه السالم ( را به شهادت رساند.

  وفات حسين بن روح نوبختی
 به سال ۳۲۶ ه  نایب سوم حضرت صاحب 
االمر عجل اهلل تعالی فرجه، جناب حسین بن 
روح نوبختی در بغداد به عالم بقا رحلت كرد و 

در همانجا دفن شد.
  شهادت سعيد بن جبير

 در سال 9۵ ه  جناب سعید بن جبیر كوفی 
به دست حجاج بن یوســف ثقفی به شهادت 
رســید. سعید مردی فقیه، زاهد و عابد بود كه 
توفیق كســب علم از محضــر مبارك حضرت 
زین العابدین)ع(را یافته بود. او به خاطر اعتقاد 
خالــص و محبت كاملی كه بــه اهل بیت )ع(

داشت، نزد ایشــان از احترام خاصی برخوردار 
بود.

در گذر تاريخحکايت آخرسر  مناسک

 قبرستانی
 با 70 هزار شفاعت کننده

ســاعت دو نیم بامداد چشــم باز کردم،بغل 
دستی ام می گوید اینجا مدینه است. هنوز خواب 
از چشمانم بیرون نرفته که صدای هق هق یکی 
از مســافران توجه ام را به زمان و مکان بیشــتر 
جلب می کند.اضطرابی شیرین به سراغم آمده و 
خســتگی را در تنم به زانو درآورده است.غرق در 
خیاالت هستم که باز بغل دستی می گوید این 
خیابان منتهی می شود به حرم نبوی.یاد مطلبی 
پای منبر حاج آقا در تهران می افتم: »چشــمت 
که بــرای بار اول به گنبد خضراء افتاد دعایت به 
اجابت نزدیک تر است«. تمرکز می کنم و آنچه 
می خواهــم را در ذهنم مرور مــی کنم.صدای 
یک بوق مرا به خود می آورد و نا گهان ماه ســبز 
رنگی روبرویم ظاهر می شود در حالیکه نفس در 
سینه ام حبس شده، فقط می گویم: السالم علیک 
یا رسول اهلل،تشکر می کنم که مرا دعوت کردید... 

قبرســتان ابوطالب در دهانــه کوه حجون 
در شمال شــرقی مکه قرار گرفته است که به 
نام های )جنة المعالة(،)جنة المعلی(،)شــعب 
جزارین(،)دره ابواء( و )شــعب المقبره( خوانده 
می شود.پیشینه تاریخی این قبرستان به قبل 
از اســالم بر می گردد و همواره قبرستان مردم 
مکه بوده اســت. ابن مســعود در روایتی گفته 
است:روزی پیامبر در کنار این قبرستان توقف 
نمود و فرمود: خداونــد از این بقعه هفتادهزار 
نفر را برمی انگیزد و بدون حســاب وارد بهشت 
می کند. هر یــک از آنان نیز هفتاد هزار نفر را 
شفاعت می کنند.چهره هایشان مانند ماه شب 
چهارده اســت.آن گاه ابوبکر پرسید:رسول خدا 

اینان کیان اند؟فرمودند:ایشان غریبان اند.

زيارتگاهدل نوشته قاب عکس

صراط ميزان
یکی از لوازم حجِّ به معنای درســت کلمه، این 
اســت که حّجاج در عرصه ی حج و در میدان این 
فریضه ی بزرگ اسالمی، به معنای واقعی کلمه برادرانه با هم رفتار کنند؛ 
به چشم برادر به یکدیگر نگاه کنند، نه به چشم بیگانه، نه به چشم دشمن؛ به 
چشم کسانی به هم نگاه کنند که به سمت یک هدف در حال حرکتند؛ یک 

چیز را میجویند؛ بر گرد یک محور حرکت میکنند.
بخشی از بیانات ایشان در دیدار با كارگزاران حج  سال 92

الزم اســت برادران ایرانی، و شــیعیان سایر 
کشورها از اعمال جاهالنه، که موجب تفرق صفوف 

مسلمین است احتراز کنند، در جماعات اهل سنت حاضر شوند، از انعقاد 
و تشــکیل نماز جماعات در منازل، و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه، 
اجتناب نمایند. و از افتادن روی قبور مطهره، و کارهایی که گاهی مخالف 

شرع است، جدًا اجتناب نمایند.
صحیفه امام، ج10، ص62
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پشت و روی قفل خانه حضرت زهرا)س( در مدینه منوره




