


 ترجمه: محمد مهدي رضايي

ِ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم بِْسِم اللَّ
إَِلِهي َألَْبَسْتنِي الَْخَطايا َثْوَب َمَذلَّتِي      خداي من! گناهان، جامه ذلت بر تنم کرده اند

و دوري از تو، لباس بیچارگي بر من پوشانده است َو َجلََّلنِي التََّباُعُد ِمنَْك لَِباَس َمْسَكَنتِي      
َو َأَماَت َقلْبِي َعِظيُم ِجَنايتِي     و معصیت بزرگ من، دلم را میرانده است

َفَأْحيِه بَِتْوَبٍة ِمنَْك     پس با توبه اي از سوي خود، زنده اش گردان
يا َأَملِي َو ُبْغيتِي َو يا ُسْؤلِي َو ُمنْيتِي     اي امید من! اي آرزوي دراز من! اي مطلوب من! اي همه نیاز من!

تَِك َما َأِجُد لُِذنُوبِي ِسَواَك َغاِفرا    به سرفرازي ات سوگند! که براي گناهانم، جز تو، بخشنده اي نمي یابم َفَوِعزَّ
َو ال َأَري لَِكْسِري َغيَرَك َجابِرا     و شکستگي ام را غیر تو پیونددهنده اي نمي بینم

َو َقْد َخَضْعُت بِالْإَِناَبِة إَِليَك      و این در حالي است که اینک با توبه و بازگشتم به سوي تو، فروتني کرده ام
َو َعَنْوُت بِاالْستَِكاَنِة َلَديَك      و با خضوع در پیشگاه تو، افتادگي پیشه نموده ام. 

َفإِْن َطَرْدَتنِي ِمْن َبابَِك َفبَِمْن َألُوُذ      حال اگر مرا از درگاه خود براني، دست به دامن که شوم؟
َو إِْن َرَدْدَتنِي َعْن َجَنابَِك َفبَِمْن َأُعوُذ     و اگر از نزد خویشم باز گرداني، به که پناهنده شوم؟

َفَوا َأَسَفاْه ِمْن َخْجَلتِي َو اْفتَِضاِحي      پس واي بر من از شرمساري و بي آبرویي ام!
َو َوا َلْهَفاْه ِمْن ُسوِء َعَملِي َو اْجتَِراِحي     و افسوس بر من از بدکرداري و گنه کاري ام! 

نِْب الَْكبِيِر َو يا َجابَِر الَْعْظِم الَْكِسيِر     اي گناه بزرگ را پوشنده! و اي شکسته بند استخوان شکسته!  َأْسَألَُك يا َغاِفَر الذَّ
َأْن َتَهَب لِي ُموبَِقاِت الَْجَرائِرِ     از تو مي خواهم که گناهاِن تباه کننده را بر من ببخشایي

َرائِِر      و اعمال رسواگر پنهان را همچنان پوشیده داري َو َتْسُتَر َعَلي َفاِضَحاِت السَّ
َو ال ُتْخلِنِي ِفي َمْشَهِد الِْقياَمِة ِمْن َبْرِد َعْفِوَك َو َغْفِرَك         و در عرصه قیامت، مرا از خنکاي بخشش و آمرزشت خالي نگذاري

َو ال ُتْعِرنِي ِمْن َجِميِل َصْفِحَك َو َسْتِرَك     و از عفو و پرده پوشي نیکویت، بي نصیب نگرداني. 
إَِلِهي َظلِّْل َعَلي ُذنُوبِي َغَماَم َرْحَمتَِك      خداي من! ابر رحمتت را بر گناهان من سایه افکن ساز

َو َأْرِسْل َعَلي ُعيوبِي َسَحاَب َرأَْفتَِك      و ابرهاي مهرباني ات را بر عیب هایم بباران. 
إَِلِهي َهْل يْرِجُع الَْعْبُد اآلْبُِق إاِل إَِلي َمْوالُه     خداي من! آیا بنده گم شده، جز به سوي موالي خود باز مي گردد؟

َأْم َهْل يِجيُرُه ِمْن َسَخِطِه َأَحٌد ِسَواُه     و آیا کسي جز موال، خشم خود را از آن بنده باز مي گیرد و به فریادش مي رسد؟
نِْب َتْوَبًة      خداي من! اگر پشیماني از گناه، توبه است إَِلِهي إِْن َكاَن النََّدُم َعَلي الذَّ

تَِك ِمَن النَّاِدِميَن      به سرفرازي ات سوگند! که من از توبه کنندگانم َفإِنِّي َو ِعزَّ
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ًة     و اگر پوزش خواستن از اشتباه و خطا، آمرزش خواهي است َو إِْن َكاَن االْستِْغَفاُر ِمَن الَْخِطيَئِة ِحطَّ
َفإِنِّي َلَك ِمَن الُْمْسَتْغِفِريَن      من از آمرزش خواهان توام

َلَك الُْعْتَبي َحتَّي َتْرَضي     مؤاخذه کردن، تو را سزاست؛ چندان که خرسند شوي. 
إَِلِهي بُِقْدَرتَِك َعَلي ُتْب َعَلي     خداي من! به توانایي ات بر من، توبه ام را بپذیر
َو بِِحلِْمَك َعنِّي اْعُف َعنِّي     و به بردباري ات نسبت به من، از من درگذر
َو بِِعلِْمَك بِي اْرَفْق بِي     و به علمت به ]کارهاي[ من، با من مدارا کن. 

خداي من! تو کسي هستي که براي بندگانت، دري به سوي عفوت گشوده اي إَِلِهي َأنَْت الَِّذي َفَتْحَت لِِعَباِدَك َبابا إَِلي َعْفِوَك   
يَتُه التَّْوَبَة     و آن را »توبه« نام کرده اي َسمَّ

َفُقلَْت ُتوُبوا إِلي اللَِّه َتْوَبًة َنُصوحا     و فرموده اي: »باز گردید به سوي خدا؛ بازگشتي صمیمانه و بي ریا«.1
َفَما ُعْذُر َمْن َأْغَفَل ُدُخوَل الَْباِب َبْعَد َفْتِحِه     اکنون چه بهانه اي تواند داشت آن که پس از گشایش در، از ورود به آن غفلت ورزیده است؟

نُْب ِمْن َعْبِدَك     خداي من! اگر از بنده ات، گناه، ناپسند باشد إَِلِهي إِْن َكاَن َقُبَح الذَّ
َفلْيْحُسِن الَْعْفُو ِمْن ِعنِْدَك   پس از سوي تو، آمرزش، پسندیده خواهد بود. 

ِل َمْن َعَصاَك     خداي من! من نخستین کسي نیستم که تو را معصیت کرده است إَِلِهي َما َأَنا بَِأوَّ
َفُتْبَت َعَليِه    و تو او را عفو کرده اي

َض لَِمْعُروِفَك َفُجْدَت َعَليِه     و خود را در معرض احسانت گذاشته است و تو نعمتش داده اي.  َو َتَعرَّ
رِّ     اي اجابت کننده انسان بیچاره و ناتوان! اي از میان برنده هر آسیب و زیان! يا ُمِجيَب الُْمْضَطرِّ يا َكاِشَف الضُّ

رِّ      اي که بخششت بزرگ و کالن! اي داننده رازهاي نهان! يا َعِظيَم الْبِرِّ يا َعلِيما بَِما ِفي السِّ
ْتِر [      اي که پرده پوشي ات زیبا!  ْتِر ] السَّ يا َجِميَل السِّ

اْسَتْشَفْعُت بُِجوِدَك َو َكَرِمَك إَِليَك      اکنون در پیشگاه تو، بخشش و کرمت را به یاري مي طلبم
ِمَك َلَديَك     و نزد تو، به حمایت و دلسوزي ات توسل مي جویم.  لُْت بَِجَنابَِك ] بِِجَنانَِك [ َو َتَرحُّ َو َتَوسَّ

َفاْسَتِجْب ُدَعائِي َو ال ُتَخيْب ِفيَك َرَجائِي     پس دعایم را پاسخ گو و امید من به خودت را ناامید مکن
َو َتَقبَّْل َتْوَبتِي َو َكفِّْر َخِطيَئتِي     و توبه ام را بپذیر و لغزش هایم را بپوشان

اِحِميَن    به نعمت دادن و مهر ورزیدنت، اي مهربان ترین مهربانان! بَِمنَِّك َو َرْحَمتَِك يا َأْرَحَم الرَّ

پي نوشت:
13. تحریم، آیه 8.
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 وقتي انتظارش را نداري...
سكينهمحمدي

 با سالم و خسته نباشید خدمت دست 
اندرکاران نشریه زمزم!

 زیباترین چیزها، زماني اتفاق مي افتد که 
انتظارش را نداري. آخرین باري که مجله شما 
براي من اومد، دیگه ناامید شده بودم از این که 
مجله برام بیاد. باید اعتراف کنم داشتم فراموش 
مي کردم که من چه سفري رفتم و چه عهدي 
با خدا و با خودم بستم؛ اما امروز مصادف با 
14 شعبان، امام زمان علیه السالم عیدي خوبي 
بهم داد و کاماًل غیرمنتظره، مجله بهم رسید و 
باعث خوشحالي مضاعف من شد. این مطلب که 
براي شما نوشتم، به درد چاپ نمي خوره؛ ولي 
بر خودم وظیفه دونستم که از شما تشکر کنم؛ 
چرا که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. 
مجدداً به خاطر این گوشزد، از شما تشکر 
مي کنم و التماس دعا دارم.

  

 بايد تالشت را شروع كني 
raha_javaniyahoo.com

 با سالم و عرض خسته نباشید خدمت همه 
دست اندرکاران نشریه زمزم 
 اولین شماره از نشریه دانشجویي زمزم، به 
دستم رسید و امید را دوباره در دلم زنده کرد. 
 گاهي اگر یادمان برود که کجا بودیم و چه 
فرصتي براي آدم شدن به دست آوردیم، 
یک چیزي مثل نشریه زمزم و حال و هواي 
همسفرها، یاد اون روزهاي خوب رو تو دل 
آدم، زنده مي کنه. 
 گاهي اگه احساس مي کني از خدا دور شدي، 
به یاد مدینه و بوي عزیز فاطمه زهرا که همه 
جاي اون پیچیده بود، به خودت مي آیي و دست 
توسل به سوي ایشان دراز مي کني تا تو را 
هم دریابند. گاهي اگه دلم از مشکالت زندگي 
مي گیرد و ناامیدي به همه وجود من مستولي 

مي شود، خودم را روبه روي خانه خدا مي بینم؛ 
همان جا که خدا را با همه وجود حس مي کني. 
داشتن او براي همه کمبودها و کاستي هاي 
زندگي، تو را بس است و بعد فقط و فقط به 
خدا توکل مي کني. حاال فقط از خدا مي خواهم 
کمکم کند تا لیاقت و توفیق زیارت امام حسین 
علیه السالم را هم نصیبم کند. 
 دیروز با دوستان، خاطرات سفر را مرور 
مي کردیم. دوستي مي گفت: اون جا انگار همه 
پرده هاي غفلت، کنار مي رن تا خدا را با همه 
وجود حس کني. خیلي قشنگ است و فکر 
مي کني این حس، تا آخر با تو همراه است؛ ولي 
وقتي برمي گردي، این تو هستي که باید تالشت 
را شروع کني تا به اون قله اي که نشانت دادند، 
برسي؛ یعني از پله اول. خالصه کالم، خیلي از 
دیدن نشریه تان خوشحال شدم.

 اين سفر باعث شد كه انسان ديگري 
شوم
مرضيهاميراحمدي،اقتصادبازرگانيآزادبوشهر

 من دانشجویي هستم که سال گذشته، این سفر 
معنوي نصیبم شد. شروع فصلي خوب و چیزي 
که در خور یک بچه مسلمان است. خدا خیرتان 
دهد! بهترین هدیه را به من ارزاني دادید. 
هنوز باورم نمي شود که به سرزمین الله هاي 
عشق و دوستي عصمت و طهارت و سرزمین 
پاکان روزگار رفتم. این سفر باعث شد که 
انسان دیگري شوم. بعد از رفتن به این سفر، 
توفیقات زیادي نصیبم شد که همه را از این 
سفر مي بینم. از این که شما مسئوالن محترم 
عمره دانشجویي عنایت دارید و گاه گاهي ما 
را یاد مي کنید، کمال تشکر و قدرداني را دارم 
و از صمیم قلب، به شما خدا قوت مي گویم و 
خسته نباشید نمي گویم؛ چون مطمئنم که خسته 
نمي شوید. عاشقان حق، با این کارها نیرو 
مي گیرند و خستگي برایشان معنایي ندارد. 
وقتي بسته را از پستچي گرفتم و آن را مرور 

کردم، روح من یاراي ماندن نداشت و بي خود 
از خود شده بود و در دیار کویش، پر مي کشید. 
هواي گنبد خضرایش، هواي حیاط دل نشین و 
مناره هاي زیباش، بین منبر و روضه، ولوله 
صفا و مروه، طواف پروانه وار به دور کوي 
دوست، وجودم را نوراني کرد و مرتب با 
اشک هاي گرمي که روي گونه هایم غلطان 
بودند، نجوا مي کردم و مي گفتم: خدایا! دوباره، 
دوباره نصیبم کن!

 نشريه را كه ديدم، بغضم تركيد
وليمجيديمقدم،تهران

 با عرض صمیمي ترین سالم ها حضور عوامل 
و دست اندرکاران نشریه زمزم
 امیدوارم زیر سایه خداوند متعال سالم و 
تندرست باشید
 در مکه، حقیر طي یک مسابقه داخلي بین 
دانشجویان، خاطرات این سفر را نوشتم و 
در آن جا اعالم شد که خاطرات من، بهترین 
خاطره مسابقه شد و از من خواسته شد تا این 
خاطرات را در ایران تایپ کنم و تحویل مدیر 
کاروان بدهم تا در یکي از نشریات دانشجویي 
چاپ شود. خدا مي داند که چقدر زحمت کشیدم 
تا تایپ کنم و تحویل این عزیزان بدهم؛ ولي 
تا امروز، منتظر پاسخ آنان بودم که خبر 
چاپ ولو بخش هایي از نوشته ام را بدهند که 
متأسفانه طي این یک سال، عملي نشد. 
 امروز وقتي براي آخرین بار، نشریه زمزم 
براي من ارسال شد، ناگهان بغضم ترکید و 
آخرین راه را در مکاتبه با این نشریه یافتم. من 
نوشته ام را براي شما مي فرستم؛ امید است که 
آن را نگاهي بیندازید و اگر الیق چاپ دیدید، 
نسخه اي از آن را براي این حقیر ارسال نمایید؛ 
چون این نوشته را با تمامي احساسم نوشتم. 
قباًل از حسن توجه شما، نهایت سپاس و 
همکاري را دارم.

  بهكوشش:
رسولاحدي
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 من هم دعوت شدم
فتحآبادي،كرمان

 دوست دارم قضیه مشرف شدنم به عمره دانشجویي را براي شما شرح دهم؛ چون خیلي برایم جالب بود. من از اول ترم، قصد داشتم که در 
قرعه کشي عمره دانشجویي شرکت کنم؛ تا این که بهمن ماه، موقع امتحان ها، به مسئول امور فرهنگي دانشگاه مراجعه کردم و گفتم: عمره دانشجویي 
ثبت نام نمي کنید؟ گفت: هنوز بخشنامه از تهران نیامده. من هر روز به سراغ او مي رفتم تا آخرین امتحان که گفت هنوز بخشنامه نیامده. من گفتم یک 
شماره لطف کنید بدهید تا من تماس بگیرم. شماره گوشي خودش را داد. بعد از آن، من هر روز به ایشان زنگ مي زدم و مي پرسیدم و او مي گفت که 
هنوز نیامده تا دیگر خجالت کشیدم زنگ بزنم. حدود 4 تا 5 روز زنگ نزدم تا این که یک روز زنگ زدم. وقتي زنگ زدم، گفت: خانم فتح آبادي! چرا این 
چند روز زنگ نزدي؟ اتفاقًا تا امروز وقت ثبت نام بود و دیگر تمام شد. اسامي را فاکس کردیم تهران. من دلم لرزید؛ بغض کردم و گفتم: آقا! من فقط 
همین امسال مي توانم ثبت نام کنم؛ حاال نمي شه کاریش کرد؟ گفت: تو هر روز هي زنگ زدي؛ چرا این چند روز زنگ نزدي؟ گفتم: حقیقت این است که 
خجالت کشیدم. گفتم: شما دلم رو شکستید. گفت: حاال فردا اول وقت بیا من نامه فاکس شده را بهت نشون مي دهم؛ بعدش ببینم کاري مي توانم بکنم یا 
نه. 
 فردا صبح ساعت 7.5 آن جا بودم. فهرست را نشانم داد و گفت: دیگه حتي جایي هم نیست که اسمت رو بنویسم. نگاه کردم دیدم حدود 273 نفر اسم 
نوشته اند؛ فهرست هم جایي ندارد. اصرار کردم؛ قبول کرد و گفت: حاال اسمت رو زیر فهرست، پایین برگه مي نویسم؛ شانست اگه قرعه کشي کشوري 
باشه، هیچ کاري نمي شه کرد؛ اگه استاني باشد و در کرمان اسمتو در قرعه کشي مي نویسم. شب شد و خواب رفتم. در خواب دیدم که یکي بهم مي گه 
اگه دوست داري به مکه بري، صلوات نذر نرجس خاتون، مادر امام زمان علیه السالم بکن. صلوات ها را نذر کردم؛ بعد در روز 23 اسفند ماه، از 
دانشگاه زنگ زدند به خانه و گفتند شما در عمره قبول شدید. اصاًل باورم نمي شد. خیلي خوشحال شدم. فرداي آن روز به دانشگاه رفتم و اسم خودم 
را در تابلوي دانشگاه دیدم. بله من هم دعوت شدم. باید دعوت بشي؛ اگه دعوت بشي، هیچ کس هیچ کاري نمي تونه بکنه!

 

 دعايم مستجاب شد
شيرينرجبزاده

 با عرض سالم و خسته نباشید فراوان به دوستان ستاد عمره دانشجویي
 سالمي گرم به شما عزیزان که خدمات شایان و بي شائبه اي به ما جوانان عرضه مي کنید. اجرکم عنداهلل. من همواره به شما غبطه مي خورم. واقعًا 
خوشا به حال شما عزیزان که اجر و مزد شما قطعًا در نزد خدا و رسولش حفظ خواهد شد. 
 وقتي مجله زمزم را خواندم، تصمیم گرفتم خاطرات خود را براي شما ارسال کنم. دوست دارم از لحظه ثبت نام براي شما بگویم. راستش را بخواهید، 
داستان من، عکس تمام دانشجویان اعزامي است؛ چون همه اول ثبت نام مي کنند و بعد نگران هزینه سفرند که خدا براي آنها مهیا مي کند؛ ولي براي 
من برعکس بود؛ اول پول جور شد. یادم نیست که چه موقعي از فصل بهار بود که متوجه شدم 500 هزار تومان وام به من تعلق گرفته است. افکار 
مختلفي به ذهنم خطور کرد و بعد یک دفعه به یاد ثبت نام عمره افتادم؛ ولي با خودم گفتم: آخر خدایا! پدر و مادر من هنوز مشرف نشده اند؛ چطور من 
بروم؟ خودت کمکم کن.

 بعد از ثبت نام، چند بار به امام زاده نزدیک دانشگاه رفتم و از ایشان کمک خواستم. راستش را بخواهید، دعاي من مستجاب شد و یک هفته بعد از 
بازگشت پدر و مادرم از آن سرزمین مقدس، من به این سفر رفتم.

 شب آرزوها
فاطمهبشارتي،كاشمر

 اولین باري بود که مي شنیدم شبي با نام شب آرزوها هست. اولین شب جمعه ماه رجب. اون شب، اولین لیلة الرغائب زندگي من بود و با تمام وجودم 
دعا مي کردم. احساس عجیبي داشتم؛ طوري که گمان مي کردم از زمین جدا شده ام و به عالم دیگري متصل شده ام. آرزوهاي زیادي داشتم. یکي از 
آرزوهایم، نزدیکي به خدا بود و عالقه زیادي به زیارت مکه و مدینه داشتم؛ طوري که دو سه سال مي شد که خیلي بي تاب رفتن به این سفر شده بودم 
و این آرزو، گوشه گوشه قلبم رو به خودش اختصاص داده بود؛ ولي جز لطف و عنایت خدا، امید دیگه اي براي رفتن به این سفر نداشتم. یک سال 
گذشت و رجب سال بعد، در حالي لیلة الرغائب را درک مي کردم که در صحن پر از نور و صفاي پیامبر رحمت و مهرباني، نشسته بودم و چشمان پر 
5از اشکم را بر گنبد خضرا دوخته بودم و باورم نمي شد که از اولین شب آرزوهایم، مرادم را گرفته باشم.
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»من یک حج بیشتر انجام نداده ام. وقتي مي خواستم به حج بروم، با مرکب هاي متفاوتي رفتم که هفده روز طول کشید تا این که 
با کشتي، به آن طرف آب رفتیم. وقتي وارد کشتي شدم، نگاه کردم دیدم عده اي از افراد مختلف - از تهران و جاهاي دیگر - همه 
در حالت اضطراب و ناراحتي هستند. علت را سؤال کردم؛ جواب شنیدم که اینها از حج مي ترسند و از سختي اعمال، اضطراب 

دارند«.
 آیت اهلل مسعودي خمیني، این خاطره را مستقیمًا از امام خمیني نقل مي کند و در ادامه، از زبان ایشان مي گوید:

»من وظیفه خود دانستم که هر مقدار مي توانم، اینها را از اضطراب بیرون آورم و مسائل را بگویم؛ لذا به یکي از آقایان گفتم: 
اگر امکان دارد، افراد را جمع کنید تا من براي آنها صحبت کنم«.

 روز اول، این صحبت را کردم که »حج، اضطراب ندارد؛ ناراحتي ندارد. حج، حرکت و سکون است؛ منتها این حرکت و سکون، 
باید براي خدا باشد و در آن اخالص باشد«.

»اول باید اضطراب ایشان را کم مي کردم تا حالت عادي به خود بگیرند و بعد مسائل را بیان کنم؛ لذا چند روز درباره این 
موضوع صحبت کردم و گفتم: از این جا که مي رویم، ابتدا در میقات، محرم مي شویم؛ لباسمان را عوض مي کنیم و راه را ادامه 
مي دهیم؛ منتها یک چیزهایي هم هست که باید رعایت کنیم. بعد از آن که در حال آنان سکون ایجاد شد و اضطراب برطرف 
گردید، از روز ششم، شروع کردم به گفتن مسائل. وقتي به آن طرف آب رسیدیم، متوجه شدم که مردم آرامش دارند و مسئله 
مي پرسند. من »کتاب الحج« وسائل الشیعه را با خود برداشته بودم و از این کتاب، مناسک را براي آنها مي گفتم و خود نیز به 

آن عمل مي کردم«.
== 

 حضرت امام)ره( بعد از تولد دومین فرزندشان، در زمان طلبگي و در دوران آیت اهللهّ حاج شیخ عبدالکریم 
حائري، در تاریخ 25 شوال سال 1352 قمري )1312 شمسي(، با ماشین از قم به تهران، از تهران به اهواز، 

از اهواز به عراق و از عراق به لبنان رفته، از آن جا به وسیله کشتي، عازم جده شد.

حج، حركت است و سكون...
 خاطرهايازحجامامخميني

حج، حركت است و سكون...7حج، حركت است و سكون...7
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 مرتضي دانشمند

 زایمان نزدیک است. زن احساس تنهایي مي کند... .
 - هیچ کس حق ندارد پایش را در خانه خدیجه 

بگذارد. بگذار در گوشه تنهایي... .
 - گفتیم از محمد حمایت مکن... .

 آسمان، چراغش را باالتر گرفت تا به خانه، نور و 
گرماي بیشتري برسد.

 آمدند؛ یکي پس از دیگري؛ کسي در مکه ندیده 
بودشان؛ به دعوت آسمان آمدند.

 این، آسیه است؛
 - خدیجه! بر تو درود.

 - سالم آسیه!
 مریم مي آید؛

 - سالم بر تو خدیجه!
 - سالم بر مادر مسیح!

 ساره مي آید؛
 - سالم بر تو؛

 - درود به تو ساره!
... - 
... - 

 - تنها نیستي خدیجه! آسمان، ما را براي پرستاري 
تو فرستاده... .

پنج گاه
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 دو جامه سفید و کوچک، نشانش مي دهند براي 
نوزاد از راه رسیده؛ یکي پوشش بدنش و دومي 
هم به دور سرش... .
 کودک را دست به دست مي گردانند؛
 - انا اعطیناک الکوثر.

 کسي آن را نمي چرخاند؛ اما مي چرخید و آردها 
بر پارچه اي سفید، جمع مي شدند.

 چند لحظه به دستاس نگاه کرد و با شگفتي، از 
خانه بیرون رفت. مسجد، در نگاهش بود؛

 - یا رسول اهلل! امروز به خانه دخترت رفتم و 
چیز شگفتي دیدم؛ دستاس مي چرخید؛ اما دستي 
همراهي اش نمي کرد.
... - 
... - 

 - سلمان! مگر نمي داني فرشتگاني خدمت گزار 
آستان این خانه اند؟
 تنور زبانه کشید.
 عطر نان، در فضا پیچید.

 سفره را آورد و چند نان برشته در آن گذاشت 
و از خانه بیرون رفت.

 جنگ بود و از پدر، خبر تازه اي نداشت. بر 

قدم ها افزود. خورشید فرو مي نشست که به 
میدان رسید.

 - تازه بود پدر؛ دلم نیامد پیش از شما بخورم. 
چند تایي را در سفره پیچیدم و برایتان آوردم. 
 - زهرا جان! پس از سه روز، این اولین لقمه 
است که پدرت... .
 اشک ها چقدر صمیمي بودند.
 صداي در را شنید؛ صداها را مي شناخت؛ نرم 
و آهسته؛ پدر بود.
 - کیست؟
 - منم.
 پدر بود.
 - کسي همراه من است.

 برگشت و پوششي به سر کرد و پشت در 
رفت.

 - بفرمایید.      
 - با کسي که همراه من است؟
 - بفرمایید؛ با کسي که همراه شماست.
 شادي کنان به خانه دویدند.
 در نگاهشان خواهشي موج مي زد.

 - مادر! فردا عید است و شما خودتان قول 
دادید.

 طره هاي اشک و در چشمان مادر، بي تابي 
مي کرد.
 - مادر! همه بچه ها لباس نو پوشیده اند.

 صورتش را برگرداند؛ قطره ها بیرون دویدند و 
بچه ها به کوچه رفتند.
 در زدند.
 - کیست؟

 - خیاط هستم؛ جامه کودکان را آورده ام. 
 در را گشود.
 ناآشنا بود. او را در مدینه ندیده بودند.
 کودکان به خانه آمدند.
 - مادر!
 - مادر! فردا عید است.
 بسته را باز کرد؛ برقي در نگاهشان درخشید.

 از خانه بیرون دویدند؛ با جامه ها، دستارها و 
کفش هاي نو... .
 - دخترم! شناختي مرد دیروزي را؟
 - نه پدر.
 - رضوان بود؛ خزانه دار پردیس1 خداوند.

 فاطمه سالم اهلل علیها به فکر فرو رفت و خانه در 
آرامشي شیرین.

 
 پي نوشت:
 1. بهشت.
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اول  پنج شنبه،  روز  لله وعليه وآله  صلي ا   پیامبر      
مدینه  مردم  کرد.  مهاجرت  مکه  از  ربیع االول، 
آمده،  بیرون  مکه  از  پیامبر  که  شدند  خبردار 
بین  از  را  او  تا  هستند؛  دنبالش  به  قریشیان 
ببرند. از این رو، هر روز بیرون شهر، منتظرش 
روز  اسالم،  پیامبر  که  آن  تا  مي ایستادند؛ 
دوازدهم ربیع االول، هنگام ظهر به مدینه رسید 
و در قبا، میهمان بني عمر و بن عوف شد و ده 
روز و اندي آن جا بود؛ تا حضرت علي علیه السالم و 

بقیه خانواده اش از راه رسیدند.
تازه  بار درمسجد  براي نخستین  را  نماز جمعه 
تأسیس قبا خواند و به سوي مدینه به راه افتاد. 
انصار  کنار خانه هاي  از  وقتي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
از  آنان  از  )مسلمانان مدینه( مي گذشت، هر یک 
او  اما  کند؛  اومنزل  نزد  که  مي کرد  خواهش  او 
فرمود: راه را براي ناقه باز کنید که مأمور است 

و لگامش را رها کرد. ناقه هم رفت؛ تا به زمین 
است  کنوني مسجدالنبي  مکان  که  بزرگي رسید 
خوابید.  زمین  بر  و  ایستاد  حرکت  از  جا  آن  و 
پیامبر صلي اهلل وعلیه وآله پیاده شد. نزدیک ترین خانه به 
ایوب،  ابو  بود.  انصاري  ایوب  ابو  خانه  جا  آن 
خوشحال شد و پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله به خانه او رفت 
و سراغ صاحب آن زمین را گرفت. گفتند: از آن 
دو یتیم از انصار است؛ سهل و سهیل بن عمر که 
تحت سرپرستي معاذ بن عفرا هستند. پس پیامبر 
قیمشان خرید و مسلمانان  از  را  صلي اهلل وعلیه وآله آن 

ساخت مسجد و مسکن پیامبر را آغاز کردند.1
پیامبر  خود  ملک  مسجد،  مکان  بنابراین،   
که  خانه اش  هم  طور  همین  است؛  صلي اهلل وعلیه وآله 

نزدیک مسجد بود و اتاقي براي پذیرایي میهمانان 
و  زهراسالم اهلل علیها  فاطمه  حضرت  براي  اتاقي  و 
هم  حیاطي  این،  بر  وعالوه  داشت  ملحقاتشان 

داشت که هم اکنون مکان مرقد شریف اوست.
از  پس  مدتي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  ترتیب،  این  به   
ازدواج فاطمه سالم اهلل علیها و علي علیه السالم خانه اي دیوار 
به دیوار خانه خودش برایشان خرید که حیاطي 
کوچک، با دو اتاق و توابعش داشت. هنگامي که 
ازدواج  خزیمه  بنت  زینب  با  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
کرد، برایش اتاقي جدا از خانه خودش، در جنوب 
شرقي مسجد خرید که بعدها - پس از درگذشت 
زینب - در اختیار ام سلمه قرار گرفت؛ سپس در 
سمت جنوب شرقي آن، اتاق زینب بنت جحش و 
پس از آن در کنارش اتاق سوده را خرید و بعد 
اتاق عایشه را ساخت که چهارمین اتاق بود که 
نزدیک اتاق سوده و سایر همسران پیامبر قرار 

داشت.2
حکومت،  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  گذشت  در  از  پس   
مسجد او را مصادره کرد و عایشه، دختر خلیفه، 
جدید، مدعي شد که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله جایي را که 
در آن دفن شده، به او بخشیده بود؛ سپس ادعا 

کرد که اصاًل آن جا اتاق خود او بوده است.
مرقد  و  کرد  تأیید  را  حرف هایش  هم  حکومت   
و  داد  او  دست  به  را  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  خانه  و 
اتاق هر یک از زنان پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله را به آنان 
بخشید. با این همه، هنگامي که نوبت به دخترش 
به  که  پیامبران  از  گفتند:  رسید،  زهراسالم اهلل علیها 
آنها  از  ارث نمي رسد و هر چه  به  کسي چیزي 
به حکومتي مي رسد که پس  باشد،  به جا مانده 
این بهانه، حتي  از آنها روي کار آمده است! به 
زمان  در  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  که  را  فدک  مزرعه، 
بود،  بخشیده  سالم اهلل علیها  زهرا  به حضرت  حیاتش 

از او گرفتند!
 

دنیا  از  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  که  این  محض  به   
ابوبکر، عمر و  یعني  از قریشیان،  نفر  رفت، سه 
ابوعبیده، به سایبان بني ساعده شتافتند. صاحب 
عباده،  بن  سعد  ساعده(  بني  )سقیفه  سایبان 
خزرجي، سرکرده انصار، در آن جا از مردم و 
بیمار  روز  آن  ولي  پذیرایي مي کرد؛  میهمانانش 

و بدحال بود.
از  از  نفر  دو  نیز  و  قریش  طلقاي  از  بسیاري   
داشتند،  رقابت  عباده  بن  با سعد  که  اوس  قبیله 
همراه آن سه نفر بودند. پس از ساعتي بگو مگو، 
مي گویم،  که  نفر  دو  این  میان  از  گفت:  ابوبکر 
و  عمر  کنید؛  بیعت  او  با  و  گزینید  بر  را  یکي 
ابوعبیده؛ اما عمر و ابوعبیده پاسخ دادند: تو از 

  علی كورانی

مصادره 
قبر پيامبر )ص(
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ما سزاوارتري! پس ابوبکر دستش را پیش آورد. 
ابتدا آن ها و بعد انصار با او بیعت کردند و به 
اعتراض  به  پسرانش  و  سعد  آن، صداي  دنبال 
بلند شد، ولي آنها تهدید کردند که او را مي کشند 
او را  و سقیفه را نیز گرفتند! فرزندان سعد هم 
برداشتند و به درون خانه اش بردند و سقیفه از 
طلقاي مسلحي که با ابوبکر بیعت کرده بودند، پر 
شد؛ سپس دورش را گرفتند و مردم را به بیعت 

با او مجبور کردند.
کارشان  این  به  انصار  و  مهاجران  بزرگان   
اعتراض کردند و از بیعت با ابوبکر سرباز زدند 

و در خانه علي علیه السالم تحصن کردند.
 عمر با گرویه مسلح و چندین پشته هیزم، آمد 
و تهدیدشان کرد که اگر بیعت نکنند، خانه را بر 

سرشان به آتش مي کشد.
قبر  و  مسجد  بر  را  خود  سیطره  آن،  از  پس   
برگزار  جلوي  و  بخشیدند  پیامبر شدت  شریف 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله را که  شدن مجلس سوگواري 
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در مسجد بر پا کرده بود، 
گرفتند. حضرت فاطمه سالم اهلل علیها هم مجلس را هر 
روز صبح تا ظهر، در خانه خود بر پا مي کرد؛ 
حضرت  همراه  به  و  مي آمدند  نیز  مدینه  زنان 
حکومت  مي کردند.  سوگواري  سالم اهلل علیها  زهرا 
این  با  هم  آن  گرفت؛  نیز  را  مجلس  این  جلوي 
است و  براي مرده، حرام  گریه کردن  که  بهانه 
مردم شکایت کرده اند که این مجلس، آنها را از 
کار و زندگي انداخته است! حضرت زهراسالم اهلل علیها 
درخت  زیر  و  برد  بقیع  قبرستان  به  را  مجلس 
اما  کرد؛  برگزار  بود،  جا  آن  که  بزرگي  ُکنار 
فرستادگان عمر، شبانه درخت را قطع کردند و...

زبان  از  زیادي  سخنان  روزها  آن  در   
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله ساخته شد؛ به این مضمون که 
نماز خواندن  و حتي  او  قبر شریف  کنار  تجمع 
در آن جا حرام است! عایشه هم به عنوان دختر 
خلیفه و همسر پیامبر و وارث و سرپرست مرقد 

و خانه او شناخته شد!

اتاق  در  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  مي گویند:  برخي   
عایشه دفن شده و درست است که این اتاق ملک 
داشته  آن  در  سهمي  عایشه  ولي  بوده،  پیامبر 

است؛ چون آن را از او به ارث برده است!
حضرت  نگذاشتند  چرا  بنابراین،  مي گوییم:  ما   
ادعا  ابوبکر  ببرد؟  ارثي  پدرش  از  زهراسالم اهلل علیها 
کرد از پیامبران هرگز چیزي ارث برده نمي شود 
این دولت است که وارث آن هاست و عمر و  و 

عایشه هم تأییدش کردند... .
 ولي با این فرض هم که عایشه بخشي از خانه 
گفت  باید  مي برده،  ارث  به  را  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
که یک نهم از یک هشتم میراث پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
از ارثش را مي بردند؛ پس چرا براي دفن کردن 
از عایشه اجازه  باید  امام حسن علیه السالم در آنجا 

مي گرفتند؛ ولي از دیگران نه؟
رسیده  ارث  به  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  آرامگاه  اگر   
باشد، سهم حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در این میان 
باید از همه آنها بیشتر باشد؛ پس چرا نگذاشتند 
دفن  او  در سهم   - امام حسن علیه السالم   - پسرش 

شود؟
پیامبر  شریف  اتاق  حال،  هر  به  گفته اند:   
از  عایشه  یا  بوده  عایشه  ملک  یا  صلي اهلل وعلیه وآله 

سوي خلیفه، متولي آن بوده است و خلیفه اول، 

ابوبکر، آن را به عایشه داده بود و عمر، خلیفه 
دوم هم آن را تأیید کرد.

آن  از  که  اختیاري  و  والیت  این  که  این  پاسخ   
چون  نارواست؛  و  نامشروع  مي گویند،  سخن 
رئیس  نام  به  ابوبکر  که  پذیرفت  بتوان  هم  اگر 
حکومت، اختیار آن جا را به عایشه داده، با مرگ 
ابوبکر، باید مدت این اختیار هم به سر مي آمد؛ 
پس چرا نه عمر، نه عثمان و نه معاویه، هیچ یک 

این اختیار را دوباره به عایشه ندادند؟
 

مقاله اي  و،  برهّ محمد  شیخ  نام  به  پژوهش گري   
من  است.  نوشته  پیامبر  دفن  محل  پیرامون 
مرتضي  جعفر  سید  ولي  نیافته ام؛  را  او  کتاب 
نیز مقاله اي با نام »أین ُدفَِن النبي«؟ )پیامبر کجا 
مقاله  دراین  او  است.  نوشته  است؟(،  دفن شده 
استناد  اوِل مخالفان  منابع دست  از  احادیثي  به 
تاریخ نویسي هاي  از  اشکال  چندین  و  مي کند 
راه هاي  از  و  مي گیرد  حکومت هایشان  رسمي 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  که  مي کند  استدالل  گوناگوني 
سپرده  خاک  به  فاطمه علیهماالسالم  و  علي  خانه  در 
از  ما  دراین جا  عایشه.  نه در خانه  است؛  شده 
برخي دلیل هایي که او آورده، بهره برده ایم؛ البته 
خانه  در  صلي اهلل وعلیه وآله  اکرم   پیامبر  ما،  دیدگاه  از 
از مردم پذیرایي  اتاقي که در آن  خودش و در 

مي کرد، دفن شده است.
 

که  است  این  دیدگاه،  این  دلیِل  نخستین   
از  جدا  که  داشت  خانه اي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
که  هنگامي  و  است  بوده  همسرانش  اتاق هاي 
ساخت.  مسجد  شرق  در  را  آن  آمد،  مدینه  به 
دیگران  از  پذیرایي  براي  بزرگي  اتاق  این خانه، 
داشته است و بدون هیچ مضاف الیه و پسوندي، 
دخترش،  اتاق  و  مي شد  خوانده  )الحجرة(  اتاق 
به  هم  خادمانش  اتاق  و  فاطمه سالم اهلل علیها  حضرت 
همراه حیاطي در آن بوده است. این خانه مقداري 
نزدیک ترین  و  بود  دور  از خانه هاي همسرانش 
خانه به آن، خانه حضرت علي و حضرت فاطمه 
 علیهماالسالم بود که دِر خانه شان، کنار دِر خانه 

پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله قرار داشته است.
پس  زهراسالم اهلل علیها  حضرت  مي گوید:  سعد  ابن   
علي علیه السالم  در خانه حضرت  ازدواج، نخست  از 
خانه اي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  سپس  میکرد؛  زندگي 

نزدیک خانه خود برایشان گرفت.3
 در کافي به نقل از امام صادق علیه السالم چنین آمده 

شوي،  مسجد  وارد  بقیع  سمِت  از  »اگر  است: 
با فاصله  او -  بر  چنین خانه علي - سالم خدا 
بسیار کمي از خانه پیامبر صلي اهلل وعلیه وآله، درسمت 
چپ خواهد بود و درهایشان نیز کنار هم است«.4

حضرت  و  علي  حضرت  خانه  این،  از  گذشته   
پیامبر  خود  خانه  از  غیر  سالم اهلل علیها  فاطمه  
داشت.  راه  مسجد  به  که  است   - صلي اهلل وعلیه وآله 

نسائي که از بزرگ ترین علماي اهل سنت است، 
در کتاب ارزشمند خود، خصایص امیرالمؤمنین 

 علیه السالم از زید ابن ارقم، چنین نقل کرده است:
»چند تن از اصحاب پیامبر، خانه هایي داشتند که 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  باز مي شدند.  به حیاط مسجد 
را  درها  این  همه  علي،  درخانه  جز  به  فرمود: 
ببنید )جلویشان دیوار بکشید(. برخي در مخالفت 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  مي زدند.  حرف هایي  آن،  با 
منبر رفت و سخنراني اي کرد و در آن پس  بر 
دارم  دستور  من  فرمود:  خدا  ثناي  و  حمد  از 
از  ببندم.  را  درها  این  همه  علي،  خانه  در  جز 
بعضي ها حرف هایي شنیده ام. به خدا سوگند! نه 
خودسرانه بستم؛ نه باز کردم؛ به من فرمان داده 

شده بود و من تنها پیروي کردم«.
فاطمه سالم اهلل علیها  حضرت  اتاق  از  جدا  اتاق  این   
بوده است که همچنان به نام او در خانه پدرش 
بوده است و خواهیم دید که خانه هاي همسران 
حضرت  خانه  کنار  از  همگي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، 
علي و فاطمه شروع مي شدند و پیرامون مسجد 
قرار داشتند؛ ولي همه در سمت قبله، یعني جنوب 
بوده اند و نه در شرق که قبر پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله آن 

جاست.5
اکرم  صلي اهلل وعلیه وآله ساعت هاي بسیاري را  پیامبر   
در خانه خود مي گذرانید و اگر هم شب به خانه 
یکي از همسرانش مي رفت، سپیده دم براي نماز 
به مسجد باز مي گشت و گاهي دوباره به اتاق او 
بر مي گشت و اصحاب پیش او مي ماندند و گاهي 
در خانه خود صبحانه مي خورد و گاهي ناهار و 
شام را هم در خانه خود بود و حتي بسیاري از 

شب ها را هم در خانه خود مي گذراند.
 احادیث بسیاري درباره میهمانان و خادمان و 
خواب و خوراک وي نقل شده که برخي عبارتند 

از:
 الف. یک روز صبح پیامبر خدا در حیاط خانه اش 

بود که علي نزد او آمد.... .6
نماز  خود  اتاق  در  رمضان[  ماه  ]در  ب. شبي   
نماز  سرش  پشت  و  آمدند  کساني  مي خواند؛ 
سپس  و  کرد  کوتاه  را  نمازش  پس،  خواندند؛ 

وارد اندروني خانه شد.7
خانه  دِر  که  مي دهد  نشان  باال  حدیث   
بوده  باز  همیشه  مسجد،  به  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
نداشته است و  به آن صورت، دري  یا  و  است 
درباره اش  َحَجر  ابن  که  است  اتاقي  همان  این 

مي نویسد:
عترت،  و  قرآن  به  تمسک  روایت  که  بدان  »و 
برخي  است...  نقل شده  قول چندین صحابي  از 
وداع  در حج  را  آن  پیامبر  مي گویند:  راویان  از 
گفته است. برخي مي گویند: زمان بیماري اش در 
مدینه گفته؛ هنگامي که اتاق از اصحابش پر بود 
خم  غدیر  کنار  را  آن  مي   گویند:  نیز  برخي  و 

گفته است«.8
 به تصریح منابع و مصادر اهل سنت، این همان 

ش آورد. 
ردند و به 
اعتراض  به  پسرانش  و  سعد  آن، صداي  دنبال 
شند 
ز گرفتند! فرزندان سعد هم او را 
فه از 
رده بودند، پر 
عت 

ارشان 
ر سرباز زدند 

زم، آمد 
نند، خانه را بر 

قبر  و  مسجد  بر  را  خود  طره 
برگزار  جلوي  و  فه یفه یفه دند  یشه داده بود و عمر، خلیشه داده بود و عمر، خل شه داده بود و عمر، خلیشه داده بود و عمر، خلی ر، آن را به عاکر، آن را به عاکر، آن را به عا کابوبکابوب

پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله به خانه او رفت و 
سراغ صاحب آن زمین را گرفت. 

گفتند: از آن دو يتیم از انصار 
است؛ سهل و سهیل بن عمر که 
تحت سرپرستي معاذ بن عفرا 

هستند. پس پیامبر صلي اهلل وعلیه وآله آن 
را از قیمشان خريد و مسلمانان 

ساخت مسجد و مسکن پیامبر را 
آغاز کردند.
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اتاقي است که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله در آن در گذشته 
از زبان عَمر چنین  است؛ براي مثال در حدیثي 
آمده است: »در خانه پیامبر خداصلي اهلل وعلیه وآله بودیم 
که ناگاه مردي از پشت دیوار صدا کرد: اي پسر 
خطاب! بیا بیرون... انصار در سقیفه بني ساعده 
گرد آمده اند. پیش از این که کاري کنند، آنان را 

دریاب...«.9
ارتباطي  و  بود  عایشه  خانه  از  دور  اتاق،  این   
با آن نداشته است؛ ولي پس از این که حکومت 
ترسید که مبادا هاشمیان براي دادخواهي )بنابر 
یکي از رسم هاي عرب( به مسجد، خانه یاآرامگاه 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله پناه ببرند، آنها را تصرف کرد؛ 
اتاقي که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  پس عایشه ادعا کرد 
است؛  بوده  او  اتاِق  شده،  خاکسپرده  به  درآن 
حال آن که خانه و اتاق او، در جهت دیگر مسجد 

و سمت قبله بود.
به   سرانجام، دختر رئیس حکومت جدید، خود 
شد؛  صاحب  را  پیامبر  آرامگاه  و  خانه  تنهایي 
و همسر  فاطمه  سالم اهلل علیها  که حق دخترش  بي آن 
او، علي علیه السالم را بدهد... و عایشه این حق را هم 
پیدا کرد که بپذیرد کسي در اتاق شریف او دفن 

شود یا نپذیرد!
 

 دلیل دوم، متن هایي درباره موقعیت اتاق عایشه 
مي دهند  نشان  متن ها  این  است.  آن  توصیف  و 
بوده  مسجد  قبله،  به  رو  سمت  در  او  خانه  که 
است و دري داشته که به سمت شام، یعني شمال 

مسجد، باز مي شده است.
 آیا هنگام درگذشت پیامبر معجزه اي پیش آمد 
که اتاق عایشه، ناگهان داراي دو در شده است؟ 
قبر  جایگاه  که  صلي اهلل وعلیه وآله  پیامبر  اتاق  چون 
داشت  قرار  مسجدش  شرق  در  اوست،  شریف 
و درش به حیاط مسجد باز مي شد و دو در هم 
پیکر  بر  مي خواستند  مردم  که  هنگامي  داشته، 
حضرت  بخوانند،  نماز  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  پاک 
علي  علیه السالم فرمود: دسته دسته درون اتاق بیایند 

و نماز بخوانند و بروند.
 نقل شده است: »پرسیده شد: چگونه بر او نماز 
بخوانیم؟ حضرت علي علیه السالم فرمود: گروه گروه 
نماز  او  پیکر  بر  و  مي آمدند  در  این  از  بیایید؛ 

مي خواندند و از در دیگر بیرون مي رفتند«.10
 

 در کتاب الطبقات آمده است: »حارثة بن نعمان 
و  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  مسجد  نزدیک  خانه  چند 
ازدواج  پیامبر  که  بار  هر  و  داشت  آن  پیرامون 
کرد، حارثة بن نعمان هم خانه اي را به او واگذار 
پیامبر  آن  از  همه  خانه هایش  که  آن  تا  کرد؛ 

صلي اهلل وعلیه وآله و همسرانش شد«.11

 در نتیجه، خانه عایشه، سومین خانه اي بود که 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله از حارثه خریده بود؛ چون در 
الطبقات آمده است: »زینب، دختر خزیمه، پیش از 
ام سلمه ]همسر پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله[ بود و پس از 
درگذشت زینب، ام سلمه به خانه او در آمد و در 
آن سال بود که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله با زینب، دختر 
جحش ازدواج کرد و سوده پیش از عایشه و این 

دو، ازدواج کرده بود«.12
 

این است که عایشه خانه خود را   دلیل چهارم 
به  نیز  را  خود  اتاق  و  فروخت  گزافي  قیمت  به 
خواهرزاده اش، عبداهلل، پسر زبیر بخشیده است؛ 
اما او که نمي تواند قبر پیامبر خداصلي اهلل وعلیه وآله را 

فروخته باشد!
 همچنین مي دانیم هنگامي که مروان نزد عایشه 
به  را  امام حسن علیه السالم  پیکر  رفت و خبر تشیع 
و  بشتابد  مسجد  به  خواست  او  از  رسانید،  او 
بزرگش،  پدر  کنار  را  حسن علیه السالم  امام  نگذارد 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، دفن کنند. عایشه هم مانده بود 
که چگونه خود را به مسجد برساند؛ پس سوار 
این  پس،  رفت...  مسجد  به  و  شد  مروان  قاطِر 
خانه عایشه، نزدیک مسجد نبوده است که بتوان 

گفت پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله در آن دفن شده بود!
 از این گذشته، عایشه پس از فروش خانه اش به 
معاویه، وصیت کرد که اتاقش به خواهر زاده اش 
پسر زبیر برسد. بنابراین، این اتاق هم نمي تواند 
قبر پیامبر خدا صلي اهلل وعلیه وآله باشد! »در مکه کسي 
مانند امالک عبداهلل، پسر زبیر را نداشت. عایشه 
]عبداهلل[  او  برسد.  او  به  اتاقش  کرد  هم وصیت 

اتاق سوده را هم خریده بود«.13
خواهر  به  کرد  وصیت  عایشه  که  اتاقي  پس   
زاده اش، پسر زبیر، برسد، همان اتاقي است که 

کنار اتاق سوده بوده است.
 

 اتاق عایشه، رو به قبله و در جنوب مسجد بوده، 
ولي قبر پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، در شرق مسجد است!
دالیلي  از  »یکي  مي گوید:  مرتضي  جعفر  سید   
که نشان مي دهد خانه عایشه در جنوب شرقي 
و  زباله  ابن  روایت  این  است«.  بوده  مسجد 
»اتاق هاي  است:  هالل  بن  محمد  از  عساکر  ابن 
همسران پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله سقفي از شاخ و برگ 
درختان خرما و پرده هایي بافته از مو )احتمااًل 
موي بز( داشتند. از خانه عایشه پرسیدم؛ گفت: 
َدَرش رو به شام ]شمال[ باز مي شد. پرسیدم: دو 

لگنه بود یا یک لنگه؟ گفت: یک لنگه بود«.
 ...« است:  آمده  همچنین!  زباله  ابن  روایت  در   
شرقي  جنوب  در  مو،  از  پرده هایي  با  ]خانه ها[ 
باز  شام  به  رو  درهایشان  ]یعني  بودند  مسجد 
مي شد[ و در غرب مسجد، چیزي از آنها نبود...«. 
ابن عساکر هم مي گوید: »دِر رو به شام خانه«.14 

از این روایت، چند نتیجه زیر گرفته مي شود: 
برجسته،  پژوهش گر  که  گونه  همان  الف.   
سیدمهدي روحاني گفته است: این سخن محمد 
پرسیدن«،  عایشه  خانه  از  او  »از  که  هالل  بن 
آن  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله در  که  اتاقي  میدهد  نشان 
دفن شده، خانه عایشه نبوده است؛ زیرا روشن 
همان  عایشه،  خانه  مي داند  پرسش گر  که  است 
دفن  آن  در  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  که  نیست  جایي 
جز  جایي  در  که  روست  این  از  است؛  شده 
آرامگاه پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، سراغ خانه عایشه را 

مي گیرد؛ تا بداند کجاست.
هم تصریح شده،  روایت  در  که  همان گونه   ب. 
همان  مسجد،  شام  به  رو  جهِت  که  پیداست 
نیز همین  ابن نجار  جهت شمالي است و سخن 
اتاق ها  پیامبر  گفته اند:  السیر  اهل  مي گوید؛  را 
ساخت؛  مسجد  شرقي  جنوب  در  را  )حجرات( 
و  بودند  مسجد  پیرامون  همگي  و  غرب  در  نه 

درهایشان به مسجد باز مي شدند.15
 - جماعت  امام  و  منبر  است:  آمده  همچنین   
هنگامي که بر منبر مي رود - رو به سوي شام 

دارند.16
 روشن است کسي که بر منبر مي نشیند، پشتش 
به قبله است و رویش به سمتي است که مقابل 

قبله است.

 پي نوشت:
 1. مختصر بصائرالدرجات، ص129؛ سیره ابن هشام، ج2، ص342؛ مناقب آل 

ابي طالب، ج1.
 2. ابن سعد، الطبقات، ج8، ص164.

 3. الطبقات، ج8، ص66.
 4. کلیني، الکافي، ج4، ص555.

 5. خصایص امیرالمؤمنین، ص72.
 6. شیخ طوسي، امالي، ص4.

 7. احمد حنبل، المسند، ج3، ص103.
 8. ابن حجر عسقالني، الصواعق المعرقه، ج2، ص440.

 9. ابي لعلي، فتح الباري، ج7، ص23؛ ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج30، ص282.
 10. مسند احمد، ج5، ص81؛ تاریخ دمشق، ج4، ص296؛ اسدالغابه، ج5، ص254؛ 
در مجمع الزوائد، ج9، ص37 آمده است: راویان این حدیث نزد اهل سنت، راویان 

احادیث صحیح مي باشند.
 11. الطقات، ج8، ص166.

 12. همان، ص164.
 13. تاریخ دمشق، ج28، ص190؛ سنن بیهقي، ج6، ص34.

 14. وفاء الوفاء، ج2، ص46، 459 و 542.
 15. همان، ج2، ص435، 459، 517 و 693.

 16. همان. 

 منبع:
 علي کوراني، مصادره قبر پیامبر، ترجمه مریم کوراني.
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)1( 
 گفته بودم:

 اگر روزي به مدینه روم، 
 با این تربت پاک، 

 از دلدادگي خویش خواهم گفت
 و از پروانه هاي عاشق، خواهم سرود؛

 سر بر دیوار بقیع خواهم نهاد و 
 اشک زاللم را بر این مزارهاي خاموش، 

 خواهم بارید.

)2(  
 گفته بودم:

 اگر روزي دستم به آستانه »باب جبرئیل« در 
مسجد نبوي برسد،

 اگر نگاه مشتاقم
 به »قبة الخضرا«ي حرم حضرت رسول افتد، 

 اگر ارتفاع گلدسته هاي حرم نبوي،
 در قاب دیدگانم قرار گیرد،

 اگر توفیق حضور در »روضه منوره«
 که پاره اي از بهشت است،

 نصیبم شود،
 دست و دل از این آستان نخواهم کشید

 و چشم از تماشاي گنبد سبز مدینه،
 نخواهم بست.

)3(  
 گفته بودم:

 اگر پاي ارادتم به بقیع رسد،
 اگر دست نیازمندم را

 به نرده هاي آهنین دیوار این مزار بیاویزم،
 اگر چشم امیدم را

 به آستان رفیع »اهل بیت« بدوزم،
 همواره کبوتر حرم خواهم شد

 و معتکف عبادت و زیارت
 در این مسجد و حرم نوراني، اما بي چراغ، 

خواهم شد.

)4(  
 گفته بودم:

 اگر روزي در روضه نبوي،

 در باالي سر مزار پیامبر بایستم،
 زیارت نامه بخوانم و اشک بریزم

 و توفیق عرض ادب به ساحت رسالت یابم
 و به شکرانه این توفیق،

 به سجده اي طوالني خواهم رفت
 و به سپاس این نعمت،

 همه التماس دعا کنندگان را یاد خواهم کرد؛
 گرفتاران و دردمندان را دعا خواهم نمود؛

 براي درگذشتگان و ذوي الحقوق،
 رحمت و مغفرت خواهم طلبید؛
 براي همه بیماران و بستریان،

 از شفاخانه حرم، شفا خواهم خواست
 و براي مسلمانان جهان، دعا خواهم کرد
 و »فرج موال« را از خدا خواهم خواست.

)5(  
 گفته بودم:

 اگر توفیق حضور در بقیع نصیبم گردد،
 به احترام قبور امامان معصوم و حجت هاي 

الهي، 
 به پاسداشت شهداي مدفون در بقیع

 و به تکریم چهره هاي گمنام خفته در این 
مزار،

 پابرهنه خواهد شد؛
 روبه روي مدفن بي سایه بان و بي چراغ 

امامان،
 بر روي خاک خواهم نشست؛

 »زیارت جامعه« خواهم خواند؛
 اشک خواهم ریخت

 و از صمیم دل، به نیایش خواهم پرداخت؛
 اموات و صاحبان حق را

 سخاوتمندانه، در ثواب این زیارت، شریک 
خواهم ساخت؛

 با امامان افالکي
 که در این مزار خاکي آرمیده اند،

 با زبان دل، حرف خواهم زد
 و مودت خود را ابراز خواهم کرد.

)6(  
 گفته بودم:

 اگر روزي به مدینه روم،
 جاي قدم هاي حضرت رسول صلي اهلل وعلیه وآله و 

امامان علیهم السالم را 
 در کوچه کوچه این شهر،

 بوسه خواهم زد
 و عطر محمد و آل محمد را

 در این دیدار معطر،
 استشمام خواهم کرد

 و در فضاي معنوي محبت و معرفت،
 نفس خواهم کشید.

)7(  
 گفته بودم:

 اگر روزي زائر تربت احمد و شهر محمد 
صلي اهلل وعلیه وآله شدم،

 از سنگریزه هاي این دیار،
 با گوش جان، نداي »یا محمد« خواهم شنید؛

 آثار فرود آمدن جبرئیل را
 به خانه امین وحي خدا، محمد مصطفي، 

 از »باب جبرئیل«، 
 در این شهر، مشاهده خواهم کرد

 و با این دیار، خودماني و صمیمي خواهم 
بود؛

 این جا را وطن خویش خواهم شمرد
 و این حس آشنا را به خانه ام خواهم برد.

)8(  
 اینک، این همان دیار است

 و من، همان زائر آرزومند.
 وقت آن است که آن آرزوها را بیابم.

 فرصت آن است که آن تمناها را
 به عینیت برسانم؛

 باشد که »مدینه رسول«،
 جلوه گاه تحقق آمالم باشد
 و شهر پیامبر صلي اهلل وعلیه وآله،

 تعبیر رؤیاهاي صادقانه ام گردد.

  مدينه، 
شهر آرزوها 

  جواد محدثي
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  اشرف السادات عسكری/كازرون

 اين جايی؛ عطر حضورت اين جاست؛ می آيد سوی 
بيت پرمهر پدر؛ ام ابيهاست؛ مادر پدر. 

 صدای در را می شنوی؛ گويی با صدای مالئك يكی 
شده. در بر پاشنه می چرخد.

 او، خانه، پدر.
 پدر آن جاست؛ بر روی زيراندازی از ليف خرما. 

 نگاهش با نگاه او در می آميزد. عجب نگاهی! 
 پدر و مادِر پدر.

 لبخند بر لبان او و پدر.
 فضائلش، پدر را از جای برمی خيزاند.

 او به نزد پدر می آيد.
 بوسه پدر، ارزش او را دو چندان می كند؛

مشام  به  خانه  در  را  بهشت  عطر  كه  بوسه ای   
می رساند كه او »انا اعطيناك الكوثر« است.

 حس می كنی بوی عطر بهشت را در بوسه پدر بر 
مادر پدر؟

 اگر مشامت خوب كار كند،
 حتماً می فهمد، درك می كند و در تمام وجودت رخنه 

می كند.
خود  جای  بر  را  پدر  مادر  پدر،   

می نشاند؛
كه  مادری   

در كودكی اش، پدر را نوازش می داد.
 اين، نهايت عشق پدر به مادرش است.

 چشمان را تاب ماندن نيست!
 اشك ها بر روی مژه، سنگينی می كند.

 سوزشی در حدقه چشم می نشيند.
 سروران جوانان بهشت بيمارند.

 مادر بی تاب، پدر در انديشه درمان.
 مادر دست به دعا، نذری می كند برای فرزندانش.

بندگی  روز  سه  عبادت،  روز  سه  روزه،  روز  سه   
محض.

 پدر نيز همراه می شود با مادر و فرزندان نيز.
 مقبول افتاد نذرشان به درگاه الهی.

 روز اول:
 روزه اند؛ گرم، خسته، پرتالش و راضی.

يك  شدن  تمام  صدای  بالل،  صدای  اذان،  صدای   
روز

 و پس از آن، صدای در خانه 
 كيستی؟

 صدايی لرزان: مسكينی بی پناهم!! 
 به چه كار آمده ای؟

 از برای طلب ياری؛ ياری از اهل بيت نبی)ص(.
 مسكين می رود و سفره خالی؛ نه، آبی مانده!

 افطار با آب؟!
نويد  و  اذان  صدای  بالل،  صدای  روزی  فردا  و   

روزی ديگر.
 باز روزی گرم در مدينه؛ تالش، كار و كوشش.

 باز غروب آفتاب و صدای بالل.
با  نان  قرص  چند  آماده،  سفره   

پياله ای آب.
 بسم اهلل الرحمن الرحيم...

 صدای در.
 كيستی؟ از چه بر در اين خانه می كوبی؟

 - يتيمم؛ درمانده ای بيچاره.
 باز سفره خالی می ماند.

 آب مانده و لبخند بر لبان خوبان جهان.
 فردا روزی و اتمام روزی ديگر. 

 اهلل اكبر، اهلل اكبر،
 اشهد ان ال اهلل اال اهلل، اشهد ان محمداً رسول اهلل.

 نانی در سفره، پياله ای در كنار.
 بسم اهلل الرحمن الرحیم...

 باز هم صدای در!
 کیستی؟

 - اسیرم، از برای بخشش آل عبا آمده ام 
 لب ها و لبخند.

 رنگ چهره، زرد.
 باز هم سفره خالی ماند از نان جو و باز هم 

 آب بود و آب بود و آب.
 پدر آمد تا حال و احوالی بجوید از اهل بیت خویش.

 نگرانی در چهره پدر.
 وحی آمد و »هل اتی« نازل شد.

»و یطعمون الطعام علی حبه مسکینًا و یتیمًا و اسیراً«.
 و خوان  الهی از بهشت.

 و من باز هم می خواهم فاطمه را بخوانم.
 فاطمه، در میان در و دیوار!

 

 يكی از دانشجويان عمره گزار

بهترین  نامه  نه  و  سفرنامه  بهترین  نه  سفرنامه؛   
سفر. آری، سفر بود. خواب بود یا رؤیا، نمی دانم. 
هر چه بود معنویت بود و صفا، محبت و یک رنگی، 
یک دلی و یک زبانی. آری، یک رنگی به رنگ سفید 
و یک زبانی به زبان لبیک. همه مسافران، عاشقان 
خانه معشوق بودیم و چه معشوقی! چه معشوقی! 
این عاشقان می بایست به شهر نبی می رفتند  ابتدا 
و در آن جا روح و جان می گرفتند. روح را صیقل 
می دادند و جان را صفا. شهر پیامبر، بقیع، مسجد 
این  بارالهی!  مناره هایش.  و  مسجدالنبی  شیعیان، 
چه مناره هایی است که گرچه عاری از طال ساخته 
شده اند، از هر زرو زرینه ای زیباترند. تو گویی این 
مناره ها را از بهشت آورده اند. چشم از نظاره آنها 

سیری نداشت و دل، کندن نمی دانست.
نیاز من بی پایان و راز   خداوندا! فرصت کم بود، 

من بی نهایت. 
و  خضرا  گنبد  اشک بار،  چشمانی  با  محمد!  یا   
آهی  و  اشک بار  چشمی  با  و  دیدم  را  ضریحت 
وداع  را  مسجدت  و  را  بقیع  را،  جان سوز، شهرت 
گفتم. شهر، غمناک بود و فضایی غم بار داشت. به 

هر سو که می رفتم، غم غربت بر سرم می بارید. 
 یا علی جان! در آن جا با تماِم وجود می شد حس 

کرد معنای در شهر خود غریب بودن را. می گویند 
در همه جا آسمان آبی خدا به یک رنگ است؛ اما نه، 

آسمان بقیع، رنگ و بویی دیگر داشت.
تنها یک  این شعیاِن عاشقان،   خدایا! در هر روز، 
فرصت دیدار با ائمه بقیع را داشتند و من می دیدم 
دیدار  به  آلود،  اشک  با چشمانی  روز  هر  آنها  که 
تا  با آهی جانسوزتر برمی گشتند  بقیع می رفتند و 
همان ساعت!  و  جا  همان  وعده شان  دیگر،  روزی 
و در دل از وعده دیدار آخرین روز و وداع با بقیع 
با  بقیع!  و  من  اما  بودند؛  هراسان  بقیع،  آسمان  و 
دلی پرخون و چشمی اشک بار، نظاره اش می کردم 
و با هر یک از ائمه بقیع، در دل نجوایی داشتم. ای 
ائمه بقیع! به خاک بوستان آمدم، بقیعتان را دیدم 

و رفتم.
 مسجد شیعیان که به مسجد کریم اهل بیت معروف 
صمیمیت  و  صفا  قدر  آن  نخلستان هایش.  با  بود 
دیگری  قطعه  گویی  که  بود  آن جاحاکم  فضای  بر 
ازبهشت آن جاست. خیلی دلم سوخت و گریستم. 
آخر کریم اهل بیت )امام حسن مجتبی علیه السالم(، 
در بقیع که جایی برای پذیرایی از زائرانش نداشت؛ 
پس ما را به مسجدش دعوت نموده بود و َبه که چه 
میزبانی! حیف که فرصت بسیار کم بود و مناجات 
نمی خواست  دلم  و  زیاد  بسیار  من  نیاز  و  راز  و 
اهل  کریم  مهماِن  عمرم،  در  بار  اولین  برای  وقتی 

بیت علیه السالم شده بودم، به این زودی، با این مکان 
مقدس وداع گویم. کرامت امام حسن علیه السالم را 
با تماِم وجود و در همه فضای مسجد می شد حس 
کرد. به امام حسن علیه السالم گفتم: به امید حضور 
حجت حق)عج( و ساختن ضریح و بارگاه برایتان 

به دسِت شیعیاِن عاشق، الوداع!
 اما مسجد شجره، محرم شدن، لبیک گفتن و راهی 
دیاِر یار شدن اولین وعده دیدار ما با کعبه، بعد از 
نماز صبح. قلبم در سینه می تپید و دلهره ای عظیم 
سراسر وجودم را فرا گرفته بود. از چشمانم اشک 
روانه بود و در دل می گفتم: بار الهی! آیا شایسته 
دیدن جمال زیبای کعبه ات هستم؟ خدایا! آیا گناهانم 
را بخشیده ای؟ خداوندا! من نمی خواهم مثل همیشه 
با دلی پرگناه، به سویت آیم. خدایا! خودت خواستی 
به  این جا آوردی ام. خدایا!  به  و دعوتم نمودی و 
ائمه بقیع، به علی علیه السالم و فاطمه علیهاالسالم و 
ببخشی  را  گناهانم  که  می دهم  قسمت  رسولت  به 
تا با دلی بی گناه به نظاره جمال کعبه ات بنشینم و 
در حرم امنت گام بردارم. روانه دیدن جمال کعبه 
که  داشت  معنویت  و  صفا  قدر  آن  جا  آن  شدیم. 
اصاًل مرا شرم می آمدکه در حضور رب و معبودم، 
سخنی از حاجات دنیوی، دنیا و تعلقاتش به میان 

آورم!

عطر حضور

آسمان بقيع، 
رنگ و بويی ديگر داشت
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 كلثوم )فاطمه( ترابيان، ساري

 سالم کریم و مهربانم!
 ممنونم که اجازه داده اي بیایم این جا راه بروم.

 یعني چشمم تا لحظه دیدار اُبهتت سو دارد؟
 یعني چشمان گنهکارم، این باِر سنگین خجالت 

را تاب مي آورند؟
 آیا این منم که به میهماني مي روم؟

 آیا این زبان الکن من است که لبیک مي گوید؟
 خودم نمي دانم چگونه به زبان آوردم.

 راستش هنوز فکر مي کنم که مستحق این همه 
محبتت نیستم.

 چرا من؟! چرا مادرم که اوج صفاي باطن است 
نه؟

 چرا پدرم که الگوي صبر است نه؟
بودن  بي تفاوت  کرمت،  نهایت  مقابل  در  آخر   

جرم است.
 مرا در حالتي ُمحِرم کردي که مجرمم.

 معبود من! این جا جاي کسي است که در مقابل 
ناسزاي مرد عرب که دشمنش بود، او را به سفره 

خود دعوت کرد و به فکر خستگي اش بود؛ اما من 
در مقابل ناسزاي برادرم رو ترش مي کنم.

 این جا چه جاي من است؟ من پا جاي پاي حسیني 
گاهي  من  اما  مي دهد؛  امان  را  دشمنش  که  مي گذارم 

دوستم را امان نمي دهم. 
دارم.  لیاقت  و  سعادت  که  مي گفتند  همه  آمدنم،  هنگام   

اما  نه، قسمت بوده است؛  یا  بعضي گفتند دعوت شده ام و 
بر  را  داده، حجت  فقط خداوند مرا خجالت  نیست؛  کدام  هیچ 

من تمام کرده است.
وجودشان  از  که  است  الزم  کسي،  محبت  جذب  براي  انسان ها   

خرج کنند.
 من چه خرج کرده ام که بي اندازه مرا محبت مي کني؟

 کجا خرج کردم که ضرري ندیدم؟
 چه قیاس بیهوده اي است قیاس محبت تو با محبت مادرانمان که آن فقط قطره اي 

است از آن اقیانوس بیکران.
به  مي افتاد.  اتفاق  این  ناخودآگاه  بیندازیم،  پایین  را  نمي گفتند سرمان  هم  اگر  رسیدیم؛   

سجده افتادیم. هنوز آن ابهتي که از آن، داستان ها شنیده بودیم را ندیده ایم؛ اما همه مي گریستند. 
تازه رسیده بودیم که اضطراب فراق و وداع، آزارمان مي داد. سهممان از آرامش، تنها شش روز براي 

بیست و چند سال زندگي. 
 کریِم بي نظیر! وقتي برگشتیم به شهرمان و پایمان به سنگ گناه گیر کرد و زمین خوردیم، دستمان را رها 

مکن. کمکمان کن که با گناه، بیگانه شویم و قلبمان را تنها به تو و بندگان خوبت هدیه کنیم. 
بودیم،  خواسته هایمان  مقابل  در  که  حالي  در  مي خواستیم؟  چه  مي دهي.  بخواهیم،  چه  هر  که  بودیم   شنیده 
چشمانمان چیزي را ندیده بود. فقط آغوش خدا را حس مي کردیم. گرم و پر از محبت. حس کودکي را داشتیم 

که بعد از مدت ها، مادرش او را در آغوش گرفته و او هق هق گریه مي کند.
 وقتي سرمان را مقابل خانه اش باال گرفتیم، شمیم آمرزش معشوق، آراممان کرد. هیچ گاه سنگ و سیمان یک 

قلب آشفته را نمي تواند آرام کند؛ این خود کریم است که دلمان را ربوده است.
 بچه ها! بچه هایي که با هم محرم شدیم! بیایید به شکرانه این نعمت بزرگ، فقط یک کار کوچک کنیم و آن، 

این که خداي رحماني که همه ما را با هم بخشید، نرنجانیم! به امید روزي که بار دیگر با موالیمان مهدي، 
کنار خانه معبود، عشق الهي را در وجودمان حس کنیم.

  اشرف السادات عسكري/كازرون

 نمي دانم چه خبر است.
 نمي دانم؛ تنها مي دانم چند روزي است دلم تنگ شده. نمي دانم چرا و براي چه کسي؟!

 شاید براي خودم.
 مدتي است که احساس مي کنم خود را گم کرده ام، کجا؟ نمي دانم. نمي دانم کجا خود را گم 

کرده ام؛ نمي دانم.
 خدایا! چه مي کنیم در این دنیاي وانفسا؟

 مي دانیم و نمي دانیم.
 مي دانیم که تو بر ما افتخار کردي در مقابل مالئکه که بي سکون و بي وقفه، حمد و ثناي 

تو گفته اند 
 و نمي دانیم چه گوهري درونمان به ودیعه نهاده اي که چنین افتخار کرده اي بر ما.

 مي دانیم که خلیفه تو بر روي زمینیم
 و نمي دانیم چگونه خلیفه اي باشیم؛ با آن که بارها گفته اي.

 مي دانیم که علم اسماءت را به پدرمان آموختي
 و نمي دانیم که چرا یادمان رفته.

 مي دانیم تو به ما نزدیکي و ما از تو دور
 و نمي دانیم چه کنیم تا ما نیز به تو نزدیک شویم.

 مي دانیم تو نهایت عشقي
 و نمي دانیم عشق را چگونه بجوییم که در راه هاي فرعي نمانیم.

 و مي دانیم راهي هست و راهنمایي، چراغي و چراغ به دستي
 و نمي دانیم چرا تا قدم در این راه مي گذاریم، مناظر اطراف راه را آن قدر مي نگریم تا از 

وجود راهنما و چراغش بي خبر مي مانیم.
 مي دانیم با چراغ هایي که خود به دست ایشان سپرده اي، ما را عالمت مي دهند

 و نمي دانیم چرا یک باره مي اندیشیم که سراب است و به راه فرعي قدم مي گذاریم.
 مي دانیم و نقطه اوج نوري

 و نمي دانیم چرا به جاي نقطه اوج نور، به نقطه کور آن، چشم مي دوزیم.
 مي دانیم که باید ره توشه اي بر بندیم

 و نمي دانیم چرا امروز و فردا مي کنیم.
 مي دانیم سفري در پیش است

 و نمي دانیم باید خود را آماده کنیم.
 مي دانیم پرتگاه هایي در جلو رویمان است

 و نمي دانیم چگونه پرتگاه ها را بیابیم.
 مي دانیم گفته اي بیا بیا بیا؛ من هستم

 و نمي دانیم چرا نمي آییم؟!
 مي دانیم که همه چیز را تمام و کمال مي داني 

 و نمي دانیم که نمي دانیم و نمي دانیم که نمي خواهیم بدانیم.
 خدایا! تو مي داني؛ تو مي داني که در وجودمان تو را 

مي جوییم؛
 لیکن آن قدر در راه مي مانیم و به اطراف 
ما  غفلت  خواب  که  مي شویم  خیره 
باز  راه  ادامه  از  و  مي رباید  را 

مي مانیم.
 خدایا! یادمان بده که یادت 

باشیم.
با  اگر  که  مي دانیم  نیک   

تو باشیم، تو با مایي
 و این تنها راه رهایي ما 

از غفلت است.
تو  که  دریاب  را  ما  پس   

بهترین دریابنده اي.
 اي بي همتاي مهربان که از 

همه به من نزدیکتري!

می دانيم 
و نمی دانيم

همچون كودكی بوديم 
در آغوش مادر
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يارانی كه به سرپيچی عادت كرده بودند!
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  محمدجواد مروجي طبسي

صلي اهلل وعلیه وآله  خدا  رسول  یاران  است  ممکن  مگر   
گفته  داشته اند،  که  روشني  سوابق  همه  آن  با 
امیرمؤمنان  درباره  را  صلي اهلل وعلیه وآله  خدا  پیامبر 
امت  رهبري  از  را  علي علیه السالم  و  کرده  فراموش 

کنار گذاشته باشند؟
خداصلي اهلل وعلیه وآله  پیامبر  با  مخالفت ها  قبیل  این   
به  رسد  چه  مي شده؛  تکرار  حیاتش  حال  در 
اینک جهت  بزرگوار.  آن  رحلت  از  پس  مخالفت 
روشن شدن بحث، نظرتان را به دو موضوع زیر 

معطوف مي داریم:
 

1.مخالفتباحّليتعمرهتمتعدرحج
 پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله و یارانش به سوي حج حرکت 
کردند. ما نیز براي حج، احرام بستیم. هنگامي که 
وارد مکه شدیم، پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله به ما فرمود: 

آن چه را که انجام دادید، عمره قرار دهید.
 گفتیم یا رسول اهلل! ما براي حج محرم شده ایم؛ 

چگونه آن را عمره قرار دهیم؟
دستور  شما  به  که  را  چه  آن  فرمود:  پیامبر   
سخن  برخي  دیگر  بار  دهید.  انجام  مي دهم، 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله را رد کردند. پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، 
در  بود،  شده  برافروخته  مخالفت ها  این  از  که 

حال عصبانیت، بر عایشه وارد شد.
خدا  رسول  چهره  در  را  خشم  این  که  عایشه   
را  تو  کسي  چه  داشت:  عرضه  کرد،  مالحظه 
کند،  او خشم  بر  خدا  که  است  آورده  به خشم 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله فرمود: چگونه غضب نکنم که 

دستوري دهم، ولي پیروي نشوم.1
 

2.مخالفتبافرمانپيامبرصلياهللوعليهوآلهدرروزه
 پیامبر خداصلي اهلل وعلیه وآله در سال فتح مکه در ماه 
روزه  پس  شد؛  خارج  مکه  سوي  به  رمضان، 
گرفت تا به کراع الغمیم رسید و در آن جا مردم 
نیز روزه گرفتند. پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله دستور داد تا 
ظرف آبي برایش آوردند. پیامبر صلي اهلل وعلیه وآله آن 
ظرف را به گونه اي سردست گرفت تا مردم آن 

را دیدند؛ سپس آب آشامید.
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  به  عده اي  ماجرا،  این  از  پس   

خبر دادند که بعضي از مردم روزه گرفتند.
 پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله فرمود: »اولئک العصاة، اولئک 
گناهکار  آنان  هستند.  گناهکار  آنان  العصاة؛2 
هستند«؛ یعني پس از آن که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله آب 
را به نشان افطار کردن باال گرفته، سپس آن را 
مي تواند  معنایي  چه  گرفتن  روزه  دیگر  نوشید، 
داشته باشد؛ جز معصیت و نافرماني حکم خدا و 

پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله.
 آیا از فرمایش پیامبر خداصلي اهلل وعلیه وآله که فرمود: 
آنان معصیت کار هستند، استفاده نمي شود که 
خداصلي اهلل وعلیه وآله  رسول  فرمان  و  حکم  به  یاران 

اعتنا نکرده، نافرماني کرده اند.
 

3.مخالفتبابيرونآمدنازمسجدوبستندربها
 ابن مسعود مي گوید: شبي پس از نماز عشاء در 
مسجد بودیم که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله نزد ما آمد؛ در 
عثمان، حمزه،  عمر،  ماابوبکر،  بین  در  که  حالي 
سپس  بودند؛  یاران  از  عده اي  و  زبیر  حالمه، 

پرسید: این تجمع براي چیست؟
 گفتند: با یکدیگر به گفت و گو نشسته ایم؛ برخي 
از ما مي خواهند نماز بخوانند و برخي مي خواهند 
فرمود:  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  بخوابند.  جا  درهمین 
به  برخیزید  نیست؛  خوابیدن  جاي  من،  مسجد 
نماز  بخواهد  که  هر  بروید؛  خانه هایتان  سوي 
که  هر  و  بخواند  نماز  خود  منزل  در  بخواند 
از  ما  بپردازد؛ پس همه  استراحت  به  نمي تواند، 
جاي برخواستیم و متفرق شدیم. در بین ما، علي 
هم بود که او نیز از جاي برخاست؛ تا برود که 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله دستش را گرفت فرمود: اما تو 
یا علي! بدان که براي تو حالل و جایز است که 
در مسجد هر چه که بر من جایز است و حرام 
است بر تو در آن، هر چه که بر من حرام است.

 با شنیدن این سخن از سوي پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، 
هیچ گونه  و  نشستند  خود  جاي  سر  یاران  از 
عکس العملي از خود نشان ندادند و گویا قصد 
مخالفت امر رسول خداصلي اهلل وعلیه وآله را داشتند که 
بار دیگر منادي پیامبر خدا صلي اهلل وعلیه وآله به مسجد 
آمد و فرمان پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله را ابالغ کرد؛ اما 
باز هم کسي از جاي خود برنخاست و با یکدیگر 
با  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  که  پرداختند  گو  و  گفت  به 
چه هدف و انگیزه اي، دست به چنین کاري زده 

است.
شدت  به  را  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  یاران،  سرپیچي   
نگران ساخت و براي بار سوم، مردم راامر به 
بیرون رفتن از مسجد کرد و در نوبت سوم با 
پیام شدیدالحني از آنها خواست تا درهاي خانه 
و  ببندند  نیز  کرده اند  باز  به مسجد  که  را  خود 
آنها  بر  الهي  عذاب  نکنند،  چنین  اگر  که  فرمود 

نازل خواهد شد.3
 

كشتن در پيامبرصلياهللوعليهوآله فرمان با مخالفت 4. 
حرقوص

را  فردي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  محضر  در  روزي   
اما  ستودند؛  سعدي  زهیر  بن  هرقوص  نام  به 

حضرت به آنان توجهي نکرد. یاران به گمان این 
که حضرت او رادرست نمي شناسد، دوباره از او 
یاد کرده، اوصافش را یادآور شدند. باز حضرت 

به گفتار آنان توجه نکرد.
شد.  نمایان  دور  از  شخصي  میان،  این  در   
مسلمانان به حضرت عرض کردند: آن تعریف ها 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  بود.  شخص  همین  درباره 
افکند؛ سپس فرمود: شما از  نگاهي به سوي او 
و  آثار شیطنت  که  مي گویید  این شخص سخن 

نادرستي از چهره اش نمودار است.
 او نزدیک حضرت آمده، بدون آن که سالم کند، 
به حضور پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله و یارانش وارد شد.

که  ما  مجلس  به  فرمود:  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله   
میان  در  که  پنداشتي  پیش خود چنین  رسیدي، 

ما، کسي بهتر از تو وجود ندارد؟ 
 آن شخص با کمال بي شرمي گفت: آري، چنین 

فکر کردم؛ سپس به نماز ایستاد.
این  و  برود  که  فرمود: کیست  یاران  به  پیامبر   

مرد را بکشد؟
از جاي برخاست و به سوي  الخطاب   عمر بن 
او رفت؛ اما بدون انجام مأموریت بازگشته، سر 

جاي خود نشست.4
این جریان از مسند  ابن شهر آشوب به دنبال   
ابویعلي موصلي اضافه کرده که ابوبکر برگشت 
و گفت: آیا رواست مردي را که در حال رکوع 

است و ال اله اال مي گوید، به قتل برسانم؟
با  ابوبکر  چگونه  که  جاست  این  تعجب   
رسول  صریح  دستور  فرد،  یک  ظاهرسازي 

خداصلي اهلل وعلیه وآله را زمین مي گذارد. 
 

در خداصلياهللوعليهوآله رسول فرمان از سرپيچي 5. 
جنگاحد

 در جنگ احد که نافرماني عده اي از یاران رسول 
است،  آشکار  و  روشن  بسیار  خداصلي اهلل وعلیه وآله 
نفر  پنجاه  با استقرار  پیامبر صلي اهلل وعلیه وآله  چرا که 
به  عبداهلل،  فرماندهي  به  رمات،  کوه  بر  تیرانداز 
به  ما و چه  نفع  به  بود: چه جنگ  فرموده  آنان 
محل  نداده ام،  دستور  تابه شما  باشد،  ما  ضرر 

مأموریت خود را ترک نکنید؟
در  مسلمانان  پیروزي  با  مي نویسند:  مورخان   
احد و فرار مشرکان، عده اي به جمع آوري غنایم 
نفر  چهل  حال،  این  در  و  شدند  مشغول  جنگي 
از تیراندازان با دستور فرماندهي مخالفت کرده، 
این مخالفت نهي کرد،  از  هر چند عبداهلل آنها را 
نپذیرفته، کوه رمات را ترک کردند که نتیجه اش، 
شکست سختي بود که در جنگ احد بر مسلمانان 

وارد شد.
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ازفرمانرسولخداصلياهللوعليهوآلهدر 6.سرپيچي   
ملحقشدنبهلشكراسامه

پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله،  زندگي  روزهاي  آخرین  در   
گروه  با  که  داد  دستور  زید  بن  اسامه  به  وي 
پدرش،  به طرف محل شهادت  انصار  مهاجر و 

زید حرکت کند.
فرماندهي  از  به شدت  که  از مسلمانان  عده اي   
اسامه به خشم آمده بودند، به پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
شد  موجب  اعتراضات  این  کردند.  اعتراض 
به  بیماري  حالت  همان  با  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
مسجد و منبر رفته، بار دیگر بر فرماندهي اسامه 

تأکید کند و جواب اعتراضات را بدهد.
»انه  فرمود:  بیاناتي  ضمن  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله   
من  أبیه  في  قلتم  لقد  فیه  قلتم  ان  و  لها،  لخلیق 
امروز  اگر  و  اوست  سزاوار  فرماندهي،  قبل؛5 
فرماندهي اش  به  و  گفتید  سخن  اسامه  درباره 
پدرش  درباره  نیز  این  از  پیش  کردید،  اعتراض 
سخن گفتید و بر فرماندهي اش اعتراض کردید«. 
سپس از منبر فرود آمد؛ در حالي که مي فرمود: 
»جهزوا جیش اسامه، نفذوا جیش اسامة لعن اهلل 
آماده  را  اسامه  اسامة؛6 سپاه  تخلف جیش  من 
کنید! سپاه اسامه را حرکت دهید! خدا لعنت کند 

کسي را که از سپاه اسامه تخلف کند«.
اکثر أصحابه مع   مسعودي مي نویسد: »فجیش 
اسامه بن زید للغزاة فلم یتبعوه و تثاقلوا وقعدوا 
عنه و خالفوا امر رسول اهلل للخروج مع أمیرهم؛7 
بیشتر یاران خودش را فرمان داد تا همراه اسامه 
حرکت کنند؛ پس با وي همراهي نکرده، سستي 
ورزیده، از رفتن با او، خودداري کردند« و بدین 
جهت، با امر و فرمان پیامبر خداصلي اهلل وعلیه وآله براي 

بیرون رفتن با فرمانده خود، مخالفت کردند.
 وقتي که به تاریخ طبري مي نگریم، مي بینیم که 
به  از حدیث، حذف و جمله اي بي ارتباط  بخشي 
این  نیست  معلوم  و  است  شده  آورده  جایش 
خیانت را خود طبري انجام داد یا افراد دیگري 

دست به چنین کاري زده اند.
که  اسامة«،  بعث  »فانفذوا  جمله  از  پس  وي   
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله بیان فرمود، این جمله بي ارتباط 
یتخذون  الذین  اهلل  »لعن  است:  کرده  اضافه  را 
قبور أبنیاءهم مساجد؛8 خدا لعنت کند کساني که 

قبرهاي انبیاي خود را مسجد قرار دهند«.
 براي مطالعه بیشتر مي توانید به سقیفه و فدک 
الحدید،10  ابي  ابن  نهج البالغه  شرح  جوهري،9 
مواقف ایجي،11 نهج الحق عالمه حلي،12 دعائم 
بحاراالنوار  و  مغربي13  نعمان  قاضي  االسالم 

مجلسي14 و دیگر کتاب ها مراجعه کنید.

باآوردنقلموكاغذوعدماطاعت 7.مخالفت  
ازدستورپيامبر

 در آخرین روزهاي زندگي و اطاعت از دستور 
یاران  از  عده اي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله،  پیامبر، 
و  اسامه  با  همراهي  جاي  به  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
او  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، در خانه  از دستور  اطاعت 

تجمع کرده بودند.
کار  در  توطئه اي  دانست  که  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله   

قلم  فرمود:  توطئه  این  خنثي سازي  براي  است، 
و دواتي بیاورید؛ تاچیزي براي شما بنویسم که 
سر  که  بود  جا  این  نشوید.  گمراه  من،  از  پس 
و صدا و نزاع در محضر پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله باال 
پیامبر،  بیماري  گفت:  الخطاب  بن  عمر  گرفت. 
کتاب  نمي داند چه مي گوید؛  و  است  یافته  شدت 
به  گفتند:  دیگر  برخي  است.  بس  را  ما  خدا 
خواسته پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله عمل کنید و قلم و کاغذ 
بیاورید و عده اي دیگر به طرفداري از عمر گفتند 

که عمر درست مي گوید.
 این جا بود که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله به شدت عصباني 
شد و فرمود: برخیزید و از من دور شوید؛ چون 
نزاع کردن در محضر پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله صحیح 

نمي باشد.15
عباس  ابن  که  نوشته اند  محدثان  و  مورخان   
یاد مي کرده  را  پنج شنبه  پیوسته ماجراي روز 
»الرزیة  مي گفت:  و  مي گریست  شدت  به  و 
تمام  بیننا؛  کتاب  بین  و  بیننا  حال  ما  الرزیة  کل 
که  شد  شروع  جا  آن  از  گرفتاري  و  مصیبت 
آري،  شدند«.16  مانع  ما  پیامبر  نامه  و  ما  بین 
براي  عباس  ابن  گریه  و  پنج شنبه  ماجراي روز 
سادگي  به  بتوان  که  نیست  چیزي  پیشامد،  این 
پیامبر  فرمایش  اینان  زیرا  گذشت؛  آن  کنار  از 

خداصلي اهلل وعلیه وآله را بازیچه قرار دادند.
بهتر  این قضیه  ابعاد  به  نکات زیر،  با دقت در   

پي مي برید:
رسول  فرمایش  با  صریح  مخالفت  عده اي   .1  
نوشته  نامه اي  نگذاشتند  کرده،  خداصلي اهلل وعلیه وآله 

شود.
باال  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  بر  را  خود  صداي   .2  
بردند؛ در حالي که قرآن دستور داده است که 

صدایشان را بلند نکنند.
3. در محضر پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله نزاع کردند؛ به   
واگذار  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  به  را  امر  که  گونه اي 
نکردند و بدین وسیله، با قرآن نیز مخالفت کردند. 
به  آوردند؛  خشم  به  را  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله   .4  
گونه اي که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله آنها را طرد کرد و 

فرمود: از من دور شوید.
محضرش  در  را  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  سنت   .5  
رد کردند؛ در حالي که قرآن فرمود: هر چه را 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله آورده است، بگیرید؛ ولي آنان 

گفتند: قرآن ما را بس است.
 6. نسبت زشت »غلب علیه الوجع« یا »ان الرجل 
لیهجر« به آن حضرت دادند و گفتند: العیاذ باهلل، 
که  حالي  در  مي گوید؛  هذیان  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
قرآن درباره پیامبر فرمود: »ما ینطق عن الهوي 

ان هو وحي یوحي«.

8.مخالفتباجانشينياميرمؤمنان
با رسول خداصلي اهلل وعلیه وآله  که  مهم ترین مخالفتي   
کنار  گرفت،  آن حضرت صورت  از رحلت  پس 
از خالفت و رهبري  امیرمؤمنان علیه السالم  گذاشتن 
بر  کودتا  یک  با  عده اي  که  بود  اسالمي  امت 
ضد اهل بیت علیهم السالم، بر تمام تالش هاي رسول 
خداصلي اهلل وعلیه وآله، به ویژه در غدیر خم، خط بطالن 

کشیدند و چه مخالفتي باالتر از این که زمینه هر 
فساد و انحرافي را فراهم کرده، جامعه اسالمي 

را تا روز قیامت به تباهي کشاندند.
 از گفت وگوي ابن ابي الحدید، شارح نهج البالغه 
شأن  قدر  آن  برخي  که  مي آید  بر  استادش  و 
یاران رسول خدا صلي اهلل وعلیه وآله را باال دانستند که 

هیچ گونه خالفي را درباره آنها نمي پذیرند.
درباره  نقیب،  خبر  ابو  خودش،  استاد  از  او   
دیگران  مخالفت  و  امیرمؤمنان علیه السالم  فرمایش 
روز  یا  و  است  سقیفه  روز  آیا  که  مي پرسد 
شورا؟ وي در پاسخ مي گوید: روز سقیفه است.

اجازه  من  نفس  ولي  مي گوید:  الحدید  ابي  ابن   
خدا  رسول  فرمان  اصحاب،  بگویم  که  نمي دهد 
را  علي]علیه السالم[  خالفت  بر  نص  و  ]صلي اهلل وعلیه وآله[ 
کنار گذاشته اند؛ تا بدین وسیله، نص بر خالفت 

امیرمؤمنان]علیه السالم[ را انکار کند.
نفسم  نیز  من  و  مي گوید:  پاسخ  در  استاد  اما   
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله نسبت  به  که  نمي دهد  اجازه 
جانشیني  و  امامت  امر  در  را  سستي  و  اهمال 
دهم و این که پیامبر]صلي اهلل وعلیه وآله[ امت را به حال 
مدینه  از  او  که  حالي  در  باشد؛  واگذاشته  خود 
بیرون نمي رفت؛ مگر آن که فردي را بر امت، سر 

پرست قرار مي داد.
با  این مخالفت هاي آشکار که  به  با توجه   حال 
که  گفت  مي توان  آیا  شد،  ارائه  قطعي  سندهاي 
و  سرکشي  صلي اهلل وعلیه وآله  خدا  رسول  اصحاب 

عصیان نکرده اند؟

 پي نوشت:
 1. سنن ابن ماجه، ج2، ص991؛ مسند احمد، ج4، ص286.

ج3،  ترمذي،  سنن  ب15؛  الصیام،  کتاب  ص785،  ج2،  مسلم،  صحیح  ر.ک:   .2  
ص89؛ سنن نسائي، ج4، ص488؛ السنن الکبري، ج4، ص241؛ مسند ابو داود، 

ص232؛ صحیح ابن خزیمه، ج3، ص255.
 3. تاریخ المدینه المنوره، ج1، ص339؛ خورشید کعبه، ص88.

 4. خوارج، ص51.
 5. شرح نهج البالغه، ج1، ص159.

 6. دعائم االسالم، ج1، ص40.
 7. اثبات الوصیه، ص 122.

 8. طبري، تاریخ االمم و الملوک، ج2، ص224.
 9. همان، ص77.

 10. همان، ج4، ص52.
 11. همان، ج3، ص650.

 12. همان، ص392.
 13. همان، ج1، ص40.

 14. همان، ج3، ص430.
 15. صحیح بخاري، ج1، ص39؛ ج6، ص11؛ ج7، ص156؛ ج9، ص137؛ مسند 

احمد، ص324؛ مسند ابویعلي، ج2، ص37؛ سبل الهدي و الرشاد، ج12، ص248.
 16. همان.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم. کار شما با توجه به صحبت هایي که گفتید و نظرسنجي هاي دقیقي که شده، کار بسیار خوبي است. علت هم این است 
که دانشجویان، چند اولویت نسبت به دیگران دارند؛ یکي این که اینها در آینده، در سطوح مختلف، مصادر امور در مملکت مي شوند و اگر 

اینها متدین باشند، براي کل مملکت تأثیر دارد؛ بر خالف آن پیرمرد و پیرزني که به زیارت خانه خدا مي روند. آنها اگر خوب هم بشوند، براي 
خودشان است؛ اما در سطوح دیگر، تأثیرگذار نیستند. اولویت دیگر این که اینها در معرض بمباران فرهنگي دشمن هستند و به همین دلیل، نیاز 

بیشتري دارند که از این طریق، فرهنگ اسالم در وجودشان متبلور شود.
 اولویت سوم، این است که اینها جوان هستند و جوان، اگر تأثیر پیدا کند، تا آخر عمر مي تواند در محیطش آن را سرمایه گذاري کند؛ بر خالف 

دانشجويان براي رفتن به سفر عمره، اولويت دارند

روز سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه امسال، مسئوالن و اعضاي ستاد عمره دانشگاهیان، 
با حضرت آيت الل مکارم شیرازي، ديدار کردند. در اين ديدار، ابتدا مسئوالن ستاد عمره 
دانشگاهیان، گزارشي از فعالیت هاي فرهنگي و اجرايي اين ستاد ارائه کرده، بخشي از 

محصوالت فرهنگي را که در اختیار دانشجويان گذاشته مي شود، تقديم معظم له نمودند. 
در ادامه اين ديدار، حضرت آيت الل مکارم شیرازي، چندين سؤال درباره فعالیت هاي 

اجرايي و فرهنگي ستاد عمره مطرح کرده، سپس به بیان تذکراتي درباره عمره 
دانشجويان پرداختند. آن چه در ادامه مي خوانید، گلچیني از سخنان معظم له در جمع 

مسئوالن ستاد عمره دانشجويان است

سخنانآيتاهللمكارمشيرازي
درديداربامسئوالنستادعمرهدانشگاهيان
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آن فرد پیر و ناتواني که آخر عمرش است که تازه اگر اصالح هم بشود و تأثیرگذار هم باشد، براي مدت 
محدودي است. بنابراین از جهات مختلف، دانشجویان اولویت دارند که این سفر روحاني را انجام دهند. من 

تصورم این است که مسئوالن مرتبط با این امر، به اهمیت این موضوع، آنچنان که باید و شاید، توجه ندارند. 
زیرا اگر توجه داشتند، بیش از این براي پیشرفت این امر، سرمایه گذاري مي کردند. این کار، کار مهمي است و 

شاید یک مقداري از این کم توجهي، به خاطر این است که شما اطالع رساني کاملي نکرده اید.
 نکته دوم این که باید یک اطالع رساني عمومي از رسانه ها صورت بگیرد و مردم هم بدانند که دانشگاه هاي ما 
خوب هستند. اگر صداوسیما دل بسوزاند - که باید دل بسوزاند - باید بتوانید نتایج آن را اطالع رساني کنید. 

دانشجویاني هم که نشنیده اند، مي شنوند. مشکل اطالع رساني نکردن، در این زمینه، مشهود است.
 نکته سوم، این که روحاني هایي که براي اینها انتخاب مي شوند، باید روي آنها کار بشود و از جهات مختلف، 

آموزش داده شوند؛ از نظر ظاهر، از نظر برخورد و از نظر اخالق. غیر از جنبه معلومات، از جهات دیگر 
هم باید خوب باشند تا دانشجویان با خاطره خوبي برگردند. شما مي گویید که یک برخورد بد وهابیون، 

دانشجویان را از کل عقاید وهابیت، متنفر مي کند؛ پس یک برخورد خوب این روحاني، خیلي اثرگذار است. 
اینها باید برخوردهاي خوبي داشته باشند و آنهایي که حوصله و تحمل شنیدن سؤاالت، مسائل و اعتراضات را ندارند، نباید بروند و کساني بروند که 

آمادگي هاي خوبي دارند.
 نکته دیگر این که این مراسم را با مسائل سیاسي، مخلوط نکنید؛ زیرا مي گویند ما را آورده اند این جا تا مسائل سیاسي را به ما تلقین کنند. باید معلوم 

باشد که شما مي خواهید اینها را خالص به زیارت خانه خدا ببرید؛ نه این که بخواهید تبلیغ سیاسي بکنید. ما معتقدیم که مسائل سیاسي باید به اینها 
گفته شود؛ ولي نه در آن جا. اگر بخواهید مسائل سیاسي را براي آنها تکرار کنید، کم کم سوءظن پیدا مي کنند و آثار مثبت کار، خراب مي شود.

 نکته چهارم این که قبل از رفتن، به دانشجویان گفته شود که این سفر، ممکن است مشکالتي داشته باشد تا فکر نکنند که این سفر، یک سفر تفریحي 
است. به عنوان مثال، یک زمان، طواف یا سعي، شلوغ است و باید حوصله و تحمل داشت. این سفر، انسان را مي سازد. اگر قبل از سفر، این مسائل 

گفته شود، وقتي مي روند مي بینند که راحت تر از آن است که مي گفتند و خیلي خوشحال مي شوند.
 نکته آخر این که به روحانیون یادآوري کنید که اینها را خیلي در گریه و عزاداري و سینه زني خسته نکنند و تا همان مقداري که نشاط دارند، این 

برنامه ها را برایشان انجام دهند و در بقیه زمان ها، برنامه هاي تاریخي برایشان بگذارند و با برنامه هاي زیبا و جذاب، به آنها نشاط بدهند. سعي 
کنند در حد پذیرش آنها، سخنراني و عزاداري و مسائل دیگر را داشته باشند. به هر حال، مسئله، مسئله ظریفي است و خیلي ظرافت دارد که باید این 

ظرافت ها رعایت شود.
 به هر حال، این کار، کار بسیار خوبي است و ما باید آن را حفظ کنیم و دانشجویان را با این مسائل، در مقابل دشمن و مفسدان حفظ کنیم و شما که 

در این راه زحمت مي کشید، یقین بدانید که ذخیره یوم المعادتان خواهد بود.
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 »اگر بدانند کجا مي روند، چه مي جویند و چه مي خواهند، به یقین وقتي از آن جا بر مي گردند، انسان تازه اي مي شوند«.
 این سخن آیت اهلل العظمي مکارم شیرازي، بهانه اي است تا چند خاطره از سفر ایشان به سرزمین وحي را مرور کنیم. زبان مشترک و بیان 

صمیمي  این مرجع معظم، مي تواند شما را با خاطرات شیرین و حاالت خوش سفر پیوند زند.
== 

 من خاطرات زیادي از حج دارم. بهترین حاالت عمرم را در آن جا پیدا کردم؛ یعني زماني که انسان احساس مي کند از هر زماني به خدا 
نزدیک تر است. دو بار در عرفات، یک بار در کنار خانه کعبه و یک بار در کنار غار حرا، احساس کردم که از هر زماني به خدا نزدیک تر 

شده ام. در کنار غار حرا به برخي از دوستان گفتم: آدم حالتي پیدا مي کند که احساس مي کند مي خواهد به او وحي نازل شود؛ آن قدر خودش 
را به خدا نزدیک مي بیند.

 اینها لحظات شیریني است که در تمام عمر انسان فراموش نمي شود و هر وقت انسان به یادش مي افتد، دوباره نوري از معنویت، سر تا پاي 
وجود او را در بر مي گیرد.

 خاطرات دیگر من درباره مباحث و گفت وگوهایي است که با علماي اهل سنت داشتیم. یک نمونه کوچک آن، در مدینه بود. در آن جا به دیدار 
یکي از علماي مدینه - که با برخي از دوستان، آشنایي قبلي داشت و مي گفتند آدم خوبي است - رفتیم. من خودم را آماده کردم تا بحثي 

درباره مذاهب چهارگانه داشته باشیم؛ این که چرا منحصر در این چهار مذهب باشد و پنج یا شش مذهب نباشد، یکي از مسائل بسیار مهم 
است. ما خود را آماده کردیم تا اگر آن عالم سني چنین گفت، ما چنان بگوییم. وقتي رفتم آن جا، بعد از تعارفات معمولي، سؤال کردم: »ما 

الدلیل علي حصر المذاهب في االربع؛ دلیل منحصر شدن مذاهب شما در این چهار مذهب چیست« و منتظر جواب او شدم. او در جواب گفت: 
»شیخنا! ال دلیل علیه؛ ما هیچ دلیلي بر حصر مذاهب در چهار تا نداریم«. دیدم آدم باانصافي است؛ چون هیچ دلیلي نیست؛ نه در شرع، نه در 

روایات و نه در آیات. دیدم آدم با انصافي است و مثل شیخ شلتوت فکر مي کند که چنین تصریح کرده بود: »تعبد به مذهب امامیه پیروان اهل 
بیت، هیچ مانعي ندارد و مثل مذاهب دیگر است و مسلمانان مي توانند به فتاواي این مذهب، عمل کنند«.

 خاطره دیگري هم از یکي از سفرهاي عمره دارم. قبل از انقالب، عربستان سعودي، وزیر امور دیني اي داشت به نام بن عمید. یکي از 
دوستان گفت: خوب است او را ببینیم و با او دیداري داشته باشیم. او از ما استقبال کرد و با ما گرم گرفت.

 صحبتي که در دیدار با او شد، راجع به شیعه و اهل سنت بود. او شخص عالمي بود؛ ولي متأسفانه به طور کامل از شیعه بي خبر بود. من 
تعجب مي کنم که بعضي از علماي آنها، کمترین اطالعي از شیعه ندارند. گفت:

 »شیخنا! سمعت ان لکم مصحفًا غیر مصحفنا یسمي مصحف فاطمه؛ من شنیدم که شما قرآني دارید به غیر از قرآن ما و اسم آن مصحف 
فاطمه است«. من هر چه فکر کردم، دیدم که ما قرآني غیر از این قرآن نداریم و قرآن ما هیچ تفاوتي با قرآن هاي دیگر ندارد و آن چه در 
روایات درباره »مصحف فاطمه« آمده است، سخناني مربوط به حوادث آینده که امام علي)ع( از آن حضرت مي شنید و ثبت مي کرد. آنها 

به اصطالح، الهام ملک بود که در دست هیچ کس نیست و تنها در دست امام زمان)عج( است. این مصحف، احکام و معارف نیست و اخبار 
حوادث آینده است.

 جوابي که من دادم این بود قرآني که در مملکت ما هست، یک نقطه، یک »واو« و یک »الف« با قرآن هاي دیگر بالد اسالمي تفاوت ندارد و 
این، راه امتحان آساني دارد. یا شما خودتان تشریف بیاورید و یا نماینده اي بفرستید. ما هزینه سفر را هم به شما مي دهیم. در ایران، تمام 
مساجد و خانه ها قرآن دارند. انتخاب مسجد و خانه هم با نماینده شما. قرآن ها را جمع کنید و بیاورید. اگر یک »واو« یا »الف« فرق داشت، 
بعد بفرمایید: »سمعت ان لکم مصحفا غیر مصحفا...«. او خودش را در مقابل عمل انجام شده اي دید و من واقعًا فهمیدم که اینها، کتاب هایي 

را که دشمنان ما نوشته اند، مطالعه کرده اند و به جاي این که از خود - ما که صاحب اصلي مکتب هستیم - تحقیق کنند، به سراغ دشمنان ما 
مي روند و عقیده ما را از آنها یاد مي گیرند. این یکي از بالهایي است که در میان مسلمانان وجود دارد که ان شاءاهلل مي توان آن را با منطق و 

تحقیق، حل کرد.

بهترين حاالت عمرم...
خاطراتيازسفرآيتاهللالعظميمكارمشيرازيبهسرزمينوحي 
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ُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي كاُنوا َعَلْيها ُقْل  َفهاُء ِمَن النَّاِس ما َوالَّ  »َسَيُقوُل السُّ
لِلَِّه الَْمْشِرُق َو الَْمْغِرُب َيْهِدي َمْن َيشاُء إِلي ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم«.

 از این آیه تا آیه 150، بحث تغییر قبله مسلمانان 
از بیت المقدس به مسجدالحرام مطرح شده است. 
مي گفتند:  و  مي زدند  طعنه  مسلمانان  بر  یهود 
شما مدعي دین جدیدي هستید؛ اما به سوي قبله 
قدرت  داراي  که  مسلمانان  مي خوانید.  نماز  ما 
سخنان،  گونه  این  از  بودند،  شده  هم  زیادي 
که  آن  براي  هم  خداوند  و  مي شدند  رنجیده 

باشند  داشته  را  خود  خاص  هویت  مسلمانان 
نیز  و  بزنند  طعنه  آنان  بر  نتوانند  هم  یهود  و 
نیست،  مهم  چندان  قبله،  مسئله  که  شود  تأکید 
که  زماني  و  داد  تغییر  را  را  مسلمانان  قبله 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله در حال نماز بود، اورا توسط 
ماجرا،  این  از  پس  گردانید.  قبله  به  رو  جبرئیل 
یهود شروع به اشکال تراشي کردند. از این رو، 
به زودي مردمي کم خرد  قرآن مجید مي گوید: 
مي گویند: چه چیزي مسلمانان را از قبله خود که 
به سوي آن نماز مي خواندند، به مکان دیگري بر 
گردانید؟ اي رسول خدا! تو در پاسخ ایشان بگو: 

تنها بیت المقدس از خدا نیست؛ که شرق و غرب 
عالم از آن اوست و او در هر مکان حاضر است 
و هر کس را که بخواهد، به مکان مناسب و راه 

مستقیم، هدایت خواهد نمود.

پیام ها

 1. کساني که بدون پشتوانه علمي اشکال تراشي 
مي کنند، افرادي سفیه و نابخردند. 

 2. چون شرق و غرب و همه جا از آن خداست 
و او در همه جا حاضر است، پس تغییر قبله، در 
عبادت خداوند، تأثیري ندارد و تغییر آن هم به 

دست غیر خدا نیست.
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َيُكوَن  َو  النَّاِس  َعَلي  ُشَهداَء  لَِتُكوُنوا  َوَسطًا  ًة  ُأمَّ َجَعْلناُكْم  َكذلَِك  »َو   
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً َو ما َجَعْلَنا الِْقْبَلَة الَِّتي ُكْنَت َعَلْيها إاِلَّ لَِنْعَلَم َمْن  الرَّ
ْن َيْنَقِلُب َعلي َعِقَبْيِه َو إِْن كانَْت لََكِبيَرًة إاِلَّ َعَلي الَِّذيَن  ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ َيتَّ
َهَدي اللَُّه َو ما كاَن اللَُّه لُِيِضيَع إِيمانَُكْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاِس لََرُؤٌف َرِحيٌم«.

 به همان شکلي که با  تغییر قبله به شما مسلمانان 
هویتي مستقل بخشیدیم، همین طور شما را امتي 
تا میان رسول خدا و دیگر  دادیم؛  قرار  واسطه 

 محمدعلي اسدي نسب

رو به جانب مسجدالحرام كن!
برشی از تفسير آيات تغيير قبله
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مردمان، واسطه شوید و ارتباط برقرار سازید؛ 
بر  آگاه  و  شایسته  افرادي  شما  میان  باید  پس 
مردمان،  کردار  بر  که  شوند  یافت  دیني  حقایق 
خود  کردار  بر  پیامبر  خود  البته  و  باشند  گواه 
سابق  قبله  ما  خدا!  رسول  اي  است.  گواه  شما 
را مقرر نکرده بودیم؛ مگر براي آن که به شکل 
عیان، گروهي را که از پیامبر بدون چون و چرا 
پیروي کردند، از افرادي که به واسطه این مسئله 
از عقیده اسالمي خود باز مي گردند، بازشناسي 
از  پیروي  و  قبله  تغییر  مسئله  البته  و  نماییم 
که  افرادي  براي  جز  قبله،  دو  هر  در  پیامبر، 
حکمي  و  سنگین  بسي  کرد،  هدایتشان  خداوند 
تغییر  با  خداوند  که  بدانند  باید  اما  بود؛  دشوار 
قبله، نمي خواهد ایمان و نتایج عمل نیک کسي را 
تباه سازد؛ بلکه خداوند، به طور قطع، دل سوز و 
مهربان است و با این احکام، مي خواهد انسان ها 

را به سعادت برساند.

پیام ها

 1. فلسفه برخي از احکام، ممکن است آزمایشي 
افراد  اطاعت پذیري  میزان  شدن  آشکار  براي 

باشد. 
صادر  بشر  سعادت  براي  دستوري،  هر   .2  
مي شود؛ زیرا خداوند نسبت به بندگان خویش، 

رئوف و مهربان است. 
امتحان  و  آزمایش  الهي،  سنت هاي  از  یکي   .3  
بندگان است؛ تاسره از ناسره بازشناسي شود 

و استعداد افراد شایسته، شکوفا گردد.
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ماِء َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرضاها َفَولِّ َوْجَهَك   »َقْد نَري َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
إِنَّ  َو  َشْطَرُه  ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا  ُكْنُتْم  ما  َحْيُث  َو  الَْحراِم  الَْمْسِجِد  َشْطَر 
ا  الَِّذيَن ُأوُتوا الِْكتاَب لََيْعَلُموَن َأنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َو َما اللَُّه بِغاِفٍل َعمَّ

َيْعَمُلوَن«.
خود  قبله،  تغییر  حکم  نزول  از  قبل  پیامبر   
منتظر تغییر آن از سوي خداوند بود؛ زیرا قرار 
بسیاري  مي توانست  قبله،  عنوان  به  کعبه  دادن 
به  مي کردند،  طواف  آن  گرد  که  را  افرادي  از 
سوي اسالم بکشاند. از این رو، قرآن مي گوید: 
اي رسول خدا! ما نگاه تو را به سوي آسمان، 
قبله، مشاهده  تغییر  براي  انتظار نزول وحي  به 
مي کنیم؛ حال به طور قطع تو را به قبله اي که از 
آن خشنود شوي، مي چرخانیم: پس روي خویش 
را به سوي مسجدالحرام گردان و اي مسلمانان! 
نماز،  در هر کجاي زمین قرار دارید، در هنگام 
روي خویش را به سوي مسجدالحرام برگردانید 
و البته افرادي که کتاب آسماني به آنها داده شده 
و آن را خوانده اند، مي دانند که حکم تغییر قبله، 
حکم حقي است که از سوي پروردگارشان آمده 
است و اگر بخواهند این حقیقت آسماني را کتمان 
کنند و از پذیرش آن سرباز زنند، باید بدانند که 
خداوند، از این کردار زشت آنان، غافل نخواهد 

بود و مجازاتشان خواهد کرد. 

پیام ها

 1. الزم نیست نمازگزار به طور دقیق در جهت 
قبله قرار گیرد؛ بلکه به اندازه اي که گفته شود او 

در جهت )شطر( قبله قرار دارد، کافي است. 
 2. اهل کتاب مي دانست که پیامبر آخرالزمان به 
سوي دو قبله نماز مي گذارد؛ اما لجاجتشان مانع 

اعالم آن مي شد.
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 »َو لَِئْن َأَتْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا الِْكتاَب بُِكلِّ آَيٍة ما َتِبُعوا ِقْبَلَتَك َو ما َأنَْت 
َبْعَت َأْهواَءُهْم ِمْن  بِتابٍِع ِقْبَلَتُهْم َو ما بَْعُضُهْم بِتابٍِع ِقْبَلَة بَْعٍض َو لَِئِن اتَّ

الِِميَن«. بَْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعْلِم إِنََّك إِذاً لَِمَن الظَّ
ایمان  خاتم صلي اهلل وعلیه وآله  پیامبر  به  که  کتاب  اهل   
نیاوردند و با مشاهده دالیل آشکار حقانیت او، 
از پذیرش اسالم امتناع نمودند، در واقع، به دنبال 
مانند  حقایق  کتمان  با  آنان  بلکه  نیستند؛  حق 
و  لجوج  افرادي  دادند  نشان  قبله،  تغییر  کتمان 
معاندند و با علم و عمد، با حق مخالفت مي کنند. 
پس اي رسول خدا! هر نوع نشانه روشن برهان 
آنان  براي  قبله  تغییر حکم  بر حقانیت  آشکاري 
پیروي  تو  قبله  از  که  باش  مطمئن  بیاوري، 
نمي کنند و به سوي کعبه نماز نمي گزارند و تو 
پیروي  آنان  قبله  از  هستي،  وحي  تابع  که  نیز 
نمي کني و به سوي آن، بار دیگر، نماز نخواهي 
خواند و نیز برخي از اهل کتاب، قبله برخي دیگر 
vh نمي پذیرند؛نه یهود به سوي قبله نصارا نماز 
مي خوانند و نه نصارا به سوي قبله یهود به نماز 

مي ایستند. 
 اي سول خدا! بدان بعد از آن که دانستي که حتمًا 
از  اگر  نمازگزاري،  به سوي مسجدالحرام،  باید 
تمایالت و هواه هاي نفساني آنان پیروي کني، به 
طور قطع، از ستم کاران خواهي بود. پس مطمئن 
و استوار در نماز، تنها روي به مسجدالحرام نما.

پیام ها

دالیل  پذیرش  مانع  هواپرستي،  و  لجاجت   .1  
آشکار است. 

براي  آسماني،  کتاب  به  آگاهي  و  تنها  علم   .2  
به  لطیف و  بلکه روحي  نیست؛  رستگاري کافي 

دور از هواپرستي الزم است؛ 
تا انسان از کتاب الهي بهره برد. 

 3. تهدید شدن پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله، نشان مي دهد 
که پیامبر، نه خداوند و نه فرزند اوست و نه بر 
صفات  و  صالح  عمل  از  غیر  امتیازي  دیگران، 

ارزشمند دارد.
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َفِريقًا  إِنَّ  َو  َأبْناَءُهْم  َيْعِرُفوَن  َكما  َيْعِرُفونَُه  الِْكتاَب  آَتْيناُهُم  »الَِّذيَن   
ِمْنُهْم لََيْكُتُموَن الَْحقَّ َو ُهْم َيْعَلُموَن = الَْحقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكونَنَّ ِمَن 

الُْمْمَتِريَن«.
 قرآن در ادامه بیان لجاجت اهل کتاب، مي فرماید: 

تعجب نکنید از این که آنان با وجود مسئله تغییر 
قبله در کتاب آسماني خود، آن را انکار مي کنند؛ 
زیرا آنان مسئله اي مهم تر و واضح تر را نیز که 
کردند؛  انکار  است،  خاتم  پیامبر  آمدن  بشارت 
کتاب  آنان  به  که  افرادي  همین  که  حالي  در 
خود  فرزندان  که  طور  همان  داده ایم،  آسماني 
صفات  نظر  از  را  خاتم  پیامبر  مي شناسند،  را 
که  مي دانند  و  مي شناسند  روحي،  و  جسمي 
اما  است؛  صفات  همان  داراي  محمدصلي اهلل وعلیه وآله 
و  مي کنند  انکار  را  این حقیقت  آنان،  از  گروهي 
پنهانش مي سازند؛ در حالي که به عملکرد زشت 
پروردگارت  با  حق  که  امابدان  آگاهند.  خود 
و  درست  کند،  صادر  حکمي  هر  او  و  مي باشد 
حق است؛ پس هرگز تردیدي به خود راه مده و 

از متحیران مباش.

پیام ها

فرقه شدند؛  دو  کتاب  اهل  اسالم،  مقابل  در   .1  
فرقه اي  و  شدند  مسلمانان  که  حق پذیر  فرقه اي 
رو  حقایق  کتمان  و  تحریف  به  که  حق گریز 

آوردند. 
 2. حکم خداوند، تردیدناپذیر است. 3. با گذشت 
صلي اهلل وعلیه وآله  پیامبر  و  اسالم  با  کتاب  اهل  زمان، 
فاصله بیشتري گرفته اند و شناخت سابق خود 

را از دست داده اند. 
 

 سوره بقره، آيه 148

 »َو لُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيها َفاْسَتِبُقوا الَْخْيراِت َأْيَن ما َتُكوُنوا َيْأِت بُِكُم 
اللَُّه َجِميعًا إِنَّ اللََّه َعلي ُكلِّ َشْي ٍء َقِديٌر«.

 و بدانید که در طول تاریخ، براي هر امتي، قبله اي 
بوده است که خداوند، آن را تعیین کرده، و همان 
قبله اي  یهود و نصارا،  براي  خدا که در گذشته 
جدید  دین  پیروان  براي  حال  بود،  کرده  تعیین 
نیز قبله اي طبق مصلحت، قرار داده و حتمًا در 
این قبله، خیر و نیکي بوده است؛ پس اي مردم! 
یکدیگر  از  انجام خیرها،  به سوي  از مرگ،  قبل 
به  سریعتر  چه  هر  کنید  تالش  و  گیرید  سبقت 
مطمئن  و  بخوانید  نماز  مسجدالحرام  سوي 
و  گذشته  براي جبران  کافي  فرصت  که  نباشید 
تحصیل ثواب دارید؛ زیرا هر آن و در هر مکان 
و  مي میراند  را  خداوند شما  باشید،  موقعیتي  و 
همه شما را براي حساب رسي، جمع مي کند؛ زیرا 

خداوند، بر انجام هر کاري تواناست.

پیام ها

 1. هدف اصلي در احکام الهي، مانند تغییر قبله، 
وصول به خیر و سعادت است. 

از  را  فرصت  نباید  خیر،  کارهاي  مقابل  در   .2  
دست داد؛ چون امکان دارد براي همیشه فرصت 

از دست برود.
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  »َو ِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحراِم َو إِنَُّه لَْلَحقُّ 
َفَولِّ  َخَرْجَت  َحْيُث  ِمْن  َتْعَمُلوَن=َو  ا  َعمَّ بِغاِفٍل  اللَُّه  َما  َو  َربَِّك  ِمْن 
َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه  ُكْنُتْم  الَْحراِم َو َحْيُث ما  الَْمْسِجِد  َوْجَهَك َشْطَر 
َتْخَشْوُهْم  َفال  ِمْنُهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  إاِلَّ  ٌة  ُحجَّ َعَلْيُكْم  لِلنَّاِس  َيُكوَن  لَِئالَّ 

َو اْخَشْونِي َو 
لُِأِتمَّ نِْعَمِتي َعَلْيُكْم َو لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن«.

 تغییر قبله براي اهل کتاب، سنگین و براي تازه 
رو،  این  از  بود.  برانگیز  شبهه  مسلمان شدگان، 
قرآن با اسلوبي متفاوت، حکم تغییر قبله را مورد 
تأکید قرار مي دهد و مي گوید: حکم ایستادن در 
تمام  براي  نماز،  هنگام  مسجدالحرام  برابر 
هستي،  کجا  هر  خدا!  رسول  اي  و  مکان هاست 
روي به سوي کعبه نما و این فرمان، دستور حق 
از سوي پروردگارت مي باشد. بدانید که خداوند، 
را  کارهاي شما  و  نیست  غافل  عملکرد شما  از 
زیر نظر دقیق خود دارد. اي رسول خدا! در هر 
باید  شدي،  خارج  نماز  براي  و  بودي  که  مکان 
برگرداني  مسجدالحرام  سوي  به  را  خود  روي 
پیامبر خود، در هر  واي مردم! شما هم همانند 
سوي  به  نماز،  در  مي گیرید،  قرار  که  مکاني 
هیچ  و  گردانید  بر  را  خود  روي  مسجدالحرام 
اگر  زیرا  نکنید؛  مستثنا  قانون،  این  از  را  مکاني 
بخوانید،  نماز  بیت المقدس  سوي  به  مکاني  در 
اهل  دشمن  براي  بود.  خواهد  بهانه اي  و  دلیلي 
به سوي  تنها  آنان،  بهانه  قطع  براي  کتاب؛ پس 

قبله،  تغییر  با  آري،  بخوانید.  نماز  مسجدالحرام 
مي شود؛  تمام  یهود  زدن  طعنه  و  تراشي  بهانه 
مگر آن دسته که ستم کرده اند و حتي تغییر قبله 
را بهانه اي براي عدم ایمان خود مي شمارند؛ اما 
نباید از آنان هراسي داشته باشید؛ بلکه باید تنها 
از خداوند، پروا داشته باشید. از جهت دیگر، با 
تغییر قبله، غیر از این که بهانه اهل کتاب گرفته 
مي شود، نعمت خود را بر شما کامل مي گردانیم 
و اسالم را دین کامل و مستقل، براي شما، قرار 
یابید؛  براي هدایت  تا زمینه اي مناسب  مي دهیم؛ 

باشد که شما هدایت شوید.

پیام ها

 1. تغییر قبله، فواید زیادي داشت به مانند قطع 
بهانه تراشي اهل کتاب و به وجود آمدن زمینه اي 
استقالل  واسطه  به  مردم؛  هدایت  براي  مساعد 
اسالم و فاصله گرفتن آن از ادیان تحریف شده. 
تهدید  بزرگ ترین  خارجي،  دشمنان   .2  
نفس  همان  که  دروني  دشمن  بلکه  نمي باشند؛ 
جاي  به  پس  است؛  خطر  مهم ترین  است،  اماره 
ترس از دیگران، باید از خود بترسید و خشیت 
الهي داشته باشید. 3. آن گاه که دستگاه کفر با 
لجاجت و عناد است. باید با وضع قوانین جدید، 

رابطه را با آن کاهش داد.

 نکته ها

زیادي  فواید  مسلمانان،  براي  قبله  تغییر   .1  
ایجاد  یهود،  طعنه  به  دادن  پایان  مانند  داشت؛ 
مسلمانان.  براي  مستقل  هویتي  و  شخصیت 
دین  و  ابراهیم  حضرت  با  آشکارتر  ارتباطي 
او، ارتباط بیشتر با حاجیان و طواف کنندگان و 

ایجاد مرکزیت کعبه براي مسلمانان.
 2. علت تأخیر در تغییر قبله، بدان سبب بود که 
مسلمانان در ابتدا از نظر قدرت معنوي و مادي، 
از سکونت در مدینه و  ضعیف بودند؛ ولي بعد 
سیاسي،  نظر  از  آن،  در  اسالمي  دولت  تشکیل 
هم  قبله  نظر  از  مي توانستند  و  شدند  مستقل 

مستقل باشند.
بیان   143 آیه  در  که  را  وسط  امت  برخي   .3  
شده، به معناي امتي معتدل و به دور از افراطها 
و تفریطها تفسیر کرده اند که هم مربوط به فکر 
دنیاي آدمیان و هم مربوط به اندیشه آخرتشان 
براي  الگویي  و  معیار  جهت،  این  واز  مي باشد 
سنجش اعمال دیگران شمرده مي شود؛ چنان که 
عمل پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله هم معیاري براي سنجش 

اعمال خود امت اسالمي شمرده مي شود.
144 هنگامي نازل شد که  4. طبق روایتي، آیه   
نماز ظهر خود  اول  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله دو رکعت 
را خوانده بود و بعد از نزول آیه، بقیه نماز را 
همراه با مأمومین، به سمت قبله جدید خواندند؛ 
نشده  وارد  روایتي  چنین  که  دارد  احتمال  اما 
سبب  نماز،  در  آیه اي  چنین  نزول  زیرا  باشد؛ 
خوردن  هم  به  و  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  نماز  توقف 
که  گفت  مي توان  پس  مي شود؛  جماعت  نماز 
منظور آن است که هرگاه خواستي نمازگزاري، 

رو به سوي مسجدالحرام نما.
 5. حرف قد در جمله »قد نري«، به معناي بسیار 

به کار رفته است.1
 6. آیه 145، مشتمل بر دو خبر غیبي است؛ الف. 
عدم پیروي اهل کتاب از قبله مسلمانان. ب. عدم 

پیروي آنان از قبله یکدیگر.

 پي نوشت:
 1. طبرسي، جوامع الجامع.
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قامتي معتدل داشت و نسبت به جوانان دیگر، 
میانه باالتر. همه اندامش هموار و در یک  سطح 

بود. پیکري ورزیده، سینه اي پهن، شانه هایي 
فراخ و مفاصل و استخوان بندي درشت 

داشت. رنگ پوستش، سپید آمیخته با سرخ 
بود. دندان هایش زیبا و درخشان بود و در 
یک سطح قرار داشت. داراي چشماني سیاه 

بود و پلک هایي پرمژه داشت. گام برداشتن او 
در حالي که همراه با فروتني بود، تند انجام 

مي گرفت و به هنگام راه رفتن، اندکي به جلو 
خم مي شد؛ گویي در نشیب حرکت مي کند. 

صورت و اندامش، آیینه جمال شخصیت بزرگي 
بود. 
او... 

شبیه ترین مردم به پیامبر بود. 
ماه بود عکسي از جمال محمد 

مشک شمیمي ز زلف و خال محمد 

 **
گفتارش سنجیده و کامل بود. نه زیاد سخن 

مي گفت و نه کم. کالمش متین بود و بي 
ضرورت، لب به سخن نمي گشود. هرگاه سخن 

مي گفت، تبسم بر لبانش بود. لحن و آهنگ 
صدایش، آرام بخش بود و همه را به سکوت 

مي کشاند. زیباترین لحظه براي همگان، وقتي 
بود که او، قرآن را تالوت مي کرد. صدایي 

دلنشین تر و خاطره اي ماندگارتر از آن وجود 
نداشت. 

طنین صدایش، تداعی گر گفتار بهترین خلق خدا 
بود. 
او... 

شبیه ترین مردم به پیامبر بود. 
چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلربا شنیدن  

به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن
  

 **
به همه خصلت ها و فضیلت هاي اخالقي نیکو، 

آراسته بود. 

آسان و راحت زندگي مي کرد. ساده زیستي، 
از اصول زندگي او بود. بر کارهایش، نظم، 

حکم فرما بود. به نظافت و بوي خوش، عالقه 
شدید داشت. همواره لباسش پاکیزه بود. 

صمیمي بود و کسي که براي نخستین بار، او 
را مي دید، هیبتش او را مي گرفت. هر کس با او 

معاشرت مي کرد، دوستی اش را به دل مي گرفت. 
در معاشرت با مردم، پیوسته گشاده رو، مالیم 

و خوش خو بود. 
سیرت مهربانش، از زالل اسوه اخالق 

سرچشمه مي گرفت. 
او... 

شبیه ترین مردم به پیامبر بود. 
حسن و جمال عالم اگر یافت آفتاب  
یک ذره زآفتاب جمال محمد است  

 **
بعضي از شباهت ها، اکتسابي نیست و 

انحصاري؛ اما نمکین است و دلنشین؛ اما برخي 
اکتسابي است و دست یافتني؛ 

این آیه، نمودار رشد جوان امروز است: 
»لقد کان لکم في رسول اهلل اسوه حسنه؛
قطعًا براي شما، در اقتدا به رسول خدا، 

سرمشقي نیکوست«. 
روز جوان، روز تالش براي کسب فضیلت هاي 

اخالقي است. 
روز درنگ در کانون خوبي ها؛

روز کسب تجربه برای خوب جوانی کردن؛
روز شبیه شدن و برانداز کردن خود، در آیینه 

تمام قد سیرت و اخالق کسي که
شبیه ترین مردم به پیامبر بود؛

جواني که او را »علي اکبر« مي گفتند. 
سعدي اگر عاشقي کني و جواني  
عشق محمد بس است و آل محمد

شبيه ترين به پيامبر...
بهبهانهروزميالد
حضرتعلياكبر)ع(
وروزجوان
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فضاي عمره بايد براي همه 
دانشجويان ملموس باشد
ازبياناتآيةاهللالعظميصافي

گلپايگانيدرديداربامسئوالنستادعمره
دانشگاهيان

    در روزهاي پایاني اردیبهشت ماه سال 
جاري، جمعي از مسئوالن ستاد عمره 

دانشگاهیان، با آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني 
دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار که در 

دفتر معظم له انجام پذیرفت، حجت االسالم 
والمسلمین سید محمدرضا فقیهي، ضمن بیان 

مطالب و گزارش هایي از عمره، بیان داشت: 80 
درصد دانشجویان، نتیجه این سفر را تحول 

دانسته اند و امسال، کمترین اثر را وهابیون بر 
دانشجویان ما داشته اند. همچنین در خصوص 

حجاب، به لطف خدا در عمره سال 88، 
دانشجویان دختر ما با پوشش کامل اسالمي 

وارد سرزمین وحي گردیدند.
 در ادامه این دیدار، آیت اهلل العظمي صافي 

گلپایگاني، پس از گزارش مسئول ستاد عمره، 
نکات زیر را بیان فرمود:

 - این گونه اخبار، انسان را نسبت به 
دانشگاه ها و آینده آنها، بسیار امیدوار مي کند. 

بنده بسیار خوشحال شدم که این گونه 
فعالیت ها و این گونه استقبال در دانشگاه ها 

انجام مي شود.
 -  ما تحریم عمره را جایز نمي دانیم؛ بلکه 

معتقدیم که ما باید در آن جا حضور داشته 
باشیم. سفیر ما باید حافظ منافع ملي ما باشد و 

در آن جا حضور داشته باشد.
 -  ما باید الگو باشیم؛ به خاطر این که از 

کشورهاي مختلف، به این سفر مشرف 
مي شوند و  زن ها باید حجاب را کامل رعایت 

کنند. در کشورهاي اروپایي، افراد باحجاب 
را جریمه مي کنند؛ با این حال، آنها دست از 

حجاب برنمي دارند. پس بنابراین، ما باید اخالق 
اسالمي، عفت، حجاب و پاک دامني داشته باشیم 

تا بتوانیم اثر زیادي بر دیگران داشته باشیم.
 -  عمره دانشجویي در کل دانشگاه ها، خدمت 

بزرگي است.
 -  روحاني اي که همراه دانشجویان مشرف 
مي شود، باید با آن سرزمین، آشنایي کامل 

داشته باشد. پس شما هم سعي کنید اشخاص 
بااطالع را از بین روحانیون انتخاب و آنها را 

اعزام کنید تا تأثیرگذار باشند.
 -  اگر دانشجو با این حاالت عوض مي شود 

و تغییر مي کند، شما باید سعي کنید همه 
دانشجویان را به عمره ببرید تا این که بتوانید 

تأثیر زیادي بر روي دانشجویان قرار بدهیم.
 - فضاي عمره باید براي همه دانشجویان 

ملموس باشد.

 



سخنانحضرتآيتاهللجواديآملي
درديداربارياستومسئوالنستادعمره

دانشگاهيان

  اسالم وقتي جهاني مي شود که از کنار کعبه، 
صدایش به جهان مي رسد. وجود مبارک پیامبر 

صلي اهلل علیه وآله از کنار کعبه، این صدا را به 
جهان منتقل کرد و آخرین وصي ایشان، وجود 

مبارک امام زمان علیه السالم هنگام ظهورش، 
صداي انا بقیةاهلل را کنار کعبه به جهان منتشر 
خواهد کرد. درست است که هر کشوري، اگر 

اسالمي شد، تأثیر به سزایي دارد ؛ اما تأثیر 
آنها مقطعي است و جهاني نیست؛ وقتي جهاني 

مي شود که از قبله و مطاف جهانیان، صدا 
برخیزد. این کعبه را ذات مقدس به عنوان »قیام 

للنهّاس« معرفي کردند؛ »انهّ اول بیت...«.
 مطلب دوم آن است که اگر ما آن توفیق را فعاًل 

نداریم که متولي کعبه و حرم الهي باشیم، باید 
این توفیق را داشته باشیم که خودمان را به او 
نزدیک کنیم. این تقرب به کعبه، به جهاني شدن 

اسالم کمک مي کند. 
 مطلب سوم این که قشر تأثیرگزار در جامعه، 
حوزه و دانشگاه است. سایر مردم هم به این 

دو قشر مراجعه مي کنند. آنها که متدینین سنتي 
هستند، به حوزه و دانشگاه مراجعه مي کنند. اگر 
حوزه و دانشگاه با کعبه، ارتباط تنگاتنگ داشته 

باشند، مي توانند جامعه را متحول کنند. 
 مطلب دیگر که در ارتباط با همان مطالب قبل 

است، این که االن اگر وجود مبارک حضرت 
ظهور کند، در ایران و امثال ایران نمي ماند؛ او 

از کنار کعبه، صدا را به جهانیان منتقل مي کند؛ 
براي این که او امام هفت میلیارد انسان است 

و ما یک صدم جمعیت هستیم و 99 درصد، در 
جاهاي دیگرند. بنابراین، چاره اي جز این نیست 

که خودمان را به مرکز جهاني شدن اسالم، 
نزدیک کنیم.

تالشتان اين باشد كه حج را 
اقامه كنيد
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 یکي از بهترین راه هاي قرب، همین جریان 
آشنا کردن دانشگاه با حج عمره است. گرچه 

در نظام اسالمي، به لطف الهي، کارهاي فراوان 
و زیادي انجام شده، اما آن برکتي که توده 

مردم در اثر ارتباط با مکه نصیبشان مي شود، 
خیلي کمتر از آن برکاتي است که دانشگاهیان 

بر اثر ارتباط با مکه برقرار مي کنند. توضیح 
این تفاوت، آن است که ما یک وقت به دین عمل 
مي کنیم و یک وقت، دین را اقامه مي کنیم. عمل 

کردن به دین، فضیلت است؛ نجات از جهنم 
است؛ باعث ورود در بهشت است و برکات 

خاص خودش را دارد؛ اما اقامه دین، جامعه 
را به بهشت سوق دادن است. ما در زیارت 

ائمه علیهم السالم فقط همین دو جمله را بازگو 
مي کنیم و عرض مي کنیم: 

»اشهد انک قد اقمت الصاله و آتیت الزکاه«. 
»اشهد انک قد اقمت الحج« نداریم؛ براي این که 
آنها یا دسترسي نداشتند، یا به زحمت به مکه 
مي رفتند. وجود مبارک امام حسن علیه السالم 

بیش از 20 بار مکه رفتند؛ اما در زیارت آن 
حضرت نمي گوییم: اشهد انک قد اقمت الحج؛ 

اما وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السالم آن 
طوري که در نهج البالغه آمده، به والي مکه که 

خودش او را منصوب کرده بود، دستور داد 
که »اقم الحج للناس«؛ یعني حج را اقامه کن؛ نه 

مردم را به حج دعوت کن. اقامه، غیر از قرائت، 
رفتن، خواندن و سعي است.

 اقامه، براي ستون است که ستون را برپا 
مي دارند و گرنه چیز خواندني را اقامه نمي کنند. 

چیز مالي را که اقامه نمي کنند؛ زکات را باید 
پرداخت کنند؛ اما اگر کسي این سنت را زنده 

کرد، مي شود اقامة الزکاة. اگر کسي نماز را که 
ستون دین است، در جامعه زنده کرد، مي گوییم 
اقامة الصالة. ستون دین را باید اقامه کرد. یکي 

از ستون هاي برجسته دین، مسئله حج است. 
رسالت نظام اسالمي، این نیست که مراسم حج 

را به عهده بگیرد؛ بلکه باید حج را اقامه کند. 
 من دو نکته را با آقاي لیالي )مسئول حج و 
زیارت( در میان گذاشتم؛ یکي درباره اقامه 

حج و دیگري تقویت و افزایش سهمیه عمره 
دانشگاهي ها. براي این که اینها تأثیرگذارند. یک 
دانشجو یا یک استاد، وقتي به آن فضا بروند، 
خود این فضا، اینها را معطر مي کند؛ زیرا ذات 
اقدس درباره حرم خودش فرمود: »فیه آیات 
بینات مقام ابراهیم«. االن یک اثري که در یک 

کشور، جزء آثار باستاني و میراث فرهنگي 
باشد و بتوانند قدمت آن را نشان بدهند، با 

همه وسایل امنیتي که دارند، نمي توانند؛ اما این 
حجراالسود از هزارها سال قبل بوده یا مقام 
ابراهیم که االن 4000 هزار سال است که این 

جاست. حجراالسود از عهد حضرت آدم بوده 
است. این مقام ابراهیم که وجود مبارک ابراهیم 

خلیل روي آن ایستاد و اثر مبارک پایش در 
سنگ افتاد، االن حداقل 4000 هزار سال است 

که این جاست.
 در جنگ هاي جهاني اول و دوم و غارت هایي 
که شد، همه میراث هاي فرهنگي، جابه جا شده، 

ولي این مانده است. همان «فیه آیات بینات». 
گرچه در سراسر عالم، آیات الهي زیاد است؛ 

اما تعبیر به بینات در قرآن، خیلي کم است؛ 
یکي درباره آیات مکه است و یکي هم درباره 

معجزات شفاف وجود موساي کلیم.
 بنابراین، این آقایان )سازمان حج( و شما 

)ستاد عمره(، تالش و کوششتان این نباشد که 
حاجي و معتمر بفرستید؛ تالشتان این باشد که 

حج را اقامه کنید. گاهي این، تحوالِت فراواني 
را به همراه دارد و آثار این تحول، در جامعه 
هم منعکس مي شود؛ براي این که رو به کعبه 

که مي ایستند، پیام کعبه را حاجیان و معتمران 
به اینها منتقل مي کنند و آن، این است که همه 
ما مي خواهیم راحت زندگي کنیم و راحتي در 

دیانت است و هیچ کس بدون دین، آسایش 
نخواهد داشت. تنها چیزي که جامعه را متمدن 
و آرام مي کند، یاد خدا و نام خداست. این »اال 

بذکراهلل تطمئن القلوب«، این چنین نیست که 
تطمئن القلوب باشد، تطمئن المدن نباشد؛ نه این 
چنین نیست؛ بلکه تطمئن القلوب، تطمئن المدن و 
تطمئن کذا و کذا هم مي باشد. شهرها، روستاها، 

دولت و ملت، به ذکر خدا آرام هستند. دل ها به 
ذکر خدا آرام است؛ چون اصل، قلب است و اگر 
قلب یک ملتي آرام شد، دیگر نگراني، اختالف و 

پراکندگي در کار نیست. 
 یاد خدا و نام خدا، در همان کنار کعبه، متجلي 

است. باید تالش و کوششمان این باشد که 
حج را اقامه کنیم. عزیزان دانشگاهي هم تالش 

و کوششان این باشد که حج را اقامه کنند. 
مسئوالن سازمان حج و عمره هم رسالتشان 

این باشد که حج را اقامه کنند. به هر حال، 
گوشه اي از اینها در جریان برائت مطرح است 
و گوشه اي از اینها، در جریان هاي دیگر مطرح 

است. 
 جهان هم تشنه عقل و عدل است. ذره اي در 

این امتیاز دادن ها، خداي نکرده ظلم و تسامح 
نشود. دانشجو که جوان و تحصیل کرده است، 

خیلي حساس است و زود مي رنجد؛ مثاًل اگر در 
سهمیه ها ببیند کم یا زیاد شود، خیلي مي رنجد 
و این خیلي اثر دارد. اساتید را هم سعي کنید 

بیشتر ببرید؛ چون بهره بیشتري مي برند.
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  كوروش آريا

 نهم ماه رمضان بود. پیامبر بعد از نماز عشاء 
آماده  سپاه  تا  داد  دستور  و  رفت  منبر  باالي 
شود. فردا صبح زود، ده هزار سپاه آماده شده 
بودند. پیامبر سوار بر شتر، دستور حرکت داد 
سمت  به  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  سر  پشت  سپاه  و 
و  بود  راه  در  هفته  یک  سپاه  شد.  روانه  مکه 
الظهران رسیدند.  بعد از آن، شب بود که به َمرُّ

الظهران، در یک منزلي مکه بود.  َمرُّ
این حرکت  بود  داده  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله دستور   
مکه  مردم  چشم  از  پنهان  مسلمانان،  لشکر 
مکه  به  هم  قاصدي  هیچ  و  بماند  مشرکان  و 

نفرستاده بود. 
الظهران اطراق کرد و آتش ها   وقتي سپاه در َمرُّ
براي  لشکر  نگهبانان  از  یکي  شدند،  روشن 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله خبر آورد که چند سوار نزدیک 
مي شوند. پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله به استقبال سواران 
رفت. آنان عباس بن عبدالمطلب، عموي پیامبر و 
چند نفر دیگر بودند که قصد مهاجرت به مدینه 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  با  وقتي  عباس  داشتند.  را 
مشرکان  بماند...  گرفت  تصمیم  کرد،  مالقات 
شدند،  اسالم  پایه هاي  استحکام  متوجه  وقتي 
پنهاني  و  مي آمدند  بیرون  مکه  از  اوقات  گاهي 
از مسافران، درباره حرکات محمدصلي اهلل وعلیه وآله و 
مسلمانان مي پرسیدند؛ تا این که شایعه اي پیچید 
که محمد صلي اهلل وعلیه وآله به همراه لشکري گران، به 

سوي مکه، حرکت کرده است.
ورقاء«،  بن  »بدیل  و  »ابوسفیان«  شب  آن   
دره  طرف  به  و  آمدند  بیرون  مکه  از  پنهاني 
از  دره،  نزدیکي هاي  در  و  رفتند  الظهران«  »مر 
میزان  درباره  اطالعاتي  تا  رفتند؛  باال  بلندي اي 
و تعداد نفرات لشکر محمدصلي اهلل وعلیه وآله به دست 

آورند.
 وقتي به باالي بلندي رسیدند، در پیش رویشان، 
بیابان پر از نقطه هاي روشن بود و این جا و آن 
جا، آتش هایي روشن بود و انگار بیابان یکسره 

بت های 
فرو افتاده از كعبه

28

28



آتش گرفته بود. ابوسفیان آه کشان 
گفت:

 »اگر به تعداد این آتش ها هم لشکر 
مي شود«؛  یکسره  مکه،  کار  باشد، 
اما بدیل، آهسته خندید و گفت: »نه« 
این از مکر و حیله محمدصلي اهلل وعلیه وآله 
زیادي  آتش هاي  فقط  آنها  است. 
به  تاهراس  کرده اند؛  روشن  را 
همان  ابوسفیان  بیندازند».  ما  دل 
سمت  به  تا  بود  برگشته  که  طور 
»امیدوارم«  گفت:  بازگردد،  مکه 
به  رفتند،  که  کمي  افتاد.  راه  و 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  عموي  عباس، 
رسیدند. عباس آنها را شناخت و از 
قصدشان پرسید. ابوسفیان پرسید: 
واقعًا  آیا  مطلب؛  ابن  بگو  تو  »اول 
را  مکه  فتح  قصد  محمدصلي اهلل وعلیه وآله 
دارد«؟ عباس، سرتکان داد و گفت: 
با  ابوسفیان  مي بینم«.  طور  »این 
سیاهي  در  که  آتش هایي  به  دست 
مي درخشیدند،  سرشان  پشت 
این  واقعًا  »آیا  گفت:  و  کرد  اشاره 
عباس  لشکریانند«؟  همه  شعله ها 

گفت: 
دیده ام،  من  چه  آن  ولي  »نمي دانم؛ 
لشکر بزرگي است«. ابوسفیان گفت: 
که  بیاوري  برایم  خبري  »مي تواني 
تعداد لشکر محمدصلي اهلل وعلیه وآله چقدر 
اصاًل  »البته؛  گفت:  عباس  است«؟ 
تعداد  با  هم  تا  مي برم؛  را  خودت 
آشنا شوي  لشکر محمدصلي اهلل وعلیه وآله 
با خود محمد صحبت کني«.  و هم 
سپیده  وقتي  کرد.  قبول  ابوسفیان 
سر  پشت  ابوسفیان  کرد،  طلوع 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  عموي  عباس، 
وقتي  افتاد.  راه  به  لشکر  به سوي 
از  ابوسفیان  رفتند،  باال  بلندي  از 
سر  پشت  که  عظیم  جمعیتي  دیدن 
را  صبح  نماز  محمدصلي اهلل وعلیه وآله 
به  رو  و  کرد  حیرت  مي خواندند، 
سوگند!  خدا  »به  زد:  فریاد  عباس، 
این  را  قیصر روم  و  ایران  پادشاه 
طور بزرگ و عزیز ندیده ام« و بعد 
گفت: »برویم ابن مطلب؛ برویم پیش 

محمد]صلي اهلل وعلیه وآله[«.
 عباس گفت: »نه، باید صبر کني تا 

نمازشان تمام شود«.
 بعد از پایان نماز، ابوسفیان پشت 
گذشتند؛  لشکر  میان  از  عباس  سر 
تابه چادر محمدصلي اهلل وعلیه وآله رسیدند.
قصد  از  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله    
میان  به  آمدن  براي  ابوسفیان، 
ابوسفیان  و  پرسید  اسالم  لشکر 
به  اقرار  براي  گفت:  ناچار  به 
تا  شد؛  بلند  بعد  و  آمده ام  اسالم 

او  به  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  اما  برود؛ 
چطور  را  ما  کار  »ابوسفیان!  گفت: 
بریده،  بریده  ابوسفیان،  مي بیني«؟ 
مقاومت،  تاب  مکه  محمد!  »یا  گفت: 
نخواهد  هم  را  روز  یک  براي  حتي 
داشت«. پیامبر گفت: »وقتي به مکه 
رسیدي، به اهل مکه بگو که هر کس 
ببندد،  را  در  و  برود  به خانه خود 
قصد  کسي  اگر  اما  است؛  امان  در 
جنگ دارد، بداند که ما با او خواهیم 

جنگید«.
 ابوسفیان پذیرفت و خواست که به 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  اما  بازگردد؛  مکه 
نگه  دره  تنگه  رادر  او  داد  دستور 
او  مقابل  از  اسالم  لشکر  تا  دارند؛ 
کنند.  رها  را  او  بعد  و  کند  عبور 
ایستاده  تنگه  در  ابوسفیان  وقتي 
تماشا  را  لشکر  حرکت  و  بود 
مي کرد، از تعداد لشکر پیش رویش؛ 
انگار زمین حرکت مي کرد و لشکر، 

انتهایي نداشت.
مقابل  از  سوار  آخرین  وقتي   
لرزان  ابوسفیان  گذشت،  ابوسفیان 
شدو  اسبش  بر  سوار  هراسان  و 
به  وقتي  تاخت.  مکه  طرف  به 

کوچه هاي مکه رسید، فریاد زد:
سپاهي  با  محمد  قریشیان!  »اي   
هیچ کس  که  مي آید؛ سپاهي  عظیم 
تاب مقاومت در برابرش را ندارد«.

به  و  مي بستند  را  پنجره ها  مردم   
طرف در خانه ها مي دویدند. ناگهان 
دوان  دوان  ابوسفیان،  همسر  هند، 
پایین  اسب  از  را  ابوسفیان  و  آمد 
کشید و فریادزد: »رویت زشت باد 
ناگهان  آوردي«!  که  خبري  این  با 

زمین لرزید و صداي طبل و اهلل اکبر 
پیچید.

و  کردند  باز  را  پنجره ها  مردم   
خیره  مکه  روبه رو  بیابان هاي  به 
سربازان  افراشته  نیزه هاي  شدند؛ 
به  که  بود  نخلستاني  انگار  اسالم، 
از غرب  ناگهان  طرف مکه مي آمد. 
شد  بلند  اکبر  اهلل  صداي  هم  مکه 
بعد  کمي  و  شمال  سمت  از  بعد  و 
ابو  خالد،  زبیر،  جنوب.  سمت  از 
عبیده و سعد، چهار فرمانده لشکر 
از  عظیم،  لشکري  همراه  اسالم، 
چهار سمت به طرف مکه مي آمدند. 
نیز همراه بخشي  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
شهر  به  آخر«  »از  اسالم  لشکر  از 
بدون  تقریبًا  اسالم  لشکر  درآمد. 
هیچ مقاومتي، وارد مکه شد و بعد 
محله به محله و کوچه به کوچه، مکه 
را فتح مي کرد و پیش مي رفت. در 
محله اي نیروهاي اسالم با دسته اي 
روبه رو  مشرک  جنگ جویان  از 
بودند  مسلح  پا  سرتا  که  شدند 
ایستاده  آخته،  شمشیرهاي  با  و 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  به دستور  بودند. 
نبرد  وارد  مشرکان  با  مسلمین 
تک  اما  گرفت؛  باال  جنگ  و  شدند 
به دست سواران  تک سپاه دشمن 
اسالم به زمین افتادند و بقیه، فرار 

کردند.
که  این  از  بعد  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله   
شده،  تسلیم  مکه  که  شد  مطمئن 
کرد؛ سپس  و غسل  رفت  چادر  به 
سمت  به  و  شد  شترش  بر  سوار 
تا خانه  از چادر  کعبه حرکت کرد. 
اشک  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  کعبه، 

هم  مسلمانان  و  مي ریخت  شوق 
مي ریختند. شوق  اشک  او،  همراه 

همه  آن  که  مشرکان  بین،  این  در 
یارانش  و  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  به 
به  بودند،  رسانده  آزار  و  اذیت 
که  این  نگران  بودند؛  نگران  شدت 
آنها  کیفر  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله دستور 
را بدهد و هر یک پیش بیني شکنجه اي 
مي کرد.  را  طاقت فرسا  و  سخت 
وقتي پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله نزدیک کعبه 
شتر  مهار  مسلم،  بن  محمد  رسید، 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله را در دست گرفت 
شروع  سواره  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  و 
طواف  وقتي  کرد.  کعبه  طواف  به 
پیاده  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  شد،  تمام 
شد و به علي علیه السالم دستور داد که 
بر شانه هاي او بایستد. علي علیه السالم 
باال  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  شانه هاي  بر 
دیوار  بر  که  را  بت هایي  و  رفت 
کشید.  پایین  بودند،  آویخته  کعبه 
پایین  را  بتي  وقتي  علي علیه السالم 

مي انداخت، چنین زمزمه مي کرد: 
 »حق آمد و باطل، نابود شد«.

دیوار  بر  آویخته  بت هاي  وقتي   
مسلمانان  شدند،  نابود  کعبه، 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  تا  شدند؛  ساکت 
سخنراني اش را آغاز کند. مشرکان 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله  که  مي کردند  فکر 
آنهایي  کیفر  سخنراني،  این  در 
و  او  به  همه  آن  گذشته  در  که  را 
مسلمانان آزار رسانده بودند، معین 
خواهد کرد. سکوتي بعد از آن همه 
هیاهو و فریاد، بر مکه، حاکم شده 

بود. 
سنگي  روي  بر  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله   

رفت و فریاد زد:
 به درستي که خداوند، یکتاست و 
شریکي ندارد؛ آن گاه براي این که 
هر  از  را  قریش  و  مشرکان  خیال 
گفت:  کند،  آزاد  انتقامي  فکر  گونه 
و  قریشیان  مي برید«؟  گمان  »چه 
سخنان  تأثیر  تحت  که  مشرکاني 
حاکم  فضاي  و  پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
بر مکه قرار گرفتند، گفتند: »ما جز 
خیر و خوبي، درباره تو نمي گوییم. 
تو براي ما، برادري مهربان و کریم 
هستي  بزرگوار  خویشاوندي  و 
در  هم  قدرت  گونه  همه  حاال  که 

دست هاي توست«.
 رسول خداصلي اهلل وعلیه وآله گفت: »بروید 

که همگي آزاد هستید«!
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 زمزم:توصيههايشمابهاينجوانهاچيست؛آنهادراينسفرچهبكنند؟
اولبهخودمانبگوييدكهخودمانعملكنيم؛سپسبهديگرانبگوييم.

 آیةاهلل بهجت، براي رفع سوء سوابق، بر ارتباط با اولیاي الهي، امام 
زمان علیه السالم و ارتباط معنوي، اصرار داشتند و بر یک توبه از 

حاالت گذشته که این حاالت، یک توبه واقعي است و احتیاج به تذکر 
نیست. التزام به نماز اول وقت، خیلي مؤثر است. ایشان مي فرمودند از 
قول آقاي قاضي که اقاًل روزي 50 آیه قرآن بخوانید و ارتباط با قرآن 

برقرار شود؛ چون نور است؛ استغفار هم بسیار مؤثر است. از نبي اکرم 
صلي اهلل علیه وآله نقل کرده اند که روزي صد مرتبه استغفار مي کردند؛ 

هفتاد مرتبه استغفر اهلل ربي، هفتاد مرتبه اتوب الي اهلل. استغفار را 
مرحوم قاضي زیاد گفته، ولي آن که من به ذهنم آمد و ایشان هم گفتند، 
202 اقلش باشد و 202، عدد رب است که ایجاد سنخیت با مقادیر عالیه 
را دارد و خیلي موثر است. التزام به نوافل مغرب و عشا و صبح، موقع 

خواب با طهارت بودن و یازده بار سوره توحید را خواندن، خیلي 
مؤثر است و احسان به پدر و مادر که تأثیر زیادي دارد و توسالت به 

حضرت بقیه اهلل علیه السالم.
 استاد ما، مرحوم آقا سید محمد کشمیري، از اولیاء و اوتاد و مجتهد 
مسلم بود. پدر ایشان، آقا سیدمرتضي کشمیري، از مالزمین حضرت 

بودند ؛ خیلي باعظمت بودند ایشان. آقاسیدمحمد خیلي مقید بودند؛ هم 
براي رفع سوء سوابق و هم نابود کردن پرونده هاي گذشته که مي تواند 

راهي باز شود براي سیر.
 

 زمزم:توسلبهامامزمانعليهالسالمچگونهباشد؛
عمقشرابازكنيدكهچگونهباشد؟

عمق توسل به امام زمان، 
عبوديت خداوند است

توصيههايحضرتآيتاهللناصري
بهدانشجويانعمرهگزاردرديداربامسئوالنستادعمره

دانشگاهيان
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 عمقش انجام واجبات و ترک محرمات و عبودیت است و راه باز شدن آن، در ارتباط است؛ باید راه باز بشود تا من مشغول به حرکت 
شوم. توسل، انسان را به حرکت مي اندازد؛ اما راه باید باز باشد؛ یعني اول باید رفع قیود بشود. من که دست و پاهایم با زنجیر بسته 

شده و حجاب هاي ظلماني دارم و در سلول هاي آهني، زندان هستم، چطور مي توانم خودم را به هدف برسانم. این مطالبي که عرض 
کردم، خالصي از این سلول ها و حجاب هاست. حجاب ها که برطرف شد، انسان با توسل ها جلو مي رود. زیارت حضرت، نماز اول وقت، 

ترنم اسم مبارک حضرت - »یا صاحب الزمان ادرکني یا صاحب الزمان ادرکني« - وجدانا مرجع خود را امام زمان علیه السالم بداند 
که خودش توسل است و روحًا معتقد باشد به این مطلب، همین کافي است؛ ولو ذکر هم نگوید؛ به این ایده باشد، به این حقیقت باشد. 

توسالت، خیلي اجر مي دهد.
 یک روز خدمت آقاي کشمیري رفتم. خدمت ایشان، مرتب مي رفتم و ایشان هم لطف زیادي به بنده داشتند. ایشان از خانه بیرون 

نمي آمدند؛ غذاي بازار را هم ابداً نمي خوردند. هفته اي یک مرتبه، یک مرغ مي گرفتند و در خانه سر مي بریدند و تقسیم مي کردند براي 
یک هفته شان. نان هم از بازار نمي گرفتند. آقاي حسن جان مولوي، برادر ایشان، یک مغازه نانوایي داشت که یک آردي ایشان خودشان 

تهیه مي کردند و مي دادند به ایشان و شرایط را مي گفتند و نان هفتگي شان این گونه بود. منزل احدي هم هیچ چیزي نمي خوردند. هفته اي 
یک بار از منزل مي آمدند بیرون؛ ساعت سه و نیم، چهار از شب رفته، حرم حضرت امیر مي آمدند تا یک ربع به اذان مانده، مي آمدند 

منزلشان. برنامه شان این گونه بود؛ مرتب و منظم و 80 یا 85 سال هم سن داشتند. سیرشان این گونه بود. 
 یک بار من رسیدم به آقاي مولوي قندهاري که درس کفایه را پیش من مي خواند و من درس اخالق را پهلوي ایشان مي خواندم. گفت: 
ناصري کجا بودي؟ گفتم: پیش یک آقاي پرهیزکار به نام آقا سید کشمیري. گفت: چي گفت؟ گفتم: اینها را. گفت که مي خواستند چیزي 
به ات بدهند؛ چرا نگرفتي؟ گفتم: خجالت کشیدم. گفت: نه برگرد و بگیر. گفتم: من خجالت مي کشم؛ من االن آن جا بودم. گفت: نه برگرد 

برو. ما از در عقب برگشتیم، رفتیم خیابان سوم. رفتیم آن جا در زدیم. ایشان در هشتي، روي تختشان نشسته بودند. در را باز کردند 
و گفتند: اِ آقاي ناصري! مثل این که یک هفته است که همدیگر را ندیده ایم. احوال پرسي کردند که حالتان چطور است؛ بچه ها چطورند 

و... انگار نه انگار که ما االن آن جا بودیم. گفتم: حقیقت این است که ما رفتیم، به فلکه که رسیدیم، آقاي مولوي را دیدیم و جریان را به 
ایشان گفتیم و سؤال کردند و من به ایشان گفتم و گفتند که مي خواستند به تان بدهند و این اسم اعظم الهي است؛ چرا نگرفتي؟ برو بگیر. 
ایشان گفتند که استخاره اي بکنم. استخاره کردند و گفتند: میانه آمد. حاال من یک ذکري به تو مي دهم که خیلي مؤثر است و فرمودند: »یا 

صاحب الزمان اغثني، یا صاحب الزمان ادرکني« و داستان هایي نقل کردند راجع به این که کار را آسان مي کند این را هم نوشته بودند. 
خطشان خیلي عالي بود. بنده گرفتم و آن را چاپ و منتشر کردم و اخیراً هم توضیحاتش را چاپ کردم و به رفقا مي دهم. »یا صاحب 

الزمان اغثني و یا صاحب الزمان ادرکني« بسیار مؤثر است. بنده مکرر و در موارد زیاد از آن استفاده کرده ام.
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يازده بند
 شراره كامران

)1 
 این میله هاي داغ
 این دیوار کهنه

 این حارس هاي بي تفاوت
 تنها به چشم هایم اجازه مي دهند...

 بانو
 به کدام زاویه نگاه کنم

 تاارتفاع بقیع
 گودي ها را بگیرد

 بر کدام سنگ خیره شوم
 تاسرخ مویي

 چشمانم را
 داغ نزند...

 )2 
 زیر ناودان طال

 در ازدحام حجر اسماعیل
 جاي خوبي است براي گریه؛

 وقتي دست هایت
 این قدر از »استالم« کوتاهند...

 اما
 سر برگرداني در کار نیست

 تونلي از جمعیت خالي مي شود
 و تو

 عاشق تر از آني
 که در دام معشوق نیفتي...

)3 
 بي سیم ها

 »آماده باش«اند
 شرطه ها

 بازار سرگردان را گرفته اند
 و ورودي ها و خروجي هاي حرم

 مسلح
 ایستاده اند

به كوشش:
 سيد سعيد هاشمي

 ُسنبِل سوده
 در بزرگداشت پيامبر اكرم)ص(

  زنده ياد رهي معيري

 غیرت ُزهره ُبَود عارِض چون مشتریش
 گشته َخلقي چو مِن سوخته دل مشتریش

 َپِرَیش زاده و حوریْش بپرورده به ناز
 ُزهره آموخته، افسونگري و دلبریش

 از ُبِت آذرَیش، فرق بنتواني داد
 نه عجب َسجده برم گر چو ُبِت آذریش

 از مي اَحمرَیم َمست کند افزون تر
 گر ببوسم لِب همرنگ مي احمریش

 چنبري گشت مرا از غم و انُده، باالي 
 در فراِق سر ُزلِف سیهِ چنبریش

 سوسِن تازه دمید از رِخ چون برِگ گلش
 سنبل سوده بود گردِ دو الله طریش
 عنبر و غالیه ز اَنگِشت ببویي هموار
 کاوي اَر یک ره، جعدِ سیهِ عنبریش

 با چنان اَبروي خونریز چه خوانم؟ خوانم
 آهوي شیر شکار و صنِم لشکریش

 با چنان خوي دل آزار چه گویم؟ گویم
 آیِت جور و خداوندِ ستم گستریش

 دزدِ غارتگِر دل باشد و دارم سِر آنک
 ِشکِوه بر شه َبَرم از دزدي و غارتگریش

 شاهِ دین، خواجه لوالک، محمد که دو کون
 بر میان بسته و جوزا، کمِر چاکریش

 سروِر عالم و خواجه دو جهان، آن که خداي
 کرده ُفرقاِن مبین، معجِز پیغمبریش
 بنده درَگه، هم ثابت و هم سیارش

 تابِع فرمان، هم ُزهره و هم مشتریش
 هر سري حلقه فرمانبریهّش کرد به گوش

 چرخ در گوش ُکند حلقه فرمانبریش
 شعِر من گر شده جان پرور و شیرین نه َعجب

 این همه یافتم از ُیمِن ثنا گستریش

 حاجيا! حجت قبول
  مرتضی دانشمند

 واجب الحج شد یکي از شهر ما
 رفت مکه با خلوص و بي ریا

 چون که اعمال و مناسک شد تمام
 بازگشت آن زائر از بیت الحرام

 گفتم او را: حاجیا حجت قبول
 اي زیارت کرده شهر رسول

 سوي رضوان رفته و گل چیده اي 
 طرفه اي بر گو از آنچه دیده اي

 گفت: آن جا دیده ام امري عجیب
 از عرب ها، مرد و زن هاي نجیب

 این عرب هایي که دیدم هرکجا
 در مدینه، مکه، در سعي و صفا

 گفت وگوهاشان همه قرآني است
 سوره ها را جمله از برخواني است

 رنگ و روشان هست اگر چه گونه گون
 از گلوشان آیه مي آید برون

 مشتري هاشان به هنگام شرا
 آیه مي خوانند بر هم آیه ها

 دیده ام حتي که این رانندگان
 آیه مي خوانند از پیر و جوان

 بارها گفتند با من در مقال
 روح، امشي، گوم یا حاجي تعال1

 العجب ثم العجب، چون از قضا
 حمدشان فارسي ُبَود مانند ما

پي نوشت:
 1. برو، برخیز، بیا.
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 دستشان اما
 به آسمان نمي رسد

 و مسجد الحرام
 همین طور

 تکبیر مي زند...
 )4 

 شب هاي مدینه
 نور محض است؛

 پر از ستاره و مناره...
 در باالترین طبقه هتل پنج ستاره نشسته ام 

 و بقیع
 از پشت پنجره

 با ستاره هایي ساکت
 خیره

 نگاهم مي کند...
)5 

 سعي مي کنم
 حال هاجر را بفهمم

 در فاصله صفا و مروه...
 سعي مي کنم

 صداي پاي امیر را بشنوم
 از »باب علي«
 سعي مي کنم

 گام هاي زهرا را بشمارم
 در محراب مسجد نبوي...

 سعي مي کنم...

 سعي مي کنم...
 در این مسیر

 آن قدر که برسم
 از کوهي
 تا غبار...

 )6 
 از »مولد النبي«

 خانه خاطرات ابوطالب
 و کوچه بني هاشم

 تنها

 نامي در ذهن مکه مانده
 و به صالحدید اداره میراث تاریخي - سیاسي 

عربستان 
 »بازار ابوسفیان«
 حسابي داغ است.

)7 
 نه هوس برد یماني کرده ام

 نه گیپورهاي گران قیمت، سوغات من است
 چشم بر »بازار ابوسفیان« بسته ام

 و کنگره مسجدها را تماشا مي کنم...
 مانده ام
 بزازها

 نقش پارچه هایشان را از مسجدها برداشته اند
 یا معمارها

 طرح مساجد را از پارچه ها گرفته اند؟!
)8 

 هفتاد سنگ براي هر حاجي در مشعرالحرام...
»اهلل اکبر! اللهم ادحر عني الشیطان«

 شیطان آخر اما
 با هفتاد هفتاد هزار سنگ هم فرو نمي ریزد

 تا حاجي 
 براي همیشه

 در »موقف رمي« بماند!
)9 

 عاشق تر از آنم
 که لحظه اي درنگ...

 و آفتاب تند جزیرة العرب
 بهانه خوبي است

 براي »به سر زدن«
 در پشت آخرین کوچه هاي بازار

 در »شارع ابراهیم خلیل«
 به انتهاي جهان مي رسم

 بر دیوارهاي بلند و خاکستري کعبه
 پنجره اي

 روشن است
)10 

 این خاک ها 
 این سنگ ها

 این نخلستان هاي پرت
 این جاده پیر

 این آسمان داغ
 رسول را دیده اند

 و مدینه
 در قدم هایش هلهله ها کرده...

 کِل مي کشم
 نخل هاي تازه

 شهر را گرفته اند
 بازارها

 به پاساژها رسیده اند 
 و ماشین هاي آخرین سیستم

 اسب هاي عربي را رم داده اند 
 اما

 به خداي رسول سوگند!
 مدینه

 هنوز مدینه است
)11 

 فقط 
 چد ساعت دیگر

 این دشت پیر
 این کوه ها و تپه هاي صبور

 این نخلستان هاي تشنه
 این کیلومترنماهاي خسته

 و این کاروان غبارآلود
 به مکه مي رسند...

 چشم هایم را مي بندم
 »اهلل اکبر«

 »استغفر اهلل«
 »ال اله اال اهلل«

 این جاده
 پر از تابلوهاي راهنماست.
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34
   گفت وگو با ميالد عرفان پور

 دانشجوي شاعر و نخبه

 تصور قبلي شما از سفر عمره؟
یک  که  مي کردم  احساس  تشرف،  از  قبل   
سفر،  این  با  مي کردم  فکر  و  دارم  گم شده اي 
واقع،  در  و  برسم  گم شده ام  خود  به  مي توانم 
سفري براي یافتن خودم بود. حقیقت یک انسان، 
گرفتار روزمرگي شدن در دنیاي مادي نیست؛ 
بلکه در آن جا مي فهمیم که یک چهره دیگر هم 

داریم.
 

 رشته تحصیلي؟
 معارف اسالمي )فرهنگ و ارتباطات( از دانشگاه 

امام صادق  علیه السالم.
 

 مدینه؟
رسول  مقابل  در  حضور  یکي  دارد؛  فضا  دو   
چرا  که  این  از  شرم  احساس  و  خداصلي اهلل وعلیه وآله 
مسلمان الیقي نبوده ایم و دیگري حضور در بقیع 
و دیدن فضاي غریبانه بقیع و احساس غربت از 
دیدن هم آغوشي غریبانه ارکان عش الهي )ائمه 

معصوم علیهم السالم( در بقیع.
 

گفت وگویي  چه  رسول صلي اهلل وعلیه وآله  حضرت  با   
داشتید؟

و  هستیم  رسول صلي اهلل وعلیه وآله  حضرت  مایتیمان   
هم  از  ظاهر  در  چند  هر  و  ماست  همه  پدر  او 
در  است.  ما حاضر  دل  در  او  اما  هستیم،  دور 
رسول صلي اهلل وعلیه وآله  حضرت  با  صحبت هایم 
با پدرم که رحمةاللعالمین است،  احساس کردم 
گفت وگو مي کنم و از وي خواستم که خطاهایم 

را ببخشد.
 

 بقیع؟
بود؛  برایم سخت  آن جا، خیلي  در  گفتن   شعر 
بر عکس تصور دیگران که فکر مي کنند در این 
این  با  مي کند.  ُگل  شاعرانه  احساسات  مواقع، 
وجود، چند بیتي را سرودم و در آنها اشاره به 

حضور نامبارک وهابیون نیز داشتم.

 
 از مکه و خانه خدا بگویید.

بود.  دیدن خانه خدا  لحظه زندگي من،  بهترین   
شاید دیگر هیچ وقت لذت و حس اولین نگاه به 
مي توان  که  بود  لحظه اي  نکنم؛  تجربه  را  کعبه 

حاجت گرفت و البته بنده گرفتم.
 

 برخورد با وهابي ها؟ 
با ایشان برخوردي نداشته باشم؛   سعي کردم 
اما متأسفم که بهترین سرزمین - که قطعه اي از 
بهشت است - در دست چنین افراد پستي افتاده 
صاحب  زودتر،  چه  هر  که  مي کنم  آرزو  است. 

حقیقي این مکان حاضر شود.
 

 کمبودهاي سفر؟
 کمبودي احساس نکردم؛ آن جا چیزهاي زیادي 
براي دیدن و لذت بردن بود که مسائل دیگر، در 

حاشیه قرار مي گرفت. 

روحاني کاروان؟
 با سعه صدر، مهرباني و اخالص، با ما رفتار 
به ویژه  و  بچه ها  براي  الگوي خوبي  و  مي کرد 
بنده بود و چیزهاي زیادي از او یاد گرفتم. وي 

در ابعاد مختلف، پاسخ گوي بچه ها بود.
 

 هم اتاقي ها و هم کارواني ها؟
 بچه ها آن قدر متحول شده بودند که حضور در 

چنین جمعي، لذت بخش بود.
 

 آیا هنوز تأثیرات سفر در شما وجود دارد؟
 از خدا خواستم که این تأثیرات در من کم نشود؛ 
از سفر و در  از برگشتن  ولي به هر حال، پس 
زندگي عادي، کم مي شود؛ ولي بعضي چیزها در 
این  تأثیرات  بنده هنوز  باقي مي ماند.  وجودمان 

سفر را در خود و اطرافیانم مي بینم.
 

 در آن جا براي افرادي که شما را در زندگي آزار 
داده بودند هم دعا کردید؟

 قبل از سفر، همه را بخشیده بودم و اعتقاد دارم 
تا خدا هم ما را  باید دیگران را ببخشیم؛  که ما 

ببخشد.

 
 ارتباط سفر عمره با هدفمند شدن زندگي؟

این سفر را تولدي دوباره بدانیم، فرصتي  اگر   
است که دوباره زندگي خود را بسازیم و اگر به 
بیراهه رفته ایم، باز گردیم و با توجه به اهداف 
اهداف،  این  با  متعالي، زندگي خودرا بسازیم و 

ادامه دهیم.

  آیا سؤال بي پاسخي در مورد مذهب و مسائل 
اعتقادي، در ذهن شما وجود دارد؟

 در مورد من، نه، وجود ندارد.
 

 خاطره؟
 اولین نگاه به خانه خدا، بهترین خاطره من است.

 
 این سفر در یك جمله؟

 سفري براي یافتن خود.
 

 در سفر دوباره، چه کارهایي مي کنید؟
 فکر مي کنم دنبال گم شده هایم بگردم و در تالش 
خواهم بود تا نقاط ضعف خود را تبدیل به نقاط 

قوت کنم. 
 

بودید،  سروده  بقیع  در  که  را  شعري  لطفًا   
بخوانید.

 گریستم چنان ابر، در میان بقیع
 کمي گذشت و ابري شد آسمان بقیع

 عجیب نیست اگر در حضور این همه بغض
 براي عرض ادب، وا شود زبان بقیع

 کمي نگاه به اطراف کن که دریابي
 چرا خموش نشسته است، روضه خوان بقیع

 بشوي شم و ببین پا برهنه آمده اند
 فرشتگان مقرب، در آستان بقیع

 به هر مزار، ابوجهل ها گماشته اند 
 که بي اجازه مگریند، عاشقانه بقیع

 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
 نه ایشان به خداوند مهربان بقیع

 اگر بقیع غریب است، ما غریب تریم 
 به جان شیعه، گره خورده است جان بقیع
 غروب جمعه شد و ما هنوز چشم به راه

 مگر ز راه بیایند، منجیان بقیع

بهترين لحظه زندگی من... 
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  گفت وگو با شفيع نيا
 دانشجوي نخبه و دارنده مدال 

طالي المپياد رياضي

بنیاد  از  بود  هدیه اي  سفر  این   
نخبگان؟

بنیاد  که  کاري  بهترین  و  بله   
نخبه  بچه هاي  براي  مي توانست 
زحمات  خاطر  به  و  دهد  انجام 

فراوان، از آنها تشکر مي کنم.
 

 تصور قبلي شما از این سفر؟
 خودم را براي ورود به یک فضاي 
معنوي، آماده کرده بودم و جلسات 
و  کرد  آماده  مرا  هم  سفر  از  قبل 

البته اضطراب هم داشتم.
 

 مدینه؟
از  یکي  مسجدالنبي،  به  ورود   
جالب ترین صحنه ها بود و روحاني 
را  ما  صحبت هایش  با  هم  کاروان 
آماده مي کرد؛ البته وهابي ها هنگام 

زیارت، ما را اذیت مي کردند.
 

 بقیع؟
امامزاده ها  ایران،  در  شدم؛  متأثر   
ولي  دارند؛  خادم  دارند؛  ضریح 
مدفون  ما  عزیز  امام  چهار  جا  آن 
که  افرادي  کنار  در  هم  آن  هستند؛ 
تعالیم آنان را استهزاء مي کنند و... .

 
 مسجد شجره؟ 

 اول غسل کردیم و بعد وارد مسجد 
حاج  و  شدیم  محرم  سپس  شدیم؛ 
گفتن،  لبیک  از  قبل  را  اذکاري  آقا 
تکرار کرد. صحنه بسیار  برایمان  

خاصي بود؛ اجابت دعوت خدا.
 

 مکه؟
 صبح اول وقت، قبل از طلوع آفتاب، 

جهت ورود به مسجدالحرام، حرکت 
کردیم. من و چند نفر از کاروان جا 
ماندیم که معاون کاروان، منتظر ما 
باال  را  سرتان  گفت:  وقتي  و  بود 
کنید، عظمت خانه خدا را دیدیم و به 
سجده افتادیم و پس از انجام اعمال 
به  و  ملحق  شدیم  به دوستان  هم 
قرار  خدا  خانه  تأثیر  تحت  شدت، 

گرفتیم.
 

 برخورد با وهابي ها؟ 
 برخورد ایشان در مکه، نسبت به 
هم  بار  یک  البته  بود؛  بهتر  مدینه، 

قصد داشتند دوربین مرا بشکنند.
 

 کمبودهاي این سفر؟
 کمبودي نداشت و از نظر تدارکاتي، 

مشکلي نداشت.
 

 روحاني کاروان؟
 خیلي تأثیرگذار بود.

 
 هنوز با ایشان در ارتباط هستید؟

 بعد از سفر، چند بار به وي زنگ 
زده ام. 

 
 مدیر و معاون کاروان؟

 خیلي سعي مي کردند که این سفر 
به ما سخت نگذرد.

 
 هم اتاقي ها و هم کارواني ها؟ 

 با دوستانم بودم؛ خوب بودند.
 

 تأثیرات سفر در شما وجود دارد؟
کار  از دوستان  یکي  به ویژه  بله،   
با  را  برگه اي  داد؛  انجام  جالبي 
عنوان عهدنامه درست کرد که جاي 
باشد  یادمان  تا  داشت؛  هم  امضا 
هواي  و  حال  چه  و  آمدیم  کجا  از 
کارهایي  چه  و  داشتیم  معنوي 

انجام دادیم.
 

 ارتباط بین رشد علمي و این سفر؟
را  اعتقاداتم  مي کنم  تالش  وقتي   
باعث مي شود که تالش  کنم،  حفظ 

کنم در همه زمینه ها بهتر باشم.
 

هدفمند  و  عمره  سفر  بین  ارتباط   
کردن زندگي؟

نگرش  تغییر  باعث  سفر  این   
از  قبل  مثاًل  مي شود؛  انسان 
شک  اعتقاداتم  از  برخي  در  سفر 
حرم  به  وقتي  مثاًل  یا  مي کردم 
وارد  رسول صلي اهلل وعلیه وآله  حضرت 
مي شوي - کسي که خدا در مورد 
او مي فرمایداگر تو نبودي، زمین و 
آسمان ها را خلق نمي کردم - باعث 
ویژه  به  مي شود؛  نگرش  تغییر 
وقتي شما بناهاي مربوط به مباحث 
این،  که  مي بیند  را  جا  آن  تاریخي 
باعث از بین رفتن شبهات مي شود.

 
شما،  ذهن  در  بي پاسخي  سؤال   
وجود  اعتقادي  مسائل  به  نسبت 

دارد؟
 وجود دارد؛ البته سؤاالتم را پس از 
حج، از یکي از علما مي پرسم و آنها 

را حل مي کنم.
 

 آیا در آن جا کسي را که در زندگي 
شما را اذیت کرده، بخشیدید؟

 قبل از سفر، از همه حاللیت طلبیدم 
و همه را بخشیدم و آن جا هم براي 

همه به طور کلي، دعا کردم.
 

کارهایي  چه  دوباره،  سفر  در   
خواهید کرد؟

 در سفر دوباره، ابتدا درباره تاریخ 
تاریخي،  مکان هاي  و  اسالم  صدر 
اوقات  و  کرد  خواهم  مطالعه 

بیشتري را در مسجدالحرام صرف 
خواهم کرد.

 
 خرید؟

 دو روز وقت گذاشتم که البته کار 
بیهوده اي بود.

 
 این سفر در یك جمله؟

 خیري که خدا براي انسان در دنیا 
قرار داده است.

 
 مردم عربستان؟

با  البته  کند؛  هدایت  را  ایشان  خدا   
که  کردم  صحبت  آنها  از  تعدادي 
نمي کردند؛  قبول  مرا  حرف هاي 
ممکن است تحت تأثیر فضاي آلوده 

آن جا قرار گرفته باشند.
 

 حرف آخر؟
 تشکر از شما، روحاني کاروان و 
سفر  این  کردند  سعي  که  مدیریت 

براي ما، معنوي و دلپذیر باشد.

سفری برای تغيير نگرش...
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  احمد نبوي

ديدار با شريف مکه
 منزل شریف، نزدیک به مسجدالحرام است ]و[عمارت ]آن[ 
زرع  سه  دو  قریب  که  تحتاني  مرتبه  در  است.  مرتبه  چند 
اطاقي شش زرع در چهار  به  ارتفاع دارد  از سطح خیابان 
زرع وارد شدیم که شریف آن جا نشسته است؛ یک شکم 
دریده به طرف خیابان دارد ]که[ وارد شدیم. مفخم السلطنه، 
قونسول، در بین راه گفت: باید بعد از ورود، دست شریف 
را بوسید. گفتم: من نمي بوسم و هیچ جهتي تصور نمي کنم 
که قبل از آشنایي و در اول مالقات، دست شریف را ببوسم. 
وارد  صحبت ها،  این  حین  در  داشت.  اصرار  مفخم السلطنه 
اطاق  وسط  تا  و  برخاست  شریف  کردم.  سالم  و  شدیم 

استقبال کرد. من دست بوسي نکردم؛ چرا ندیده و نشناخته 
و از روي عدم علم و عقیده، سزاوار نمي بینم تدلیس و تزویر 

را.
 مبوس جز لب معشوق و جام مي  حافظ
 که دست زهدفروشان، ریاْست بوسیدن

دست  السلطنه،  مفخم   
صندلي  نشستیم.  بوسید؛ 
شریف  صندلي  مقابل  در 
از  بعد  نشستیم.  گذاشته، 
صحبِت  بناي  تعارفات، 
که  مهرباني ها  باب  از  من 
من  است،  کرده  حجاج  به 
چرا  کردم؛  امتنان  اظهار 
سفر  این  در  شنیده ام  که 
مهرباني  به شیعه ها خیلي 

کرده است.
 حاجي شیخ شیپور، چند 
مکه  به  ورود  از  قبل  روز 
است.  شده  وارد  معظمه، 
درب  در  شبي  شنیدم 
با  شامي  نفر  یک  حرم، 
کرده  نزاع  شیپور  شیخ 
شیپور  شیخ  کفش  و  بود 
دور  به  و  برداشته  را 
شیپور  شیخ  انداخته، 
برآمده،  مرافعه  مقام  در 
زده  بسیاري  کتک  را  او 
بودند. شریف مطلع شده، 
بدون آن که اظهاري به او 
پیدا کرده  را  زیاد؛ شامي  به جست وجوي  بشود، فرستاده 
کرده و شیخ شیپور را خواسته شامي را چوب زده و حبس 
در  نیز  و  است  استمالت کرده  را  است و شیخ  بوده  کرده 
چندین مقدمه، از شیعه، حمایت زیادي کرده و فعاًل در حرم، 
شیعه به طور آزاد است که هیچ فرقي با اهل سنت و عامه 
ندارند. نماز را با دست باز مي خوانند و قنوت مي خوانند و 

ُمهر مي گذارند.
 ابداً کسي نمي تواند متعرض شود و این قوت شیعه را تمامًا 
از همراهي هاي شریف شنیده ام و به همین جهت، بر خود 
اظهار  ایران،  تمام حجاج شیعه  قول  از  که  الزم مي دانستم 
شیعه  باید  که  داشتم  مدلل  صحبت،  در ضمن  کنم.  امتنان 
و سني با هم مشفق و موافق باشند؛ چرا که فرنگي ها حاال 

برشی از سفرنامه مكه اميرنظام همداني

»اطفالگدايعرب،سرراهنشستهاندومتصلميگويند:«حاجي!خاطرسيدنا
علي»واطرافآدمراميگيرندوبهاصرار،پولميخواهند«.

حاجيعبداهللخانقراگوزلو،معروفبهاميرنظامهمداني)درگذشته1334ق(،
درگزارشخوداززيارتقبرستانحضرتابوطالب،ضمناشارهبهنكتهفوق،
ازوجوديكبقعهبزرگ،متعلقبهحضرتخديجهعليهاالسالممينويسد:»در
يكمحوطه،دوبقعههست؛دريكبقعه،مقبرهابوطالبودريكبقعه،مقبره

عبدالمطلبوعبدمنافاست.اينبقاعمتبركهرازيارتكرده،مراجعتكردم«.
سفرنامهمكهحاجيعبداهللخاناميرنظام،بهلحاظوقايعگوناگونسال

1319ق.درمكه،دارايارزشبسيارياست.ازجملههمراهاناميرنظام،شيخ
فضلاهللنوري،مجتهدترازاولتهراناست.اينسفرنامه،دردههاخير،در
كتابيبهنام»مجموعهآثار«،بهتصحيحآقايعنايتاهللمجيديازسوينشر

ميراثمكتوب،منتشرشدهاست.
يكيازگزارشهايجذاباميرنظام،وروداوبهداخلكعبهاست.همچنين
گزارشديدارشبا»شريفمكه«-كهمتوليادارهمسجدالحرامبود-نيز

خواندنياست.اودراينديدار،ازوضعيتنظافتحرمانتقادكرده،بهشريف،
پيشنهادرسيدگيميكند؛نكتهايكهدرمقاطعوساليانمختلفازسويايرانيان

طرحميشدهاست؛بهگونهايكهاعتراضهانسبتبهعدمتوجهبهعمرانو
بهداشتحرمين،پسازانقالباسالميشدتگرفت؛ازآنتاريخ،شاهدتغيير
ناگهانيرويكردحاكمانحجازبوده،نظافتوسپسآبادانيرادرآنجاشاهد

بوديم.
متنزير،برشيازديداراميرنظامباشريفمكهاستكهوروداوبهداخلكعبه

نيزدرآنگزارشميشود.

با احرام، داخل كعبه شديم...
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تمامًا متفق شده اند بر اضمحالل مسلمانان و مسلمانان در 
حفظ، باید با هم موافق باشند؛ تا از شر تدلیس آنها آسوده 
شوند و حتي صحبت به این جا منتهي شد که باید با چیني و 

ژاپوني هم به مناسبت مشرقي بودن، موافق بود. 

  نقد وضعیت حرم
 من خواستم قدري به نصایح و حکایت، شاید اسباب آسایش 
حاج و تنظیف شهر مکه را فراهم کنم؛ به شریف گفتم: تعجب 
ترتیب  این وحشي ها و  تربیت  اقدامي در  دارم که چرا هیچ 
بزرگي،  معبد  چنین  این  و  نفرموده اید  مکه  شهر  تنظیف  و 
میان  و  باشد  کثیف  درجه  این  تا  که  است  سزاوار  چگونه 
از نجاسات باشد که اسباب ناخوشي و  این کوچه ها، مملو 
المروه  و  الصفا  »ان  مي فرماید:  خداوند  نفوس شود.  اتالف 
من شعائر اهلل« و همین طور در سعي صفا و مروه، این آیه 
باید  است،  اهلل  من شعائر  که  جایي  چنین  این  مي خوانیم.  را 
به این درجه کثافت باشد که در سعي مسلمانان، تا زانوي 
انسان غرق نجاست و تفوت اعراب و فضله سگ و پهن خر و 
گاو بوده، تصور کنید که اگر این موقع معبد اروپایي ها بود، 
تا چه اندازه به تنظیف و تزیین این شهر مي کوشیدند و ما 
بین صفا و مروه را چگونه مي ساختند که اگر روغن بر زمین 
آن بریزند، با زبان بتوان لیسید. شریف جوابي که داد، این 
است که در زمان حضرت ختمي مآب هم بین صفا و مروه 
بازار بوده است و اگر من بخواهم این زمین را سنِگ مرمر 
فرش کنم، مخالف با آن وضع مي شود. گفتم بسیار خوب، 
اگر سنگ مرمر فرش کنید، خالف قانون زمان حضرت ختمي 
جاروب  دفعه  چهار  روزي  اگر  اما  است؛  مرتبت صلي اهلل وعلیه وآله 
کنند و آن همه نجاسات و فضوالت سگ و خوک را از آن جا 

دور کنند، هم مخالف قانون شرع است.
 خالصه، از این قبیل صحبت ها خیلي داشتم، ]که[ در شریف 
خیلي مؤثر شد و زبان به معاذیر مختلفه گشود که این کارها 
تدریجي است و کم کم مشغول شده ایم وان شاءاهلل، تدریجًا 

درست خواهد شد.
 الحاصل، از حرف هاي من، خیلي شریف متألِم شد و گفت: 
مي بینم که شما خیلي اوقاتتان تلخ شده و حق دارید. گفتم: 
بلي، هر کس في الجمله غیرتي دارد و از حالت نظم و ترقیات 
کنم  چه  مي شود.  دلتنگ  من  از  بیش  باشد،  مطلع  خارجه 
از مراتب مدنیت و  را در گذشته،  که مي بینم وضع خارجه 
سیاست و علم، براي هر کلیساي شهر کوچکي چه اسباب ها 
مسلمانان  معبد  اولین  که  خدا  خانه  این  و  آورده اند  فراهم 
شریف  است.  کثیف  و  وترتیب  بي نظم  درجه  این  به  است، 
وعده هاي خوب داد که ان شاءاهلل همه را درست مي کنم و در 

واقع، زیاد به مقام معذرت برآمد.
 

 محل تولد حضرت علي  علیه السالم
کجا  را  ]علیه السالم[  امیرالمؤمنین  حضرت  مولد  پرسیدم:   
مي دانید؟ گفت: در خانه کعبه و من داخل بیت، در محلي که 
دیوار شکافته - فاطمه بنت اسد داخل بیت شده و حضرت 
متولد شده اند و دیوار به هم آمده است - سنگي نصب کرده ام 
و خانه اي را که مولد علي ]علیه السالم[ جعل کرده، اسم گذاشته، 
خراب کردیم. دیدم این مسئله را بر خالف عقیده عامه، موافق 
پاشاي  کردیم.  مذهبي  قدري صحبت  مي گوید.  عقیده شیعه 

مصري که محمل مصري را آورده است، حاضر بود و از 
تقریرات شریف بر آشفت؛ در حالتي که جز تمکین و تصدیق 
قول شریف، چاره ندارد و با کمال مالیمت بعضي احادیث و 
دالیل بیان کرد. در حقیقت، مذهب سنت و شریف، احادیث و 

آیات قرآن در رد اقوال او نقل مي کند.
این  نر مي گوید و نمي ترسد.   خالصه مي بینم که مثل شیر 
مسئله، اسباب اخالص من شد و صحبت خیلي گرم شد و 
تعارفات زیاد کرد. متصل چایي و قهوه مي خواهد و سیگار 
مي خواهد. در این بین، یک دسته گل رازقي و گل سرخ و دو 
تفت میوه هندوستاني و گل کلم آوردند؛ به من تعارف کرد 
از  تعارفات و توصیفات زباني زیاداز حد مي کند و گویا  و 
اولین ساعتي که به مسند شرافت و امارِت مکه نشسته است، 
به چشم  آدمي  و چنین  نشنیده  به گوش خود  این حرف ها 
ندیده بود. مي گوید این گل ها و این میوه ها از باغچه اي است 
که خودم ساخته ام و آن چه از آب مکه که از عرفات مي آید، 

زیاد مي ماند، صرف آن باغچه مي کنم.

  درون کعبه
 آدم شریف آمد که فرستاده ام درب خانه کعبه را براي شما 
آقاي  برخاستم.  فوراً  بفرمایید؛  است  حاضر  کرده اند؛  باز 
حاجي امجدالدوله و سایر رفقا را خبر کرده، نیم ساعت از 
اول در سر چاه زمزم، جمعي  ظهر گذشته، مشرف شدیم. 
بوده، آدم شریف رفت خلوت کرد. رفتم داخل اطاقي که چاه 
زمزم هست؛ طوري ُغرق ]قرق[ کردند که احدي نبود. ُلخت 
شده، غسل مفصلي کردیم و جامه اِحرام بستیم و با جامه 
در  میان  در  حرم  کلیددار  شدیم.  کعبه  خانه  داخل  احرام، 
نشسته است؛ مرد سیاهي است از بني شیبه؛ چه که از قدیم 
مفتاح بیت با بني شیبه است. یک لنگه در را پوشیده، در پشت 
آن نشسته است. نردبان پنج شش پله گذاشته، باال رفتیم. ده 
اول در میان دو ستون، در سمت مشرقي بیت،  نفر بودیم. 
دو رکعت نماز خواندیم. به طوري که وارد است، آن سنگ، 
سنگ سرخي است؛ مثل سنگ سماق؛ مقابل پله حرم است و 
آن طوري که نوشته اند، ما بین دو ستون بیت. دیگر رفتم ما 
بین رکن شامي و یماني؛ جایي است که محل زیارت است؛ 
سنگ کوچکي است که دعا مي خوانند و مورد استجابت دعا 
مي دانند و نیز سنگ مدوري است مایل به سیاهي که محل 
حضرت  خروج  و  دخول  محل  و  امیرعلیه السالم  حضرت  تولد 
دیوار  که  است  این  شیعه  عقیده  و  است  اسد  بنت  فاطمه 

شکافته شده و حضرت فاطمه بنت اسد، داخل بیت شده اند.
 در لو حجراالسود، صندوقي گذاشته بودند که حجراالسود 
نمایان نبود. دعا و زاري زیاد کرده، چهار لیره به خدام و یک 
لیره به آدم شریف و دو سه مجیدي به یک خادم داده، بیرون 
مرحوم  براي  کردم  طوافي  احرام،  حالت  همان  با  و  آمدیم 
را  نماز طواف  پدرم و مادرم و  حاجي محمد خان، جدم و 
هم در مقام ابراهیم خواندم. سنگ ها طوري داغ است که پا را 
مي سوزاند. درنزدیِک چاه زمزم که رخت ها را بیرون آورده 
بودیم، پوشیدیم و با کمال خوشوقتي آمدیم به طرف منزل. 
را  ُمردن  خیال  درست  و  دارم  خوشي  حالت  دیدم  راه  در 
کردم؛ دیدم اگر االن بمیرم، بهتر از تمام جاهاي دنیا و تمام 

37اوقات خوش ترم است.
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 علي باباجاني

 صد و پنجاه تا کارت را دادم دست پسرم و گفتم: 
اسم همه اینهایي را که روي کاغذ است، بنویس. این، 
بهترین کار بود؛ چون در جمعي که بودیم، پسرم 
بزرگ ترها  کار  در  تا  مي شد؛  کاري  مشغول  باید 
دخالت نکند. براي دخترم هم کلي خوراکي خریدم؛ 
تا با بچه هاي داداش و آبجي، مشغول بازي شود و 
بعد به سالمتي، جلسه نهم برگزاري مراسم، شروع 
شد. خان داداش به پشتي تکیه داد و گفت: »به نظر 
شما با این وضعیتي که ایجاد شده، چه کار کنیم«؟
 گفتم: »من که کارهایم را انجام دادم؛ کارت ها را 
سفارش  هم  را  غذا  و  شیریني  و  میوه  و  خریدم 
فرودگاه.  بروید  باید  آبجي  با  که  هم  شما  دادم. 

دادش محمود هم بقیه کارها را انجام مي دهد«.
دید،  مرا  سکوت  وقتي  و  شد  خیره  داداش  خان   

گفت: »تمام شد«؟
 گفتم: »آهان؟ یک چیز دیگر مانده، زنگ زدم عمو 

که بیاید؛ گفت: نمي توانم؛ مریضم«.
 - تمام... .

 سرم را تکان دادم و گفتم: »تمام شد؛ دیگر حرفي 
ندارم«.

گفت:  بود،  ما  بزرگ  داداش  که  داداش  خان   
»منظورم چیز دیگري است. من نگران آنفوالنزاي 
و  شوند  دچار  مادرم  و  پدر  مي ترسم  خوکي ام؛ 

بیایند این جا مصیبت به بار بیاید«.
 محمود گفت: »نه بابا، نگراني ندارد: مي بریمشان 
بیمارستان. اصاًل از دم فرودگاه، مستقیم مي رویم 

كارت دعوت
به علت آنفوالنزاي خوكی، 

از روبوسي پرهيز كنيد
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که  آزمایش، مشخص مي شود  با  و  بیمارستان 
بیماري گرفتند یا نه«.

 آبجي گفت: »واي بمیرم؛ پدر و مادر آخر عمري 
خدا!  اي  برگردند.  بیمار  باید  حاال  و  مکه  رفتند 
به  خاکي  چه  باشند،  مریض  اگر  کنیم؛  کار  چه 

سرمان بریزیم«؟
اگر  است.  همین  »مشکل،  گفت:  داداش  خان   
مریض باشند یا نباشند، تلویزیون گفته که نباید 

با آنها روبوسي کنیم«.
نکنیم،  روبوسي  ما  حاال  چه؟  »یعني  گفتم:  من   
که  را  پدر  تازه  کنیم؟  کارش  چه  را  مردم 
مي شناسي، اگر روبوسي نکني، حسابي بهش بر 

مي خورد«.
تعداد  به  ندارد؛  نگراني  که  »این  گفت:  محمود   
میهمانان، ماسک مي خریم و بهشان مي دهیم و 
آن وقت راحت روبوسي مي کنند و مشکلي هم 

پیش نمي آید«.
 گفتم: »واي، چه طرحي! فکر نمي کني اگر به جاي 
سي صد تا ماسک، دو تا ماسک براي پدر و مادر 

بگیریم، بهتر باشد«؟
است ها.  خوب  هم  این  »واي،  گفت:  محمود   

صرفه جویي هم مي شود«.
مسخره  بردارید.  »دست  گفت:  داداش  خان   
چندش آور  خودش  ماسک،  دیدن  اصاًل  کردید. 
است. تازه کي مي تواند پدر و مادر را متقاعد کند 

که ماسک بزنند«.
 آبجي بغض کرد؛ »واي بمیرم؛ جلوي فامیل هاي 
شوهرم، خوار و خفیف مي شوم. چه کار کنم؟ 

بیچاره پدر مادرم«!
 خان داداش داد زد: «خواهر! مثل این که جلسه 
قرار شده  بگیري؟  آبغوره  اومدي  مگر  است ها؛ 
کار  چه  ببینیم  بگذاریم  هم  روي  را  فکرهایمان 

کنیم با آن مشکل آنفوالنزاي خوکي«!
 آبجي محکم زد روي پایش و گفت:: »خدا لعنت 
را  جا  همه  آنفوالنزاش  که  را  خوک  این  کند 

گرفته«.
خانمش  با  و  کشید  سر  را  چایي  محمود   
توي  فهمیدم؛  »آهان،  گفت:  بعد  و  کرد  مشورت 
کارت مي نویسیم: به علت آنفوالنزاي خوکي، از 

روبوسي پرهیز کنید«.

 گفتم: »بد نیست؛ ولي بهتر نیست همین نکته را 
به پدر و مادرمان بگوییم؛ دو نفري مي ایستند و 

محترمانه خوش آمد مي گویند«.
 محمود تلفن همراهش را برداشت و گفت: »فکر 
خوبي است. االن زنگ مي زنم به بابا مي گویم که 

وقتي از حج برگشت، با 
کسي روبوسي نکند«.

زدن  زنگ  موقع  چه  االن  »آخه  گفت:  خانمش 
است؟ ببین؛ االن خوابیدند«.

را  همین  مي گوید؛  »راست  گفت:  داداش  خان   
ادامه  بعد  بگوییم و  توي فرودگاه هم مي توانیم 
بگویم که  پدر و مادر  به  نمي دانم چطوري  داد: 

روبوسي نکنند«!
 گفتم: »اصاًل نمي خواهد میهمان دعوت کنیم«.

 خانم گفت: »نه، این رسم است«.
 - چه رسمي؟ حاال یکي بیاید سنت شکني کند و 
این رسم را بردارد. االن که دیگر مکه رفتن شده 

مثل مشهد؛ مردم سال به سال مي روند مکه... .
بار  اولین  مادر  و  پدر  »ولي  گفت:  داداش   خان 

است که رفته اند حج...«.
 سکوت کردم؛ حرف، منطقي بود. محمود سري 
ببریمشان  نمي شود  »خب،  گفت:  و  داد  تکان 
بعد خیالمان راحت  بیمارستان و معاینه شوند؛ 
شود و برشان گردانیم«؟ کسي حرفي نزد و بعد 
خودش جواب خودش را داد؛ »واي، اگر مریض 
مردم  شوند،  بستري  بیمارستان  در  و  باشند 
مجبور مي شوند با کمپوت به بیمارستان بروند«!

 آبجي گفت: »زبانت را گاز بگیر! اصاًل مي فهمي 
چي داري مي گویي«؟

در  مادر  و  پدر  اگر  »واقعًاها،  گفت:  محمود   
خودشان  براي  هم  شوند،  بستري  بیمارستان 
مي مانند  مدتي  یک  ما؛  براي  هم  و  است  خوب 
همه  این  زحمت  هم  ما  و  مي گردند  بر  سالم  و 

پذیرایي را نمي کشیم«.
بي ارزش  حرف هاي  با  جلسه  بود،  چه  هر   

محمود، تمام شد و به نتیجه اي نرسیدیم.
 روز موعود فرا رسید و خبر آمد که پدر و مادر، 
اول صبح من و خان  فرودگاه هستند.  در  ظهر 
نگران  همه اش  فرودگاه؛  رفتیم  آبجي  و  داداش 
نه  کرد؟  مي شد  چه  بودیم.  خوکي  آنفوالنزاي 

مي شد به مردم حرفي زد و نه مي شد به پدر و 
مادر چیزي گفت. محمود شد مسئول تدارکات. 
شب هم قرار شد شام همه دعوت باشند؛ یکهو 

خندیدم. خان داداش گفت: »چرا مي خندي«؟
 گفتم: »یاد حرف هاي محمود افتادم. مخصوصًا 
آن حرفي که گفت: پدر را بفرستیم سالن زن ها 
و مادر را بفرستیم سالن مردها؛ این طوري هیچ 

کس روبوسي نمي کند«.
شفایش  »خدا  گفت:  و  کشید  آهي  داداش  خان   
مي ترسم  مي ماندي.  خودت  کاش  ولي  بدهد؛ 

محمود دسته گل به آب بدهد«.
 گفتم: »نگران نباش؛ محمود دوندگي اش زیاداست 
و از این کارها خسته نمي شود. سفارش شام و 
شیریني و این چیزها را دادیم؛ فقط او باید اسفند 
دود کند و به استقبال بیاید. دختر رسیدیم؛ شام 

آمده است...«.
 غروب شد. فوري پدر و مادر را سوار ماشین 
کردیم و به طرف خانه، راه افتادیم. تا خانه سه 
دیرتر  شاید  ترافیک،  این  در  بود.  راه  ساعت 
مي رسیدیم. باالخره به هر مصیبتي بود، رسیدیم 
خانه. کوچه، چراغاني شده و پرچم زده، منتظر 
ما بود. رفتیم خانه؛ اما خانه خلوت بود. تعجب 
کردم. محمود را کشیدم کنار و گفتم: »چي شده؟ 

چرا هیچ کس نیامده؟ مگر کارت ها را ندادید«؟
زود  صبح  »چرا،  گفت:  و  کرد  خنده اي  داداش   
دعوت  ناهار  براي  را  همه  و  بردم  را  کارت ها 
ناهار خوبي بود؛ به همه  کردم؛ جاي تان خالي؛ 
گفتم که هواپیما تأخیر داشته، از همه هم معذرت 
خواهي کردم. حاال برویم تو چایي بخوریم. واقعًا 
از آنفوالنزاي  من فکر خوبي کردم که مردم را 
خیالشان  هم  مادر  و  پدر  دادم.  نجات  خوکي 

راحت است. امشب را استراحت مي کنند«.
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  پژوهشگر: مينا طراويان
 با همكاري: ستاد عمره دانشگاهيان

 امروزه مفهوم نگرش، چگونگي تشکیل و تغییر 
را  اجتماعي  روان شناسي  از  مهمي  بخش  آن، 
که  طوري  به  است؛  داده  اختصاص  خود  به 
روان شناسان آن را متمازترین و ضروري ترین 
مي کنند.  معرفي  اجتماعي  روان شناسي  مفهوم 
بخش بزرگي از جاذبه و گیرایي مفهوم نگرش، 
اعتقاد،  این  از  اجتماعي،  علوم  دانشمندان  براي 
ناشي شده که نگرش، رفتار اجتماعي واقعي را 
نگرش هاي  از  آگاهي  مي دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
خود و دیگران، هم براي پیش بیني رفتار اجتماعي 
پیش از وقوع آن و هم در تفسیر این رفتار، پس 
از انجام آن، ممکن است مفید باشد. شکل گیري 
ابتدا به صورت یک برنامه یادگیري  نگرش نیز 
آغاز مي شود و شخص در معرض اطالعات و 
تجربیات مربوط به یک شي ء یا موضوع خاص، 
نگرشي  تقلید،  و  تقویت  اثر  بر  و  مي گیرد  قرار 
اما  مي کند؛  پیدا  یا موضوع،  آن شي ء  به  نسبت 
وقتي که نگرش شکل گرفت، اصل ثبات شناختي 
دیگر  فرد  یعني  مي کند؛  پیدا  افزایشي  اهمیتي، 
اطالعات رسیده  و  داشت  نخواهد  منفعل  حالتي 
را بر حسب آن چه قباًل آموخته، تفسیر و تعبیر 

مي کند.
زندگي  از  مهمي  جنبه  نگرش،  که  جا  آن  از   
را  ما  رفتاري  و  احساسي  عاطفي،  شناختي، 
و  اعمال  از  یک  هر  در  چون  و  مي دهد  تشکیل 
مناسک حج و عمره، اسراري است که مقصود 
از آنها تربیت و تصفیه روح آدمي است، به همین 
عوامل  تعیین  و  بررسي  به  پژوهش  این  جهت، 
)نگرش(  گرایش  بر  مؤثر  بنایي(  )زیر  مکنون 
از  عمره  سفر  به  پسر(  و  )دختر  دانشجویان 
دیدگاه دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور، 

در سال تحصیلي 86 پرداخته است.

 
 اهداف پژوهش

اهدافكلي
گرایش  بر  مؤثر  عوامل  تعیین  و  بررسي   .1  
)نگرش( دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور 
به سفر عمره دانشگاهیان از دیدگاه دانشجویان 
)دختر و پسر( شرکت کننده در عمره دانشگاهیان 

سال تحصیلي 86.

 2. بررسي متغیرهاي مکنون )زیر بنایي( تشکیل 
عمره  سفر  به  دانشجویان  گرایش هاي  دهنده 

دانشجویي.
 

اهدافجزئي
 1. بررسي و تعیین انواع و پراکندگي مشکالت 
دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در سفر 
سراسر  دانشگاه هاي  از  دانشگاهیان  عمره 

کشور.
دانشجویان  پیشنهادهاي  تعیین  و  بررسي   .2  
عمره  سفر  در  شرکت کننده  پسر  و  دختر 

دانشگاهیان از دانشگاه هاي سراسر کشور.
مفرده  عمره  اثرات  میزان  تعیین  و  بررسي   .3  
در  کننده  شرکت  پسر  و  دختر  دانشجویان  بر 
از دانشگاه هاي سراسر  سفر عمره دانشگاهیان 

کشور.
 

سؤاالتپژوهش
دهنده  تشکیل  )زیربنایي(  مکنون  متغیرهاي   .1  
مفرده  عمره  سفر  به  دانشجویان  گرایش هاي 

کدامند؟
تا  )زیربنایي(  مکنون  متغیرهاي  از  یک  هر   .2  
چه اندازه در گرایش دانشجویان به سفر عمره 

دانشجویي مؤثر بوده است؟
 3. آیا بین متغیرهاي مکنون )زیربنایي( تشکیل 
عمره  سفر  به  دانشجویان  گرایش هاي  دهنده 
دانشگاهیان، با توجه به متغیرهاي جنسیت، سن، 
تفاوت  تحصیالت، رشته، نوبت و نوع دانشگاه، 

وجود دارد؟
 

تعريفمتغيرها
 عمره: در لغت به معناي زیارت کردن است و 
با  در اصطالح فقهي، به معني زیارت خانه خدا 
از  »اعتمار«  و  »عمره«  مي باشد.  آن  ویژه  آداب 
ریشه »عمر« و »عمارت«، به معناي بقاي حیات 

و تداوم آن است.1
از  مأخوذ   Attitude واژه  )نگرش(:  گرایش   
واژه Aptitude و به معني تناسب و استعداد 
مي باشد. فرهنگ »وبستر« در تعریف واژه فوق 
مي گوید: »Attitude« به معناي ترتیب اجزاي 
احساس  یا  و  روحي  وضعیت  و  اندام  مختلف 
در  مي باشد.  واقعیت  یا  موقعیت  یک  به  نسبت 
زبان فارسي، معادل هاي گوناگوني را براي این 
واژه قرار داده اند؛ مانند نگرش، گرایش، ایستار، 
اعتماد،  تلقي،  شیوه  رفتار،  وضع  رواني،  وضع 

باور، تمایل، طرز فکر و بازخورد.
 گرایش یا جهت گیري، مثبت یا منفي در برابر یک 
این »شي ء«  شي ء داراي معنایي اجتماعي است. 
از اشخاص،  مي تواند یک شخص، جمع خاصي 

اجتماعي  روش هاي  از  صورتي  یا  و  گروه  یک 
رفتار باشد.2

باورها،  شناخت ها،  از  مجموعه اي  »نگرش«،   
حاوي  که  است  )دانسته ها(  واقعیت ها  و  عقاید 
ارزشیابي هاي مثبت و منفي )احساسات( است و 
همگي به یک موضوع مرکزي که همان موضوع 
یا شي ء مربوط به نگرش است، منتهي مي شوند 
و ترکیب این احساسات و دانسته ها، باعث ایجاد 

رفتارهاي معیني مي شود.3
 

جامعهآماري
 جامعه آماري پژوهش، شامل تمام دانشجویان 
دختر و پسر شرکت کننده در سفر عمره مفرده 
است که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 375 
نفر از آنان بر حسب روش نمونه گیري طبقه اي، 

به صورت تصادفي، انتخاب شدند.
 

بحثونتيجهگيري
 تجزیه و تحلیل عوامل، نشان داد که از بین 30 
نظام  شناخت  عامل  چهار  در  سؤال   23 سؤال، 
اجتماعي، فرهنگي و جغرافیایي عربستان، شناخت 
معصوم علیهم السالم،  ائمه  اخالقي  و  عبادي  سیره 
آثار و برکات عمره و خودسازي و تزکیه نفس، 

دسته بندي شدند.
اجتماعي  فرهنگي،  نظام  میانگین عامل شناخت   
سیره  شناخت   ،05/3 عربستان،  جغرافیایي  و 
ائمه معصومین علیهم السالم،  عبادي، عملي و اخالقي 
05/4، آثار و برکات عمره، 23/4 و خودسازي و 

تزکیه نفس، 91/3 بوده است.
میانگین  با  پاسخ ها  نمره  میانگین  مقایسه   
نظام  شناخت  تأثیر  که  داد  نشان  انتظار،  مورد 
در  عربستان  جغرافیایي  و  اجتماعي  فرهنگي، 
سطح  در  عمره،  سفر  به  دانشجویان  گرایش 
متوسط و شناخت سیره عبادي، اخالقي و عملي 
و  عمره  برکات  و  آثار  علیهم السالم،  معصوم  ائمه 

خودسازي، بیش از سطح متوسط بوده است.
بر  تأثیرگذار  عوامل  نمره  میانگین  مقایسه   
آنان،  جنسیت  حسب  بر  دانشجویان  گرایش 
شناخت  درباره  آنان  دیدگاه  بین  که  داد  نشان 
نظام فرهنگي، اجتماعي و جغرافیایي عربستان و 
خودسازي و تزکیه نفس، در گرایش دانشجویان 
پسر در سفر عمره مفرده، بیشتر از دانشجویان 

دختر، مؤثر بوده است.
بر  تأثیرگذار  عوامل  نمره  میانگین  مقایسه   

ل 
عمره  سفر  به  ان 

از ديدگاه دانشجويان دختر

 1. انس بیشتر با قرآن و نماز.
 2. انس با خداي متعال.

 3. تقویت و اصالح ایمان.
 4. آشنایي با سرزمین وحي.

 5. استفاده از برکات عمره.
 6. آشنایي با نقش دعا و زیارت در زندگي.

 7. صبر در برابر مشکالت.
 8. تأثیر در پیروي کردن در شیوه زندگي 

ائمه معصوم علیهم السالم و پیامبر اکرم صلي اهلل وعلیه وآله.

بررسی 
عوامل مؤثر بر گرايش 

دانشجويان به سفر 
عمره
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گرایش دانشجویان بر حسب سال هاي تحصیلي، 
رشته تحصیلي، نوبت دانشگاه )روزانه و شبانه( 
و گروه هاي سني آنان، نشان داد که بین دیدگاه 
دانشجویان بر حسب سال هاي تحصیلي، رشته 
و  شبانه(  و  )روزانه  دانشگاه  نوبت  تحصیلي، 
وجود  معناداري  تفاوت  آنان،  سني  گروه هاي 

ندارد.
که  داد  نشان  پژوهش،  این  یافته هاي  همچنین   
فرهنگي  و  جغرافیایي  اجتماعي،  نظام  شناخت 
گرایش  در  متوسط،  سطح  در  عربستان، 
است.  بود  مؤثر  عمره،  سفر  به  دانشجویان 
ائمه  عملي  و  اخالقي  عبادي،  سیره  با  آشنایي 
مؤثر  عمره  برکات  و  آثار  از  معصوم علیهم السالم 

بوده است.
 

مهمتريناثراتعمرهدانشگاهيانازديدگاه
دختران

 1. انس بیشتر با قرآن و نماز.
 2. انس با خداي متعال.

 3. تقویت و اصالح ایمان.
 4. آشنایي با سرزمین وحي.

 5. استفاده از برکات عمره.
 6. آشنایي با نقش دعا و زیارت در زندگي.

 7. صبر در برابر مشکالت.
زندگي  شیوه  در  کردن  پیروي  در  تأثیر   .8  

ائمه معصوم علیهم السالم و پیامبر اکرم صلي اهلل وعلیه وآله.
 

مهمتريناثراتعمرهازديدگاهدانشجويانپسر
 1. هجرت از خویش به سوي خدا.

 2. خودسازي و تزکیه نفس.
 3. تقویت و اصالح ایمان.

 4. حفظ ارزش هاي اخالقي.
خداي  با  انس  و  معنوي  خویش  با  فراغت   .5  

متعال.
 6. ابراز عشق به والیت.
 7. انس با قرآن و نماز.

 8. آشنایي با سرزمین وحي.
 9. دگرگوني و تحول در زندگي.

 
ديدگاه از عمره اثرات مهمترين توزيع درصد 

دانشجوياندختروپسر
 86 پسران  نفس:     تزکیه  و  خودسازي   .1  

درصد، دختران 80.4 درصد
 2. تقویت و اصالح ایمان:    پسران 86 درصد، 

دختران 86 درصد
 3. شناخت فلسفه خلقت:    پسران 59.4 درصد، 

دختران 43.5 درصد
 4. بریدن از تعلقات و علقه هاي دنیوي:    پسران 

71.9 درصد، دختران 61.3 درصد
 70.3 پسران  زندگي:     روزمرگي  از  فرار   .5  

درصد، دختران 53.9 درصد
پسران  خدا:     به سوي  از خویش  6. هجرت   

90.6 درصد، دختران 78.5 درصد
 7. پیراستگي از زخارف بي ارزش دنیا:    پسران 

76.6 درصد، دختران 70.3 درصد
 8. فراغت معنوي و انس با خداي متعال:    پسران 

58.1 درصد، دختران 86.4 درصد
 9. دگرگوني و تحول در اهداف زندگي:    پسران 

82.1 درصد، دختران 76.5 درصد
 10. آشنایي با خط سیر تاریخ اسالم:    پسران 

53.9 درصد، دختران 41 درصد
 11. آشنایي با آداب و رسوم سایر ملل مسلمان:    

پسران 55.5 درصد، دختران 31.8 درصد
 12. آشنایي با مکان هاي مذهبي در مکه و مدینه:    

پسران 73.5 درصد، دختران 61.9 درصد
 13. شناخت بیشتر مظلومیت ائمه )ع(:    پسران 

79.9 درصد، دختران 78.9 درصد
 14. آشنایي بیشتر با زندگي ائمه )ع(:    پسران 

69.9 درصد، دختران 64.5 درصد
دانشجویان  با  فرهنگي  تعامل  و  آشنایي   .15  
سایر کشورها:    پسران 39.1 درصد، دختران 

24.7 درصد
عمره:     مناسک  و  احکام  با  عملي  آشنایي   .16  

پسران 78.9 درصد، دختران 75 درصد
 17. ابراز عشق و عالقه به والیت:    پسران 58.2 

درصد، دختران 69.6 درصد
و  کار  براي  شدن  آماده  و  خستگي  رفع   .18  
دختران  درصد،   67.2 پسران  مجدد:     تالش 

50.4 درصد
درصد،   43.7 پسران  تفرج:     و  تفریح   .19  

دختران 26 درصد
زندگي:     آرمان هاي  و  ایده آل ها  با  آشنایي   .20  

پسران 57.8 درصد، دختران 51.6 درصد
به  ارزش ها  انتقال  و  فرهنگي  مبادله   .21  
مسلمانان سایر کشورها:    پسران 45.3 درصد، 

دختران 31.3 درصد
 69.3 پسران  مشکالت:     برابر  در  22. صبر   

درصد، دختران 73.5 درصد
 23. انس با قرآن و نماز:    پسران 84.3 درصد، 

دختران 89 درصد
 85.2 پسران  اخالقي:     ارزش هاي  حفظ   .24  

درصد، دختران 84.4 درصد
 78.9 پسران  عمره:     برکات  از  استفاده   .25  

درصد، دختران 82.8 درصد
 26. آشنایي با نظام فرهنگي - اجتماعي کشور 
عربستان:    پسران 47.6 درصد، دختران 20.3 

درصد
 27. آشنایي با نظام جغرافیایي - سیاسي کشور 
عربستان:    پسران 44.6 درصد، دختران 15.9 

درصد
زندگي  در  زیارت  و  دعا  نقش  با  آشنایي   .28  
 80.1 دختران  درصد،   73.6 پسران  انسان:    

درصد
 29. آشنایي با سرزمین وحي:    پسران 82.9 

درصد، دختران 84.7 درصد
 

پيشنهادهايدانشجويانپسربهستادعمره
دانشگاهيان

خودسازي  براي  سفر،  زمان  مدت  افزایش   .1  
بیشتر.

 2. آماده سازي دانشجویان قبل از سفر با تشکیل 
آموزشي،  مسائل  زمینه  در  متعدد  کالس هاي 

علمي و عقیدتي.
 - رفاهي  امکانات  با  هتل هایي  از  استفاده   .3  

بهداشتي بهتر.
 4. وجود برنامه ریزي دقیق، منسجم و وسیع در 

طول سفر از طرف مسئولین کاروان ها. 
 5. استفاده از یک مداح دل سوز اهل بیت علیهم السالم 

در کاروان.
 6. اعطاي تسهیالت بانکي به دانشجویان، جهت 

هزینه سفر.
 7. تشکر از عوامل اجرایي هتل در مکه و مدینه.

 8. افزایش کیفیت غذاي هتل ها. 
 

پيشنهادهايدانشجوياندختربهستادعمره
دانشگاهيان

آموزشي   - توجیهي  متعدد  تشکیل جلسات   .1  
افزایش سطح  منظور  به  ایران؛  در  از سفر  قبل 

آمادگي روحي، علمي و عملي دانشجویان.
 2. استفاده از یک مداح اهل بیت علهیم السالم در 

کاروان ها. 
 3. استفاده از برنامه ریزي منظم و منسجم در 

امور کاروان ها. 
و  مکه  در  مستقر  اجرایي  عوامل  از  تشکر   .4  

مدینه، به دلیل رفتار پدرانه و دل سوزانه.
 5. تشکر از ستاد عمره دانشگاهیان کشور.

و  عالم  روشنفکر،  روحانیون  از  استفاده   .6  
بانشاط، براي حضور قلب بیشتر دانشجویان.

تسهیالت  افزایش  و  هزینه سفر  در  تخفیف   .7  
براي مقدمات سفر.

 پي نوشت:
 1. جوادي آملي، عرفان عمره؛ به نقل از معجم مقاییس اللغه، ج4، ص140.

 2. ساروخاني، فرهنگ علوم اجتماعي، ص22.
 3. کریمي، روان شناسي اجتماعي، ص266.

 درصد، 

وي:    پسران 

70.3

پسران  خدا:     به سوي  ش 

ا:    پسران 

. فراغت معنوي و انس با خداي متعال:    پسران 

. دگرگوني و تحول در اهداف زندگي:    پسران 

خ اسالم:    پسران 

از ديدگاه دانشجويان پسر

 1. هجرت از خویش به سوي خدا.
 2. خودسازي و تزکیه نفس.

 3. تقویت و اصالح ایمان.
 4. حفظ ارزش هاي اخالقي.

 5. فراغت با خویش معنوي و انس با 
خداي متعال.

 6. ابراز عشق به والیت.
 7. انس با قرآن و نماز.

 8. آشنایي با سرزمین وحي.
 9. دگرگوني و تحول در زندگي.
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 سيدمهدي حسيني

نخستيننمازعيددراسالم
 با توجه به اسناد و روایات معتبر، اولین نماز 

عیدي که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله در مدینه به جاي 
آورد، نماز عید قربان بود. این عبادت در محلي 

برگزار شد که بعدها »المصلي« نام گرفت و 
گفته اند: تاریخ انجام آن، پس از غزوه بدر و بني 

قینقاع بوده است.
 بیشتر عالمان بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
رسول اهلل صلي اهلل وعلیه وآله، نماز عید را در صحرا یا 

فضاي باز مناسبي، که در آن ایام، منطقه مناخه 
در غرب مسجدالنبي بود، به جا مي آورده است.

 به گفته یحیي بن داود، هنگامي که 
محمدصلي اهلل وعلیه وآله براي نماز به محل مورد 

نظر - مصلي - رسید، فرمود: »این محلي است 
براي جمع شدن ما و محل طلب باران و دعوت 
کننده ما براي عید فطر و عید قربان است کهنه 

و )محیط آن( تنگ مي شود و نه چیزي از آن 
کاسته مي شود«.

 مورخان از اولین مراسم برگزاري فریضه 
نماز عید، توصیفات مختلفي به رشته تحریر 

در آورده اند و بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
رسول اهلل صلي اهلل وعلیه وآله هنگام رفتن به مصلي، 

عصاي َعْنَزه، هدیه نجاشي را در دست داشت و 
پس از انجام فریضه، خطبه ایراد نمود و بعد از 

آن، گوسفندي را قرباني کرد.
 

موقعيتجغرافيايي
 از مسجدالنبي تا مکان برگزاري نماز عید 

- مسجد مصلي - دو راه وجود داشته؛ راه 
باریکي که به آن نبي زریق مي گفتند و راه 

بزرگ تري که آن درب السویق مي خواندند.  
این دو مسیر، در  غرب مسجد و بین مناخه و 

مسجد پیامبر بوده اند.
 به نظر سمهودي، بناي ابتدایي مسجد در سال 
91 یا 93 قمري و در دوران عمر بن عبدالعزیز، 

حد و حدودي پیدا کرد و داراي شمایل و 
استحکاماتي شد و بعدها بناي اصلي مسجد، 

بارها مورد مرمت و بازسازي قرار گرفت.
 اکنون، مسجد، گنبدي بزرگ دارد که در دو 

سوي شرقي - غربي آن، پنج گنبد کوچک که 
از آثار عثماني هاست، آن را احاطه کرده است.  

دیوارهاي مسجد از سنگ هاي ضخیم سیاهي 
که بعضي از آنها تا 5/1 متر ضخامت دارند، 

تشکیل شده است. مسجد، داراي محرابي سنگي 
و مناره اي بلند، در رکن شمال غربي است.

 آن چه مسلم است این که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
مي خواست مکان نماز عید، زمیني مسطح 

و در فضایي باز باشد و در آن ایام، 
مناخه، نزدیک ترین زمین ها به مسجد 

بزرگ)مسجدالنبي(، داراي این ویژگي بود؛ 
خصوصیتي که بعدها به صورت یک سنت 

دیني، مورد توجه مسلمانان قرار گرفت؛ اگر چه 
بعدها دستخوش تفسیرها و برداشت هاي فقهي 

گردید.
مسجد مصلي نزد اهل مدینه، بیشتر به مسجد 

غمامه شهرت دارد. غمامه در لغت به معني 
سحابه، یعني لکه ابر است.

 علت این نام گذاري را استسقاي رسول 
اهلل صلي اهلل وعلیه وآله بیان داشته اند که پس از دعاي 

وي، لکه ابري در آسمان مدینه پدیدار گردید؛ 
سپس باریدن گرفت. ابن عباس این واقعه را این 

گونه بیان کرده است:
 روزي رسول اهلل صلي اهلل وعلیه وآله جهت طلب باران 

بیرون رفته بود. پیامبر در حالت خضوع، 
فروتني و تضرع، رو به قبله ایستاد و رداي 
خود را وارونه نمود؛ دو رکعت نماز به جا 

آورد و آیه هاي نماز را با صداي بلند بر زبان 
آورد و پس از نماز، در حالي که با دو دست 
صورت خود را پوشانده بود، دعا مي کرد... .

 انس بن مالک موردي دیگر از استسقاي 
پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله را که در مسجد غمامه 

صورت گرفته، این گونه نقل کرده است: »مردي 
روز جمعه از درب روبه روي دارالقضا وارد 

مسجد غمامه شد؛ در حالي که پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله 
ایستاده بود و خطبه مي خواند. پس از خطبه، 

رو به رسول اهلل صلي اهلل وعلیه وآله کرد و گفت: یا 
رسول اهلل! اموال و محصول ما دارد از بین 

مي رود؛ از خداوند بخواه ما را نجات دهد.
 رسول اهلل صلي اهلل وعلیه وآله  دستان خود را بلند کرد و 
گفت: پروردگارا! ما را یاري ده؛ خداوندا! ما را 

یاري ده؛ خداوندا! ما را یاري ده.
 انس مي گوید: به خدا سوگند! حتي پاره اي ابر 
در آسمان نبود و بعد از لحظاتي، ابري انبوه 
از پشت کوه سلع، ظاهر شد و هنگامي که به 

وسط آسمان رسید، پراکنده شد و آن گاه، 
باران بارید.

 نکته آخر در اهمیت مسجد مصلي این است که 
در زمان رسول اهلل صلي اهلل وعلیه وآله، در مدینه، نماز 
جمعه در سه مسجد، یعني مسجدالنبي، قبا و 

مصلي )غمامه(، اقامه مي شده است.

مسجد مصّلی
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 اریس در اصطالح بعضي شامیان، کشاورز معني مي شود. دسته دیگري 
یس، به معني رئیس  از آنان، اریس را واژه اي عبري مي دانند که اصل آن ارهّ
است.

 ابن اثیر، چاه اریس را منسوب به یکي از یهودیان مدینه دانسته که نام 
خود )اریس( را بر روي چاه گذاشته است.

باغچه اي  قبا،  از مورخان تصریح کرده اند که در مقابل مسجد   بسیاري 
قرار داشته که چاه اریس، در میانه آن بوده است و در آثار بسیاري دیگر، 
مانند فیروزآبادي آمده که این چاه از چاه هاي مشهور مدینه است که در 
سمت غربي مسجد قبا و جزء امالک »حسین بن علي بن ابیطالب« بوده و 
از هفت چاهي است که به »آبارالنبي« شهرت دارند.

مستندات  بعضي  البه الي  در  که  است  این  در  چاه  این  تاریخي  اهمیت   
پیدا  این چاه شده، هرگز هم  انگشتر پیامبر در  افتادن  تاریخي، اشاره به 
نشده است. این مستندات، بعضي از پژوهندگان را قانع کرده و بعضي دیگر 
را به تردید انداخته است؛ زیرا از سرنوشت انگشتر پیامبر صلي اهلل علیه وآله 
پس از رحلت، اطالع روشني در دست نداریم؛ ضمن آن که وقتي از انگشتر 
رسول اهلل صلي اهلل علیه وآله یاد مي کنیم و نقل قول ها و مستندات را بررسي 
مي کنیم، به مورد خاصي که باعث اختالف بین راویان شده، برمي خوریم 
و آن، تعیین جنسیت انگشتري مبارک مي باشد. به هر حال، براي پي گیري 
اریس،  چاه  با  رابطه اش  و  صلي اهلل علیه وآله  پیامبر  انگشتر  سرنوشت 
به  هم  مکتوب  به صورت  که  را  قدما  و شنیده هاي  دانسته ها  از  مواردي 
وجود آمده، بیان مي کنیم:

 نسایي1 از قول عبداهلل بن جعفر نقل کرده که رسول اکرم صلي اهلل علیه وآله 
به آن مهر مي زد و  او بود و  نقره داشت که در دست چپ  از  انگشتري 
نگینش از حبشه بود.

 عبداهلل بن زبیر بر اساس سندي از عایشه نقل کرده که نجاشي، پادشاه 
حبشه، انگشتر طالیي را که داراي نگیني حبشي بوده، به پیامبر هدیه داده 
است. در این خصوص، ابن سعد در »الطبقات الکبري« با تفصیل بیشتري 
از انگشتر طالیي پیامبر یاد کرده، گفته است که مطلبش چندان قابل استناد 
نیست؛ اما خواندنش هم خالي از لطف نیست:

 نقل شده که رسول اکرم صلي اهلل علیه وآله انگشتري از طال انتخاب کرد و 
هر گاه آن را به انگشت دست راست مي کرد، نگینش را در داخل کف دست 
قرار مي داد. مردم چون این کار را از رسول اکرم صلي اهلل علیه وآله دیدند، 
انگشترهاي طالیي ساختند. رسول اکرم صلي اهلل علیه وآله باالي منبر رفت 
و آن را از دست درآورد و فرمود: من این انگشتر را به دست مي کردم 
و نگینش را داخل کف دست قرار مي دادم؛ سپس آن را به دور انداخت و 
فرمود: به خدا سوگند! هرگز آن را به دست نخواهم کرد و مردم نیز چنین 
کردند.

 امام بخاري در کتاب اللباس در روایتي از نافع بن عمر نقل کرده که: پیامبر 
نقش  تقلید  از  را  یاران  و  کرد  انتخاب  از سکه  انگشتري  صلي اهلل علیه وآله 
انگشتر خود منع نمود؛ زیرا نقش آن، مهر خاص پیامبر صلي اهلل علیه وآله 
براي مکاتبات خود بود. رسول اهلل این انگشتر را تا زمان رحلت در دست 

داشت و بعد از وي، ابوبکر و بعد عمر تا زمان مرگ، انگشتر را در دست 
خویش داشتند و سرانجام انگشتر به عثمان رسید. روزي عثمان بر سر 
چاه اریس مشغول بازي با انگشتر پیامبر بود که ناگهان انگشتر از دستش 
رها شد و به قعر چاه افتاد.

و  البدایه  در  ابن کثیر  و  سنن  در  ترمذي  گفته  مانند  دیگري  مستندات   
دارند؛  اشاراتي  همین صورت  به  فوق،  مطلب  به  که  داشته  النهایه وجود 
اما مهم ترین این مستندات، گفته انس بن مالک است که ابن سعد، آن را از 
طریق محمد بن عبداهلل انصاري چنین ثبت کرده است:
انگشتر، مهر  این  نقره داشت.  از  انگشتري  اکرم صلي اهلل علیه وآله   رسول 
مخصوص رسول اهلل براي مکاتبات بود که بر روي نگین آن به صورت 
برجسته، جمله »محمد رسول اهلل« حک شده بود. این انگشتر در دست چپ 
رسول اهلل بود تا زمان رحلت آن بزرگوار و پس از او، ابوبکر، انگشتري 
مبارک را به دست خویش کرد و به آن فخر و مباهات مي نمود و بعد از 
مرگ او، این عمر بود که این درهّ گران بها را در دست خویش داشت. پس 
به مدت شش سال در دست  را  انگشتر  که  بود  این عثمان  از مرگ وي، 
داشت. در اوایل شش سال دوم زمامداري عثمان، روزي به اتفاق هم ]انس 
پیامبر بازي  انگشتر  با  او  و عثمان[ در کنار چاه اریس نشسته بودیم و 
مي کرد؛ در حالي که انگشتر را از انگشت بیرون آورده بود، ناگهان انگشتر 
از دستش رها شد و به قعر چاه افتاد. از این رو، به مدت سه روز به اتفاق 
عثمان، به چاه اریس رفت و آمد کردیم و با کمک چند نفر دیگر، آب چاه را 
کشیدیم؛ اما هرگز انگشتر را نیافتیم.2

 این سرنوشت خاتم مبارک رسول اهلل صلي اهلل علیه وآله بود؛ اما بناي چاه 
اریس تا سده اخیر، پابرجا بود.

 رفعت پاشا3 در بین سال هاي 1325 تا 1318ق. چاه اریس را از نزدیک 
دیده، از آن به عنوان چاه الخاتم یا التهّفله، یاد مي کند. وجه تسمیه تفله، شاید 
به خاطر گفته انس بن مالک است که بیان کرده پیامبر آب دهان خود را در 
این چاه کرده است.  وي چاه اریس را این گونه توصیف مي کند: 
 بناي چاه، داراي 13 متر عمق مي باشد. در قسمت تحتاني آن، دو مجرا 
وجود دارد که آب آنها به اطراف چاه مي ریزد و از کانالي دیگر، آب آن را 
به عین زرقاء مي رسانند.

 بناي این چاه، تا سال 1384ق. برقرار و پابرجا بود و فقط آب چاه، کاماًل 
خشک شده بود؛ اما دیواره هاي چاه از نیمه به باال، کاماًل سالم بوده، فقط 
قسمت تحتاني و پایین چاه که محل تجمع آب بوده، دچار ریزش شده بود.

 دولت سعودي پس از مالحظه فرسودگي بناي چاه، به جاي بازسازي یا 
مرمت، به کلي آن را تخریب کرد و هر چه را از بناي چاه باقي مانده بود، 
زیر میدان جدیدالتأسیس قبا محو کرد.

 پي نوشت:
 1. سنن.
 2. الطبقات الکبري.
 3. مرآة الحرمین.

چاه اريس
معرفی چاه های مدينه
  سيد محمد مهدي حسيني
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  سعيد داوودي

 پس از پایان اعمال حج سال 1427قمري بودکه 
ما در  نزدیک محل سکونت  روزي در مسجدي 
رور( به نام مسجد  مکه )منطقه عزیزیه، شارع السهّ
سیدالشهداء حمزة بن عبدالمطلب، خطیبي پس از 
مي کرد.  سخنراني  نمازگزاران  براي  ظهر  نماز 
انجام حج و نقش  فراوان  پاداش هاي  او نخست 
روایات  و  شمرد  بر  را  گناهان  بخشش  در  آن 
ولي  گفت:  آن  از  پس  و  کرد.  بازگو  را  جالبي 
این پاداش ها مربوط به کساني است که مشرک 
نباشند؛ زیرا خداوند فرموده است »لئن اشرکت 
لیحبطن عملک؛ اگر شرک بورزي، به یقین تمام 

اعمال نیک تو حبط و نابود مي شود«.1
 همچنین خداوند فرمود: »من یشرک باهلل فقد حرم 
اهلل علیه الجنة؛ هر کس به خداوند شرک بورزد؛ به 
یقین خداوند بهشت را بر او حرام خواهد کرد«.2

 سپس افزود: »هر کس که یا رسول اهلل، و یا علي 
همین  در  و  است«  مشرک  بگوید،  اهلل  ولي  یا  و 
ایي کرد! آن روز، سخنراني  ارتباط سخنراني غرهّ
و  ظهر  نماز  از  پس  بعد  روز  کشید.  طول  وي 
مي خواست  خطیب  آن  که  هنگامي  سخنراني، 
از  پس  و  رفتم  نزدش  شود،  خارج  مسجد  از 
سالم و احترام، گفتم: شما دیروز در سخنراني 
اهلل  ولي  یا  و  رسول اهلل  یا  کسي  اگر  گفتید:  خود 
کسي  معتقدید  واقعًا  آیا  است!  مشرک  بگوید، 
چنین بگوید، مشرک است؟ گفت: آري. گفتم: آیا 
نمي شود از رسول خدا خواست که به درگاه خدا 

براي ما استغفار کند؟

 گفت: دلیلي نداریم که چنین عملي مجاز باشد!
 گفتم: به دلیل آیه قرآن که مي فرماید: »و لو أنهم 
اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفرواهلل و استغفر 

لهم الرسول لوجدوا اهلل توابًا رحیما«.3
حیات  زمان  به  مربوط  این  گفت:   
پیامبر)صلي اهلل وعلیه وآله( است؛ نه زماني که او از دنیا 

رفته است.
 گفتم: آیا اکنون وي سخن ما را نمي شنود؟

 گفت: نه، زیرا قرآن مي فرماید: »انک میت و انهم 
میتون«.4

رسول  از  مادي  حیات  مي گوید:  آیه  این  گفتم:   
خدا)صلي اهلل وعلیه وآله( سلب شده است؛ ولي نفي مطلق 
قرآن،  اواًل،  کردم:  اضافه  و  است  نکرده  حیات 
تعبیر  مرگ،  از  و  نمي داند  مطلق  فناي  را  مرگ 
به  را  روح  فرشتگان،  یعني  مي کند؛5  توفهّي  به 
طور کامل از این جسم مي گیرند و حیارت مادي 
بشر ادامه نمي یابد؛ ولي این به معناي بي خبري 

مردگان از عالم ما نیست.6
برتر است  نزد خدا  احد  آیا مقام شهداي  ثانیًا،   
پیامبر.  داد:  پاسخ  اکرم)صلي اهلل وعلیه وآله(  پیامبر  یا 
مي فرماید:  احد  شهداي  درباره  خداوند  گفتم: 
بل  أمواتا  اهلل  سبیل  في  قتلوا  الذین  »والتحسبن 
احیاء عند ربهم یرزقون«7 و خداوند آنان را زنده 
بنابراین،  به حیات برزخي.  البته  معرفي مي کند؛ 
پیامبر)صلي اهلل وعلیه وآله( که برتر از شهداست نیز زنده 
است؛ البته نوع حیات آن حضرت پس از مرگ، با 

زمان حیات مادي وي متفاوت است.
که  معتقدند  مسلمانان  از  عده اي  بنابراین،   
صدایشان  و  است  زنده  نیز  االن  حضرت  آن 
حضرت  آن  از  خاطر  همین  به  و  شنود  رامي 
کند؛  استغفار  یا  دعا  آنها  براي  که  مي خواهند 
ولي شما معتقدید که آن حضرت پس از رحلت، 
این  با  ارتباطي  هیچ  و  نمي شنود  را  ما  صداي 
که  این  به  اعتقاد  با  کسي  اگر  حال  ندارد.  عالم 
مي شنود،  را  صدایش  اکرم)صلي اهلل وعلیه وآله(،  رسول 
او  که  هستید  شمامجاز  آیا  جوید،  ل  توسهّ او  به 
دلیل  با  شماباید  گفتم:  بعد  بخوانید؟  مشرک  را 
ل مي جوید، بگویید  روشن، به مسلماني که توسهّ
که آن حضرت، صدایت را نمي شنود؛ خودت را 

معطل نکن؛ نه این که او را مشرک بخوانید.
روي  مسجد  همین  در  که  کاغذي  در  ثالثًا،   
پیامبر  بر  صلوات  فضیلت  درباره  دیوار، 
اکرم)صلي اهلل وعلیه وآله( نصب شده است، روایاتي نقل 

توسل 
شرك نيست!

 گزارشی از يك 
گفتوگو و حاشيههای 

خواندنی آن
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شده است که بیان مي کنند آن حضرت، صداي 
ما را مي شنود. گفت: کدام روایات؟

خدا)صلي اهلل وعلیه وآله(  رسول  از  ابوهریره  گفتم:   
چنین نقل مي کند: »بر من صلوات بفرستید؛ زیرا 

صلوات و درود شما، 
هر جا که باشید، به من مي رسد«.8

و  »احمد  است:  شده  نوشته  روایت  آن  ذیل   
ابوداود، آن را نقل کرده اند و امام نووي آن را 

صحیح شمرده است«.9
 از این صریح تر، روایت دیگري است که باز هم 
کرده  نقل  رسول خدا)صلي اهلل وعلیه وآله(  از  هریره  ابو 
که فرمود: »هیچ کس بر من سالم نمي کند، جز 
آن که خداوند، روح مرا به من بر مي گرداند؛ تا 
این روایت  سالم او را پاسخ گویم«.10 در ذیل 
و  احمد  را  روایت  »این  است:  شده  نوشته  نیز 

ابوداود، با سند صحیح نقل کرده اند«.11
 بعد ادامه دادم: این روایات از کتاب هاي شما نقل 
شده و توسط اداره تبلیغ و ارشاد شما تهیه و با 
تصریح به صحت سند، چاپ و توزیع شده اند و 
دراین مسجد نیز بر روي کاغذي نوشته شده اند 
این  است.  شده  نصب  دیوار  بر  نوشته  این  و 
بیان مي کنند که صلوات ما،  روایات به روشني 

پاسخ  او  و حتي  مي رسد  پیامبر)صلي اهلل وعلیه وآله(  به 
مي دهد.

 آن خطیب وهابي که پاسخي نداشت، شروع کرد 
به بد گفتن و توهین کردن که شما چنین و چنان 

هستید!
نکته ها  این  مي توان  فوق،  پاسخ هاي  بر  عالوه   

را نیز افزود:
 1. همه مسلمانان در تشهد و سالم نماز خویش، 
بر آن حضرت سالم مي کنند و مي گویند: »السالم 
آن  اگر  برکاته«؛  و  اهللهّ  و رحمة  النبي  أیها  علیک 
آن  به  دادن  نشنود، سالم  را  ما  حضرت سالم 

حضرت، لغو خواهد بود.
 عالمان اهل سنت نیز آورده اند: »حداقل در تشهد 
علیک  سالٌم  هلل،  التحیهّات  شود:  گفته  چنین  نماز 

أیهّها النبي و رحمة اهلل و برکاته...«.12
 در روایتي نقل شده که پیامبر اکرم)صلي اهلل وعلیه وآله( 
زمین[  ]در  که  دارد  فرشتگاني  »خداوند  فرمود: 
من  به  را  امتم  سالم  و  مي پردازند  گردش  به 

مي رسانند«.13
 2. قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم)صلي اهلل وعلیه وآله( 
اذا جئنا من کل أمة بشهید و  مي فرماید: »فکیف 
چگونه  آن ها  حاِل  شهیداً؛  هؤالء  علي  بک  جئنا 
بر  گواهي  امتي،  هر  براي  که  روز  آن  است؛ 
قرار  اینها  گواه  را  تو  و  مي طلبیم  اعمالشان 

خواهیم داد«.14
تي،  امهّ هر  از  که خداوند  است  این  آیه   محتواي 
ت اقامه خواهد کرد که  گواه و شاهدي بر آن امهّ
گاه  آن  و  بود  خواهند  امت  آن  پیامبران  همان 
مي فرماید:  اسالم)صلي اهلل وعلیه وآله(  پیامبر  به  خطاب 
این که  آورد«.  آنها گواه خواهیم  بر  نیز  را  »تو 
مقصود از »هوالء« چه کساني هستند، دو نظر در 
ت؛15  این باره وجود دارد؛ کفار قریش یا همه امهّ
ولي روشن است که شهادت پیامبر)صلي اهلل وعلیه وآله( 
امت  از حال  او  بر امت خود، متوقف بر آگاهي 
است. عمر بن خطاب از رسول خدا)صلي اهلل وعلیه وآله( 
نقل مي کند که آن حضرت فرمود: »هر کس قبر 
خداوند[،  نزد  ]در  او  براي  من  کند،  زیارت  مرا 
او گواهي خواهم  نفع  به  یا  شفاعت خواهم کرد 

داد«.16
 همچنین انس بن مالک از رسول خدا)صلي اهلل وعلیه وآله( 
چنین نقل مي کند: »هر کس مرا در مدینه، با نیهّت 
خالص، زیارت کند، من گواه و شفیع او در روز 

قیامت خواهم بود«.17
آن حضرت  از  هریره  ابو  که  دیگر  روایتي  در   
بر  قبرم،  کنار  کس  »هر  است:  آمده  کرده،  نقل 
من درود بفرستد، من آن را مي شنوم و هر کس 
از راه دور بر من صلوات بفرستد، امور دنیا و 
آخرتش کفایت خواهد شد و من در قیامت، گواه 

و شفیع او خواهم بود«.18
ت و توجه   بنابراین، اطالع آن حضرت از حال امهّ
دلیلي روشن  او هستند.  قبر  زائر  به کساني که 
بر نوعي آگاهي و حیات پیامبر اکرم)صلي اهلل وعلیه وآله( 

مي باشد.
 باز هم تأکید مي کنیم که وقتي از حیات پیامبر 
حیات  مقصود  مي گوییم،  سخن  )صلي اهلل وعلیه وآله( 

و  هوا  و  غذا  و  آب  به  نیاز  که  نیست  ي  مادهّ
حیاتي  و  باشد  داشته  آن  مانند  و  آفتاب  نور 
و  نمو  و  رشد  مانند  ي،  مادهّ دنیاي  عوارض  که 
فرسایش و آسیب دیدن و تباه شدن در آن باشد، 
مقصود نیست؛ زیرا این نوع حیات، با مرگ پایان 
که  است  برزخي  بلکه مقصود، حیات  مي پذیرد؛ 
بدون این نوع شرایط و عوارض، نوعي آگاهي و 
شعور در آن وجود دارد؛ هر چند حقیقت آن، به 

درستي براي ما روشن نیست.
را  ما  صداي  )صلي اهلل وعلیه وآله(  خدا  رسول  اگر   
مي شنود و یا سالم ما را پاسخ مي گوید و ناظر 
از  اطالع  و  آگاهي  نوعي  پس  ماست،  رفتار  بر 
حال ما دارد و در نتیجه، مي توان همراه با سالم 
به آن حضرت به او توسل جست و همانند زمان 

حیات مادي از وي، تقاضاي دعا کرد.
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  رحيم كارگر

خود  از  که  آمده  پیش  فرصتي  نمي دانم   
همراز  و  همراه  مي تواند  انسان  آیا  بپرسیم: 

فرشتگان باشد؟
با  انسان  همرنگي  و  همساني  به  راهي  آیا   
الهي هست؟ آیا مي توان به دنیاي زیبا  مالئکه 
و پاک این عرشیان، قدم نهاد و از حیات قدسي 

آنان، درسي آموخت و قدسي شد؟
 پاسخ این پرسش زیبا، روشن و دل نواز است؛ 
آري، انسان مي تواند و باید همسان و همدل با 
فرشتگان شود و این، با انجام عبادت ها و دست  
یازیدن به مکارم اخالقي، امکان پذیر است. باید 
عاشق  سبک باالن  از  را  پرواز  و  کرد  پرواز 
این عشق بازي  میدان  عمره،  و  و حج  آموخت 

و سبک بالي است.
 عشِق در راه طلب، راهبر مردان ست

 وقت مستي و طرب، بال و پر مردان ست
 سفر آن نیست که از مصر به بغداد روي

 رفتن از جان سوي جانان، سفر مردان ست
 هنر آن نیست که در کسب فضایل باشي

 به پر عشق پریدن، هنر مردان ست
 همه دل هاست فسرده، همه جان ها تیره

 گرم و افروخته، آه سحر مردان ست
 چشمه کوثر و سرسبزي بستان بهشت

 خبري از اثر چشم تر مردان ست1
 موالي عارفان، حضرت علي علیه السالم مي فرماید: 
»َو َفَرَض علیکم حجهّ بیته الحرام الهّذي َجَعلَُه قبلًة 
و  الیه  َیألُهوَن  و  االنعام  ُوروَد  َیُرُدونه  لألنام 
اعًا أجاُبو هلِل  ُلوَه الحمام... َو اْختاَر مِْن َخلقِه ُسمهّ
اَنبیائِه  َمواقَِف  َوَقُفو  و  َکلِمَتُه  قوا  َصدَّ و  دعوته 
ُیخِرزوَن  بَِعْرِشه،  الُمطیفین  بمالئکتهِ  َتَشبَُّهوا  و 
َر عبادته؛2 حج بیت الحرام را بر  االرباح في مجهّ
شما واجب کرده، همان خانه اي که آن را قبله 
مردم قرار داده است که همچون تشنه کاماني 
که به آبگاه مي روند، به سوي آن رو مي آورند 
و همانند کبوتران، به آن پناه مي برند. ]خداوند[ 
از میان مخلوقاتش، شنوندگاني را برگزیده تا 
دعوت او را به سوي این خانه، اجابت کنند و 
سخنش را تصدیق کنند و در مواقف پیامبران 
قرار گیرند؛ همچون فرشتگان که به گرد عرش 
مي گردند؛ به گرد آن طواف مي کنند و سودهاي 
دست  به  عبادت،  تجارت خانه  این  در  فراوان، 

مي آورند«.

و  عارف  پارسایان  مطاف  عمره،  و  حج   
بیداردالن عامل است.

و  خداجو  سبک باالن  میعاد  عمره،  و  حج   
عاشقان فرشته خوست.

 حج و عمره، تشبه به مالئکه آسمان و همساني 
باجمع فرشتگان است.

بر  دل دادگي  اشک هاي  طواف  عمره،  و  حج   
محراب مهردوست است و کعبه، تجلي گاه این 
همه شور و عشق، محبت و دل دادگي، مهر و 

ایمان و اشتیاق و هیجان است.
 کعبه، مطاف فرشته خصاالن و موقف احرام 

قلوب شیدایان است.
مالئک  با  همنوایي  و  همدلي  گشت  گل  کعبه،   
با قدسیان است.  و مسلک همرهي و همزباني 
پیش از ورود به گلزار معارف فرشتگان، بهتر 

است اندکي درباره آنان سخن بگوییم.
و  صفات  درباره  السالم  علیه  علي   حضرت   

ویژگي هاي فرشتگان مي فرماید:
»گروهي از فرشتگاني که آنها را در آسمان هاي 
باال  زمینت  از  و  بخشیده اي  سکونت  خود 

برده اي، آنها از همه مخلوقاتت 
نسبت به تو، آگاه ترند و بیشتر از تو مي ترسند 
و به تو نزدیک ترند. آنها در صلب پدران قرار 
نگرفته اند و رحم مادران، آنها را در خود جاي 
نداده و از آبي پست، خلق نشده اند. ناراحتي ها 
نساخته  متفرق  را  آنان  زندگي،  مشکالت  و 

است.
دارند و  تو  به  قربي که نسبت  و  مقام  این  با   
منزلتي که در نزد تو یافته اند و تمایالتي که در 
که  و طاعت هاي  فراواني   کرده اند  تو خالصه 
فرمان  از  که  این  با  و  انجام مي دهند  تو  براي 
تو کمتر غفلت مي ورزند، اگر کنه آن چه از تو 
بر آنها پوشیده است، مشاهده مي کردند، اعمال 
خویش را حقیر مي شمردند و بر خویشتن، عیب 
مي گرفتند و خوب مي فهمیدند که حق عبادت تو 
را انجام نداده اند و آن طور که سزاوار مقام تو 

است، اطاعت ننموده اند«.3
حج گزاران  به  خطاب  صادق علیه السالم  امام   

مي فرماید:
العرش  حوَل  المالئکةِ  مع  بقلبک  ُطْف  »و   
و  الَبیِت؛4  َحْول  بنفسک  المسلمین  کطوافَک مع 
الهي طواف  ،قلبت همراه مالئک، گرد عرش  با 
کن؛ همان طور که با مسلمانان، گرد خانه خدا 

طواف مي کني«.

 مي روي شیدا و بي دل، مرحبا
 گشته اي در عشق و اصل، مرحبا

 مي شوي همراز و همره با ملک
 کو به کو، منزل به منزل، مرحبا
 در طواف عاشقي چون قدسیان

 مي کني پرواز کامل، مرحبا
 چون فرشته در عبادت در نماز
 دائمًا هستي تو شاغل، مرحبا.5

 مؤلف »جامع السعادت« مي گوید:
و  تعظیم  از  خودرا  دل  باید  طواف،  »هنگام   
محبت وخوف و رجا، آکنده سازد و بداند که 
در حال طواف، شبیه است به فرشتگان مقرب 
دل  طواف  مقصود،  که  بداند  و  عرش  برگرد 
است به یاد خداوند خانه؛ نه مجرد طواف تن به 
خانه؛ تا آغاز و انجام آن به ذکر او باشد؛ چنان 

که آغاز و پایان طواف به خانه است.
و  است  دل  طواف  همانا  طواف،  حقیقت  پس   
است  ظاهر  نمودار  خانه،  و  ربوبیت  حضرت 
در عالم مشهود؛ براي آن حضرت که به چشم 
چه  آن  و  است...  غیبت  عالم  از  و  نشود  دیده 
»بیت معمور« در آسمان، در  رسیده است که 
مقابل خانه کعبه است و طواف فرشتگان به آن، 
مانند طواف آدمیان است به این خانه، اشاره به 
این مشابهت باشدو چون مرتبه بیشتر مردم از 
مثل آن طواف، قاصر است، ایشان را به تشبه 
و  فرمودند  امر  امکان،  اندازه  به  فرشتگان،  به 
قومي شبیه  به  را  که خود  که هر  دادند  وعده 

سازد، از آنان است )من تشبهّه بقوِم منهم(«.6
 آري، عمره گزاران، به وسیله اعمال حج، خود 
را در ظاهر، شبیه مالئکه مي سازند؛ پس بهتر 
است که در باطن نیز با فرشتگان الهي همسان 

شوند.
را  احرام  پاک  و  سفید  لباس  عمره گزاران،   
مي پوشند و یک رنگ مي شوند؛ همانند فرشتگان 

که همه یک رنگ ویک شکلند.
 عمره گزاران، همدل و هم صدا، نواي لبیک سر 
مي دهند و همه با هم، نام خدا را بر زبان جاري 
حال  در  همواره  که  الهي  مالئکه  مثل  مي کنند؛ 

ذکر و یاد خدا هستند و نام او را بر لب دارند.
پایان  تا  حج  سفر  ابتداي  از  عمره گزاران،   
آفریدگار خود  تنزیه  و  تقدیس  تسبیح،  به  آن، 
در  دائمًا  که  فرشتگان  همسان  مي پردازند؛ 

تقدیس و تحمید و تسبیح خدا مي باشند.
 عمره گزاران، پروانه وار، گرد حرم الهي طواف 

همراز فرشتگان
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مي کنند و عاشقانه، خانه خدا را زیارت مي کنند؛ 
مانند مالئکه که بیت المعمور را طواف مي کنند 

و به زیارت آن مي پردازند.
و  مي پردازند  ابلیس  رجم  به  عمره گزاران،   
قرباني مي کنند و در مشعر و عرفات، به عبادت 

و راز و نیاز مي پردازند و ...؛ 
همسان فرشتگان که همواره در حال عبادت و 

نیایش و از گناه و معصیت به دورند.
 شیر شکاران که در این بیشه اند

 گنج فشانان گداپیشه اند
 واسطه عقد بني آدمند

 خضر قدومان مسیحا دمند
 معتکفان حرم کبریا

 شسته زدل، صورِت کبر و ریا
 رخش زمیدان ازل تاخته
 گوي به چوگان ابد باخته

 دیده نه و کوي و مکان در نظر
 بال نه و هر دو جهان زیر پر

 ملک نه و نوبِت شاهي زده
 تخت در ایوان الهي زده7

است.  شدن  فرشته  آیین  بهترین  عمره،  حج   
نیز  عمره گزار  پس  نمي کنند؛  گناه  فرشتگان، 
خسته  عبادت  از  فرشتگان  کند.  گناه  نباید 
و  عبادت  از  نباید  نیز  او  پس  نمي شوند؛ 
دستورات  از  فرشتگان  شود.  خسته  نیایش، 
از  نباید  نیز  او  پس  کنند؛  نافرماني نمي  خدا، 
دستورات الهي سرپیچي کند. فرشتگان، ایمان 
کامل به خداوند دارند؛ پس او نیز باید ایمان و 

یقین کاملي نسبت به خدا داشته باشد.
 فرشتگان، پاکان آسمان هستند؛ پس او نیز باید 
از پاکان زمین باشد. در این صورت، حج گزار، 
مشغول  الهي  حرم  و  کعبه  طواف  به  وقتي 
مي شود، مالئکه و فرشتگاني را مي ماند که گرد 
عرش خدا، حلقه زده، گرد آن طواف مي کنند. 
او مي داند که هدف اصلي از طواف بدن به گرد 
کعبه،این است که قلب و روحش به طواف ذکر 
و یاد خدا برخیزد و همان گونه که فرشتگان، 
پیوسته اند،  به حق  و  بریده  یاد غیرخدا  از  دل 
او نیز باید غیرخدا را فراموش کند و تنها یاد 

کننده یار باشد.

راهپاكيونيكسيرتي
 1. انسان هر اندازه، درون خود را پاک و مصفا 
سازد، به مالئکه الهي، نزدیک تر مي شود؛ چون 

آنها، همه، پاک و مطهرند.
انسان،  است:  گفته  اصفهاني  راغب  عالمه   
جهت  از  و  دارد  فرشته اي  و  حیواني  ترکیبي 
و...،  آشامیدن  خوردن،  مانند  بدني،  شهوات 

از  و  دارد  چهارپایان  و  حیوانات  به  شباهت 
حکمت،  مثل  روحاني،  و  باطني  قواي  جهت 
عدالت و سخاوت، شبیه فرشتگان است. از این 
و شر  خیر  راه  به  را  »او  فرمود:  خداوند  رو، 

هدایت کردیم«.
تا  دهد،  توفیقش  خدا  که  کس  آن  هر  پس،   
هدایت پذیرد و تواني به او عطا کند که بتواند 
را  بدان وسیله، خود  که  یابد  قدرتي دست  بر 
به کنترل درآورد و آن را تزکیه کند، رستگار 
چنین  که  کس  هر  و  است  شده  سعادتمند  و 
یله سازد  و  را رها  نفس خود  نیابد و  توفیقي 
و در آسودگي و فساد فرستد، هر آینه، زیان 

دیده و به بیراهه رفته است«.8
و  انسان  بین  اصلي  تمایز  که  است  روشن   
شهوت  فرشتگان،  است.  کردن  گناه  فرشته، 
ندارند؛ گناه نمي کنند؛ به فساد روي نمي آورند؛ 
گریزانند  پستي ها  از  ندارند؛  زشت  اخالق 
که  انساني  و  نیستند.  هوس ها  و  هوا  اسیر  و 
از  باید  سازد،  آنان  شبیه  را  خود  مي خواهد 
را  خود  و  کند  پرهیز  شده،  یاد  موارد  تمامي 

پاک و طاهر سازد.
با  انسان  تشابه  وجوه  از  دیگر  یکي   .2  
است.  معرفت  و  علم  بردن  باال  فرشتگان، 
صدرالمتألهین شیرازي مي گوید: »آدمي ممکن 
فنا  و  عمل  و  علم  در  ترقي  سبب  به  که  است 
و بقا، از درجه پستي به اعلي علیین و اشرف 
مقامات و درجات مالئکه مقربین، عروج نماید... 
غرض از علم،تنویر و تکمیل و تصویر وي است 

به صور حقایق.
 علم بال ست مرغ جانت را
 بر سپهرا و برد روانت را

 از عمل مرد علم، باشد دور
 مثل این مهندس و مزدور9

هر  انسان  که  آید  مي  به دست  مطلب  این  از   
همان  به  بیفزاید،  دانایي خود  و  علم  به  اندازه 
مقدار، شبیه مالئکه شده، به درجات واال، عروج 

خواهد کرد.
3. »ریاضت ها و مجاهدت هاي شرعي«، وجه   

دیگر شباهت انسان به فرشتگان است.
»مالئکه  مي نویسد:  کامل  انسان  کتاب  مؤلف   
علم  جمله،  و  و صافي اند  پاک  جمله،  سماوي، 
و طهارت دارند و مالئکه هر آسماني که باالتر 
است، پاک تر و صافي تر است و علم و طهارت 
و  ریاضات  با  آدمي  سپس  است؛  بیشتر  وي، 
مجاهدات، هر چند پاک تر و صافي تر مي شود 
و علم و طهارت بیشتر حاصل مي کند، مناسبت 
او با مالئکه باالتر، حاصل مي شود؛ تا به جایي 
برسد که در پاکي و صفا و علم و طهارت، از 

جمله مالئکه بگذرد... . ]چنین شخصي[ در این 
علم سفلي، هر که از وي مدد خواهد، مدد دهد 
و همت وي را اثرها باشد؛ هم در کار دنیا و هم 

در کار آخرت...«.10
 ریاضت و مجاهدت، باعث مي شود که انسان 
از قید و بند تن خاکي، رهایي یابد و در خود، 
احساس سبکي و راحتي نماید و در این صورت، 
روح او، مسیر کماالت را به سرعت طي  کرده، 

به مقامات باالي قدسي خواهد رسید.
 4. انسان صالح و شایسته، برتر از فرشتگان 

و قدسیان آسمان است.
 دال غافل ز سبحاني چه حاصل

 مطیع نفس و شیطاني چه حاصل
 بود قدر تو افزون از مالئک 

 تو قدر خود نمي داني چه حاصل
آدمي   ...« مي گوید:  شیرازي  صدرالمتألهین   
بالقوه، خلیفه خداست که »اِنهّي جاِعٌل في ااَلْرِض 
آدم  َعلَّم  »و  که  اسما  تعلیم  قابل  و  ِخلَیفه« 

االسما«.
 توبه قوت خلیفه اي زخدا

 قوت خویش را بیار به جا
که  سماست  و  ارض  مالئکه  مسجود  و   
له  فقعوا  روحي  من  فیه  نفخت  و  یته  سوهّ »فاِذا 

ساجدین«.
 اگر آدمي صنعتي، از فرشته درگذري

 که سجده گاه ملک، خاک آدمي زاد است.
 و ]نیز حمل کننده[ بار امانتي است که آسمان 

و زمین و کوه ها از تحمل آن عاجزند.
 آسمان بار امانت نتوانست کشید

 قرعه فال، به نام من دیوانه زدند«.11
عادي  انسان هاي  به  مربوط  پیشین،  مراحل   
واالمرتبه،  عارفان  و  الهي  اولیاي  اما  است؛ 
همه  از  بلکه  فرشتگان،  از  تنها  نه  منزلت،  در 

موجودات هستي، برتر و واالترند.

پي نوشت:

 1. فیض کاشاني.
 2. نهج البالغه، خطبه101.
 3. نهج البالغه، خطبه 109.

 4. مصباح الشریعه، ص74.
 5. پارسا.

 6. جامع السعادة، ج3، ص489.
 7. خواجوي کرماني.

 8 . کرانه سعادت، ص30 و 31.
 9. رساله سه اصل، ص81.

 10. االنسان الکامل، ص256.
47 11. رساله سه اصل، ص80 و 81.
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 عليرضا غفارخمسه، مدير كاروان عمره

 سرم خیلي شلوغ بود. زائرها یکي یکي مي آمدند و بلیت ها و گذرنامه هایشان 
را تحویل مي گرفتند. بین جمعیت مي دیدمش که پیرمردي روي دوشش است 
و این طرف و آن طرف مي رود. در دل تحسینش مي کردم. با کمک به این 
پیرمرد، اجر و ثواب سفرش را چند برابر مي کرد. به ذهنم خطور کرد که به 
دنبال تهیه یک ویلچیر باشم؛ تا بتوانم کمکي به آنان بکنم؛ اما آن قدر درگیر 
شدم که... .

 از خروجي که مي خواهم رد شوم، باز هم مي بینمشان. باید به معاونم بگویم 
که ویلچیري تهیه کند و در خدمتشان باشد. توي شلوغي، گمشان مي کنم. 
سوار هواپیما که مي شوم، دوباره مي بینمشان. چند ردیف عقب تر نشسته اند. 
که  عربستان  ان شاءاهلل  آمده اند.  جا  این  تا  الاقل  که  مي شود  راحت  خیالم 
برسیم، حتمًا فکري مي کنم؛ نباید اذیت شوند.

 به عربستان مي رسیم. تشریفات ورود، انجام مي شود و از ورودي فرودگاه 
جده رد مي شویم. روي صندلي هاي فرودگاه جده، منتظر نشسته ام که آخرین 
مسافرانم هم بیایند؛ تا سوار اتوبوس ها شویم؛ مي بینمشان. مي آید و پیرمرد 
را مي نشاند روي یکي از این صندلي ها. حواسم به آنهاست. مي خواهم بلند 
شوم؛ بروم سمتشان که مي بینم با هم روبوسي و خداحافظي مي کنند!

 جوان به طرفم مي آید؛ قبل از این که حرفي بزنم، مي گوید: »حاج آقا! من چه 
طور باید برگردم«؟
 با تعجب نگاهش مي کنم: »کجا؟ تازه رسیده ایم«!

 مي خندد؛ »حاج اقا! من آمده ام پدرم را برسانم و برگردم؛ زائرپدرم است؛ 
نه من«!
 شگفت زده مي شوم؛ »یعني چي؟ مگر تو ثبت نام نکرده اي«؟

 - »نه حاج آقا! پدرم ناتوان است؛ از من خواست کمکش کنم، برسانمش و 
برگردم وگرنه، من نه گذرنامه دارم و نه ثبت نام کرده ام«.

خودمان،  خروجي  و سخت  کنترل سفت  همه  این  با  مي مانم.  واج  و  هاج   
اگر خدا  دارد؛  امکان  اما  دارد؟  امکان  هواپیما، ورودي عربستان، چه طور 
بخواهد. وقتي دعوت کننده خداست، هر غیرممکني، ممکن مي شود.

 مراتب را به بعثه گزارش مي کنم و او، میهمان ویژه بعثه معرفي مي شود و 
برایش لباس احرام و وسایل شخصي تهیه مي کنند.

48اين كه خودت صدا بزنی،چيز ديگری است
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 سيد محمد امين نجيبي، دانشگاه شهيد عباس پور

حیاط  توي  عشاء،  نماز  از  بعد  بود.  علیه السالم  سجاد  امام  آقا  باسعادت  والدت  شب   
مسجدالنبي با بچه ها نشسته بودیم. هر کدام از بچه ها، مشغول عبادتي بودند؛ من هم 
کتابچه ادعیه عمره رو باز کرده بودم و مشغول خواندن دعا بودم. توي حاالت خوشي 
بودم که فکري مشغولم کرد. پیش خودم گفتم: خدایا! نکنه وقتي برگشتیم، این حاالت رو 
فراموش کنیم و عهدهایي که با تو بستیم، از یادمون بره. با خودم گفتم: حتمًا این کتابچه 
یاد دوران عمره ام و حاالت خوش  به  تا همیشه  رو توي جانمازم در منزل مي گذارم 

معنوي اش باشم. این طوري شاید این لحظات رو کمتر فراموش کنم.
 نیم ساعت بعد، یکي از بچه ها پیشنهاد داد برویم به ورودي قبرستان بقیع و به مناسبت 
والدت آقا امام سجاد علیه السالم بین مردم شکالت پخش کنیم. شکالت ها را که پخش کردیم، 
فقط دو تا شکالت باقي مانده بود که یک آقاي عرب با بچه کوچکش جلو آمد و مابقي 
شکالت ها را برداشت و صلواتي فرستاد. معلوم بود از ما خوشش آمده. سر بحث را 
باز کرد و کمي با هم گفت وگو کردیم. گفت از شیعیان یکي از شهرهاي عربستان است 
و چون شهرشان، 10 ساعت تا مدینه فاصله داره، زیاد نمي تونه این جا بیاد. در حین 
صحبت هامون، چشمش افتاد به کتابچه اي که در دستان من بود و گفت: در عربستان، 
کتاب هاي ادعیه، زیاد پیدا نمي شه و از من خواست که کتابچه رو به اش بدهم. بعد از 
این که نگاهي به اش کرد و چند صفحه رو ورق زد، گفت: عجب کتاب خوبیه! امکانش 
هست من این رو داشته باشم؟ یاد چند دقیقه پیش و افکارم افتادم؛ ولي چاره اي نبود و من توي رودربایستي، کتابچه رو به اش دادم. بعد از مدتي، از 

هم خداحافظي کردیم و ما هم رفتیم هتل براي استراحت.
 دو ساعت مانده به اذان صبح، از خواب بیدار شده، آماده رفتن به مسجد شدیم. بچه ها زودتر از من رفته بودند پایین و منتظر من بودند. لباس هایم را 
که پوشیدم، چشمم افتاد به میز کنار تخت که همیشه قرآن و کتابچه ادعیه رو آن جا مي گذاشتم. دیدم که کنار قرآنم، کتابچه ادعیه هم هست! با خودم 
گفتم: اي داد بیداد! دیشب اشتباهي کتابچه یکي از بچه ها رو برداشتم و دادم به اون بنده خدا! قرآن و کتابچه رو توي ساک دستي گذاشتم و رفتم پایین. 
بچه ها رو که دیدم، گفتم: شرمنده، مثل این که من دیشب اشتباهي کتاب دعاي یکي از شما رو برداشتم. بچه ها با تعجب من رو نگاه کردند و گفتند: ولي 
کتابچه هاي دعاي همه مون پیش خودمونه. من که گیج شده بودم، گفتم: مطمئنید؟ اونها کتابچه هاشون رو نشونم دادند و گفتند: ایناهاش! گفتم: پس حتمًا 

براي یکي از بچه هاي کاروانه که اومده اتاق ما و این رو جا گذاشته. بچه ها گفتند: اصاًل کسي از اول سفر، توي اتاق ما نیومده.
 اتفاقي رو که افتاده بود، باور نمي کردم. کتابچه رو باز کردم. من براي این که کتابچه ام با بچه ها اشتباه نشه، گوشه یکي از صفحاتش رو تا کرده بودم. 
به صفحه مورد نظر که رسیدم، خشکم زد؛ دقیقًا همون صفحه به همون میزان، تا خورده بود. خداي من! چه اتفاقي افتاده بود؟ مثل این که خدا حرف 

دلم رو شنیده بود و به عنوان یک هدیه گران بها، کتابچه رو به ام برگردونده بود.
 این خاطره ویژه ام رو براتون گفتم تا به همه بگم: خدا در هر لحظه پیش ماست و این ماییم که از خدامون دور مي شیم. 

 خدایا! توفیقي بده که همیشه احساس کنیم در پیشگاهت هستیم؛ همیشه آگاه باشیم که در محضرت هستیم.
 خدایا! توفیق حفظ حاالت خوش معنوي عمره را از تو مي خواهیم. آمین.

49 خدا حرف دلم رو شنيده بود

49



  ساناز احمدي دوستدار

 خداوند در آیه 97 سوره آل عمران 
مي فرماید:

آن  زیارت  و  حج  خدا،  براي  »و   
بر  البته  است؛  بر عهده مردم  خانه، 
هر کسي که براي رسیدن به آن جا 
توانایي یافت و هر که به سبب انکار 
حج بیت اهلل الحرام کافر شود، تنها به 
خود زیان رسانیده که البته خداوند 

از اطاعت جهانیان، بي نیاز است«.

== 
که  جوشان  است  چشمه اي  حج،   
هر که از آن نوشید، تشنه تر شد و 
هر که حالوت آن را یافت، شیفته تر 
گشت و هر که چهره جان در زمزم 
حج،  شد.  پاک دل  شست،  معارفش 
الفباي  با  که  هر  که  است  کتابي 
آن سپرد  به  دل  آشنا شد،  عشقش 
و هر که اوراقي از رموز و اسرارش 
زد،  ورق  تدبر  سرانگشت  با  را 
صحیفه  این  بردن  پایان  به  مشتاق 

عرفان گردید.
چند  که  هر  که  است  خانه اي  حج،   
صباحي در آن رحل اقامت افکند و 
هر که چند روزي، بار سفر به سوي 
سایه  در  آرمیدن  لذت  و  کشید  آن 
رنج  چشید،  را  خدا  بیت  معنویت 
سفر، فراموش کرد و آن جا را خانه 
به  و  یافت  مردم  و  خدا  خانه  خود، 
شد،  خانه  این  مقیم  که  هر  راستي 
مقام یافت و هر که ساکن این حریم 

گشت، به سکون نفس رسید.1

== 
مي فرماید:  علي علیه السالم  حضرت   
داد  قرار  نشانه  را  حج  »خداوند، 
او،  عظمت  برابر  در  بندگان  تا 
فروتني کرده، به عزت و بزرگواري 

پروردگار، اعتراف کنند«.

== 
به  بار  هر  اما  نیستم؛  جا  آن  من   
آسمان و زمینش فکر مي کنم، شوق 
مي دود در رگ هام. من آن جا نیستم 
هوایي  در  کشیدن  نفس  نمي دانم  و 
که پیامبر خداصلي اهلل وعلیه وآله نفس کشید، 

یعني چه!
زیارت  طعم  و  نیستم  جا  آن  من   
چشمم  نمي چشم؛  را  عشق  خانه 
نمي شود.  روشن  حجراالسود،  به 
و  است  بي نتیجه  »سعي هایم 

روزهایم بي صفا«.
 نمي دانم چه حالي است که وقتي از 
را  بهانه اش  دلت  مي آیي،  او  طواف 

مي گیرد؛ تشنه تر مي شود و... .
دستت  که  حاال  جایي،  آن  که  حاال   
به آسمان خدا مي رسد، یادت نرود 
یا  نیامدند  نیستند،  که  آنهایي  براي 

نخواستند که بیایند، دعا کني!

== 
 در مصباح الشریعه از امام صادق 

 علیه السالم نقل است که فرمود:

دل  کردي،  حج  آهنگ  که  »زماني   
و  کن  خالي  غیرخدا،  از  را  خودت 
تمام امورت را به خالقت بسپار و در 
همه حرکات و سکنات، به خدا توکل 
کن و تسلیم حکمت و قدرت خدا شو 
و دنیا و راحتي دنیا را کنار بگذار«.

== 
عطر  و  شوي  محرم  تا  آمده اي   
خدایي  را  لحظه هایت  بهشت، 
به  بسپاري  دل  تا  آمده اي  کند. 
ببیني  تا  آمده اي  شکوهمندي اش. 
مي کند  طواف  پروانه وار  چه  عشق، 
اشک،  زالل  تا  آمده اي  را.  خانه اش 
برساندت  استغاثه،  و  تمنا  باران  تا 
مالئک  رشک  تا  آمده اي  عرش.  به 

شوي.

== 
زمزم  چو  صفا،  با  که  سعي  کن   

باشي
 در قرب به گل، پاک چو شبنم باشي
 اي ُمحرم َمحرم، به حرم حرمت دار

َمحرم  بکوش  شدي،  که  ُمحرم   
باشي2

 پیامبرصلي اهلل وعلیه وآله فرمود:
حج  ببیند  مي خواهد  کسي  »اگر   
از  بعد  ببیند  نه،  یا  است  مقبول  او 
گناه  سمت  به  بیت اهلل،  از  بازگشت 
مي رود یا نه؟ اگر گناه نکرد، نشانه 
مرتکب  باز  اگر  و  است  حج  قبولي 
آن  بودن  مردود  نشانه  شد،  گناه 

است«.

 پي نوشت:
 1. جواد محدثي، روح حج.
 2. سیدمجتبي اطیوني زاده.

آمده ای تا رشك مالئك شوی...
 ساقی نامه، قسمت اول

عکس: مهدی جعفری
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  زينب اسالمي

 از پیچ و خم کوهستاني شهر مکه 
که بگذري، سکوت که کني، پاي در 
آن بیتي مي گذاري که روزي ابراهیم 
اسماعیل،  نوخاسته اش،  جوان  و 
که  وادي السالم  با  گذاردند.  بنیان 
مصافحه کني و دستانت را به تیغ 
آفتاب، بر پیشاني ات سایبان نمایي، 
از خودت بریده اي و انگار از همان 
ابتدا به وصال یار، واصل شده اي؛ 
و  آمده اي  باز  خویش،  نیستان  به 
رجعت  خویش،  راستین  زادگاه  به 

نموده اي. 
 به راستي آزاد شده اي و به شعور 
و مشعر خویش، به بیت عتیق، پاي 
احرار،  خانه  عتیق،  بیت  نهاده اي. 
شخصي،  مالکیت  از  که  خانه اي 

آزاد  حکام،  و  جباران  سلطنت  از 
عسري  آن  در  را  کسي  و  است 
نیست و یسر است که در آن اقامت 
مي گزیند. صاحب خانه، خداست و 

اهل خانه، مردمند!
 چشمت را که تمام بگشایي و نفست 
را در سینه ات حبس کني و قلبت را 
روانه آفتاب نمایي، کعبه را با تمام 
وجود، مي یابي؛ یک مکعب سیاه، بي 
و  رنگ  هیچ  بي  نشان،  و  نام  هیچ 
تزئین، بي هیچ شکل و شمایل و بي 

هیچ شبه و شبیه.
 انگار خداست که دیده اي که خداي 
جل و عال هم بي رنگ و بي شکل و 

بي شبیه و بي شبه است.
 مکعب است این خانه؛ یعني که به 
همه جهت است و به هر سو که رو 
کني، انگار که او را دیده اي؛ »فاینما 

تولوا فثم وجه اهلل«.
غرب،  و  شرق  جنوب،  و  شمال   
و  اوست  براي  از  و آسمان،  زمین 
قلب من و تو نیز؛ انگار که قلب من 

و تو، خانه اوست.
و  نهاده اي  خانه  در  پاي  که  حال   
جلوه جمال یار را به چشم خویش 
لبیک  که  حال  کرده اي،  نظاره 

گفته اي و به حول و قوه حق، لبیک 
شنیده اي، پاي در راه بگذار و دل به 

دریا بسپار.
 پاي در این دایره مطاف که بگذاري، 

قدحي به دستت دهند؛ هفت جرعه.
به  و  دهند  جرعه اي  دور،  اول  به   
به  و  دیگر  جرعه اي  دور،  دوم 
هفتمین، مست و مدهوشت کنند؛ آن 

سان که ابراهیم را.
 پا جاي پاي ابراهیم گذارده اي؛ به 

هوش باش و وقت را غنیمت دان.
که  جرعه اي  زدي،  که  دور  یک   
شکر  نشان  به  را  دستت  دریافتي، 
تسبیح خوان؛  و  ذکر گوي  بر؛  باال 
ساخت.  رنگین  قدحت  که  را  آن 
سو  آن  و  سو  این  به  را  نگاهت 
که  مطاف  دریاي  در  پاي  نیفکن. 
او خود  بگذاري، قدحت پر شود و 
قدحت را رنگین کند. جهد مکن؛ پاي 
در راه بنه. این و آن نبین؛ خود را 
که  کن  پر  قدحت  و  بسپار  دریا  به 
و  از خود  را رهایي  حقیقت طواف 
و مي گویند:  گفته اند  او  ذات  در  فنا 
رهایي از خود و وصال به بي کرانه 

آسمان.
دریا  به  را  خودت  که  سان  آن   

سپردي، از ما و مني دست شستي، 
مرد و زني را رها کردي، سیاهي و 
سفیدي را به دور افکندي، از خود 
گذشته اي، از خویشتن خویش رها 
شده اي، به جمعیت پیوسته اي و به 

سوي او، هجرت کرده اي.
به  مهاجر  شده اي؛  هاجر  دیگر   
سوي خدایي. آن سان که به طواف، 
با  که  سان  آن  بسي،  همت  کمر 
اجتماع مسلمین، واحد و یک پارچه، 
آمدي،  نایل  تعالي  حق  توحید  به 
در  بیت المعمور،  در  را  مالئکةاهلل 
به  ایشان  کن؛  نظاره  خدا،  عرش 

طواف ایستاده اند؛
حول  المالئکة  مع  بقلبک  طف  »و   
العرش کطواف مع المسلمین بنفسک 
با قلبت همراه مالئک  البیت؛1  حول 
که گرد عرش طواف مي کنند، طواف 
کن؛ همان طور که با مسلمین، گرد 

خانه خدا طواف مي کني«.
حاجي شدن  به  قدم  یک  که  انگار   
نزدیک شده اي؛ انگار که یک قدم به 

خدا... .
 

 پي نوشت:
 1. امام صادق علیه السالم.

عکس:امیرحسین تاجیک عکس:ابراهیم نوریان

 يك قدم به خدا..
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 مرگ برادر
 عزیز دلم! امروز ناگهاني خبر 

بدي به ما رسید؛ یعني به خانواده 
ما؛ خبر مرگ برادرم در مدینه.

 فکرش را بکن! من ظهر که براي 
ناهار رفتم منزل مادرم، پدرم لب 

حوض داشت وضو مي گرفت؛ 
مسجد نرفته بود و پیدا بود که 

وضع، غیرعادي است و همان لب 
حوض، خبر را به من هم داد و 

گفت: »کمرم شکست و یک برادر 
داشتید، از دستتان رفت« و من، 
خسته و از راه رسیده، چنان از 

جا در رفتم که تا یک بعد از ظهر، 
گریه مي کردم. مِن بدبخت را بگو 
که چقدر اصرار مي کردم برگردد 

و جاي پدر را بگیرد که سِر پیري، 
حوصله مسجد و منبر را ندارد.
 هیچ حالم دست خودم نبود... 

بدجوري خواهرها گریه مي کنند. 
امیدوارم براي هیچ کسي پیش 

نیاید. االن اشک ریزان دارم 
برایت مي نویسم. بیچاره برادرم! 

بیچاره تر این مادر بدبخت که 
گمان نمي کنم این عزا را به سر 

ببرد. پدرم خیلي با خون سردي، 
تحمل مي کند؛ پیر است و خبر عزا، 
خیلي شنیده، ولي من تا به حال به 
این چیزها عادت نداشته ام. به هر 
صورت، دلم براي این مي سوزد 

که سي سال با یکي، برادر بوده ام 
- مثاًل برادر بوده ام - ولي اصاًل 

از برادري با او، چیزي درک 
نکردم. بدبخت رفته بود که مقبره 
امامان معصوم را در بقیع بسازد؛ 

حاال خودش هم در یک گوشه، 
بي نام و نشان... به خاک رفته.1

 صدق
 یکي روز در مکه غوغا بخاست

 به کین محمد - که مي گفت راست - 
 به یاري رسیدش یکي راد مرد

 به چیزیش پیچید و بر دوش کرد
 به ره در رسیدند غوغاییان
 گرفتند آن مرد را در میان

 بگفتند کاین چیست؟ گفت »این نبي است
 در این پشتواره، جز او هیچ نیست«.

 گزند آوران بي گزندان شدند
 به شوخي گرفتند و خندان شدند

 زراهش گذشتند و بگذشت پیر
 وزان راست گویي، برست آن امیر

 نگر تا پیمبر چه گفت از خرد:
 »بگو راست؛ هر چند مرگ آورد«.2

 جاماندگان
 هنگامي که جامي عزم سفر مکه کرد، »ویسي« و »ساغري«، دو تن از شاعران 
هم عصر او نیز تصمیم گرفتند با او هم سفر شوند؛ ولي در وقت سفر، ویسي 

گفت: خر ندارم و ساغري نیز بهانه دیگري آورد و هر دو از سفر به مکه، 
محروم ماندند.

 در همان زمان شاعري به نام »سهیلي« این قطعه را برایشان ساخت:
 ویسي و ساغري به عزم َحَرم
 گشته بودند هر دوشان سفري
 لیک از آن راه هر دو واماندند

 آن یک از بي خري و این زخري!

 دِل کفر آشنا
 »چندربهان برهمن«، یکي از شاعران 

پارسي ُسراي هند در قرن یازدهم بود. 
او که مذهب برهمایي داشت، روزي در 

مقابل پادشاه متعصب و شریعتمدار 
هند، »شاه جهان«، غزلي خواند که یکي 

ازبیت هایش این بود:
 مرا دلي ست به کفر آشنا که چندین بار

 به کعبه بردم و بازش برهمن آوردم
      پادشاه از این سخن در غضب شد 
و به درباریان گفت: آیا کسي هست که 

جواب این کافر را بدهد؟ پیرمردي از 
گوشه دربار بلند شد و گفت: پاسخ او را 

سعدي داده است:
 خر عیسي گرش به مکه برند

 چون بیاید هنوز خر باشد

 ديوان در کعبه!
 موالنا عبدالرحمن جامي، بسیار مورد حسادت رقیبان روزگار خود بود.رقیبان،او را 
متهم به سرقت اشعار دیگران مي کردند. وقتي وي تصمیم به سفر حج گرفت، یکي از 

رقیبان براي او چنین سرود:
 اي باد صبا بگو به جامي

 آن دزد سخنوران نامي
 ُبردي سخنان کهنه و نو

 از سعدي و انوري و خسرو
 اکنون که سِر حجاز داري
 و آهنگ حجاز، ساز داري،

 دیوان ظهیر فاریابي
 در کعبه بدزد اگر بیابي!

 

مكه در ادب
  سيدسعيد هاشمي
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 پي نوشت:
 1. نامه هاي آل احمد به دانشور، ج2.

 2. ملک الشعرا بهار.
 3. شتر سرخ رنگ. 
 4. گلستان سعدي.

 5. ظاهراً منظور، رابعه بنت کعب فرداري، شاعر و عارف قرن چهارم است.
 6. منطق الطیر عطار.

 َحّج َحّجاج
 درویشي بي خویش، از یمن در مکه معظمه چندان تلبیه 

گفتي که از فریاد وي، چشم حاجیان نخفتي.
 قضا را در آن سال، حجاج ثقفي حج گزارده و محمد بن 

یوسف - برادر خود - را به حکومت یمن فرستاد.
 درویش را فرمان احضار داد؛ پرسید: از کجایي؟

 گفت: از مسلمین.
 گفت: از وطن پرسم؛ نه از دین.

 گفت: از یمن.
 گفت: محمد بن یوسف را چگونه دیدي؟ گفت: حاکمي جائر 
و ظالمي جابر، ستم پیشه اي جفا اندیشه، عادِل از حق، باذِل 

به غیرمستحق.
 جاي خنده است خردمندان را

 گر تو پرسي زبرادر، احوال
 خویش را بین که برادر بیني

 از سگ زرد ببین شکل شغال
 حجاج عتاب کرد که مگر مقام برادر مرا با من درست 

ندانستي که به کلمات درشت، او را شکستي؟
 گفت: مقام خویش را با خداي خویش، عزیزتر دانم که مقام 

برادر تو را با تو.

 عشق رابعه
 رابعه5 در راه کعبه هفت سال
 گشت بر پهلو زهي تاج الرجال

 چون به نزدیک َحَرم آمد به کام
ي تمام«.  گفت: »آخر یافتم حجهّ

 قصد کعبه کرد زود آن حج گزار
 شد همي عذر زنانه اش آشکار

 بازگشت از راه و گفت: »اي ذوالجالل!
 راه پیمودم به پهلو هفت سال

 چون بدیدم روز بازاري چنین
 او فکندي در َرَهم خاري چنین

 یا مرا در خانه خود ده قرار
 یا نه، اندر خانه خویشم گذار«.

 تا نباشد عاشقي چون رابعه،
 کي شناسد قدر، صاحب واقعه

 تاتو مي گردي در ین بحر فضول
 موج بر مي خیزد از رد و قبول6

 حرم و حرامي
 شبي در بیابان مکه از بي خوابي پاي رفتنم نماند؛ 

سر بنهادم و شتربان را گفتم: دست از من بدار.
 پاي مسکین پیاده چند رود؟
 کز تحمل ستوه شد بختي3
 تا شود جسم فربهي الغر

 الغري مرده باشد از سختي
 گفت: اي برادر! َحَرم در پیش است وحرامي در 

پس؛ اگر رفتي، ُبردي وگر ُخفتي، ُمردي.4
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  كوروش آريا

 مي گویند ابراهیم خلیل اهلل علیه السالم، کعبه را بنا نهاد؛ 
دچار  قرن ها،  و  سالیان  طي  در  کعبه  بناي  اما 
تغییر و تحول بود؛ تا آن چه امروزه در سرزمین 
زیر،  حکایت  بماند.  پابرجا  آنیم،  شاهد  عربستان 
بیاني  که  است  کعبه  بناي  از  تاریخي  حکایتي 
به دست مي دهد.  کعبه  بناي  از  مفصل و صحیح 
یازدهم(  )قرن  حسیني  مدني  صدرالدین  سیدعلي 

مي گوید:
شعبان  نوزدهم  چهارشنبه،  روز  »سپیده دم   
1039ق. بر فراز مکه و اطرافش، ابرهایي عجیب و 
بي سابقه، سایه گستراند که تا ظهر همچنان ماند؛ 
ابرهایي همراه با رعد و برق و باراني که همانند 
لوله ناودان، به قدر دو ساعت و حتي بیشتر، بارید 
و بعد سیلي به راه افتاد و به داخل مسجدالحرام 
نیز راه یافت و سطح آن به قدر دو زراع و ربع، 

باالتر از کعبه قرار گرفت.
 این باران و سیل عظیم، کودکان، زنان و مردان 
زیادي را هالک کرد و پس از مدتي توقف، باز تا 

نیمه شب، باران مي بارید.
بود  نرسیده  شعبان   25 پنج شنبه،  غروب  هنوز   
نیمه  تا  خدا،  خانه  شامي  و  شرقي  دیوار  دو  که 
فرو ریخت و پس از سیل، بیماري اي شبیه وباي 

مصري، بر جان مردم مکه فرود افتاد«.
تاریخ خود، ضمن  کتاب  در  مولي محمد محبي،   
شرح حال سلطان مراد بن سلطان احمد آل عثمان 
عظیم  سیل  او،  حکومت  زمان  در  که  مي نویسد 
و  افتاد  اتفاق  1039ق.  سال  به  مکه،  معروف  و 
فرا  را  کعبه  اطراف  و  داخل شد  به مسجدالحرام 
به حساب  اهلل«  بیت  قفل  الي  »رقي  جمله  و  گرفت 
اثر  ابجد، برابر با تاریخ وقوع این سیل است. بر 
البته شاعران و  این سیل، خانه کعبه فرو ریخت؛ 
واقعه  این  خویش،  نوشته هاي  و  اشعار  در  اَُدبا 
خانه  1040ق.  سال  در  کرده اند.  ثبت  را  تاریخي 
کعبه، تجدید بنا شد که ماده تاریخي اش، »رفع اهلل 
سلطان  نصیب  افتخار،  این  و  است  البیت«  قواعد 
مراد گشت و در ضمن شعري، تاریخ تجدید بناي 

کعبه را چنین بیان کرده است:
که  بنا کرده اند  نفر  ده  را  تابان  و  کعبه درخشان 
این  به  موثق،  اشخاص  گفته  به  آنان،  گفته  و  نام 

شرح است:
 فرشتگان خداوند، آدم و فرزندش، ابراهیم خلیل 
و  زبیر  ابن  همچنین  و  قصي  جرهم،  عمالقه،  اهلل، 
سپس حجاج و این شعر، این طور دنبال مي شود:

 و خاتمهم من آل عثمان بدرهم
 مراد المعلي اسعداهلل شارقه

 و آخرین آنان از عثمانیان و ماه تابانشان، »مراد« 
است که خداوند، نیک بختش گرداند و شعر ادامه 

مي یابد:

 و من بعدهم من آل عثمان قد بني
 مراد حماه اهلل من کل طارقه

بنا  را  خانه  آن  مراد،  عثمانیان،  از  آن  از  پس  و   
کرد و خداوند او را از هر پیش آمد ناگوار، مصون 

بدارد. 
بنا، شکافي در پشت  اتمام  از  از هزار سال   پس 
بام آن پدید آمد. صاحب و بزرگ مکه، آن را به 
وزیر مصر، گزارش داد و او نیز این مشکل را به 
مراد رسانید. سلطان، وزیر مصر  عرض سلطان 
خدمت  این  او  و  مي کند  کار  این  انجام  مأمور  را 
قباًل  که  گذاشت  فقاري  رضوان  امیر  عهده  به  را 
نیز عهده دار همین کار بود و یوسف معمار را که 
مهندس تجدید بناهاي سابق بود، به معاونت وي 

گماشت.
 این دو در موسم حج سال 1044ق. به مکه آمدند 
مصالي  در  را  مردم  ذي حجه،  آخر  دهه  در  و 
شریف بن زید بن محسن، گرد آوردند و زید بن 
محسن و قاضي مکه )شیخ احمد بکري( و قاضي 
مدینه )موسي حنفي( و امیر رضوان و دیگر علما 
و اعیان و معاریف، در آن اجتماع، حضور یافتند. 
 سپس، سوره فتح را تالوت کردند؛ آن گاه در کنار 
پراکنده  جا  آن  از  و  گرفتند  قرار  آن  برابر  در  و 
رضوان،  امیر  1045ق.  محرم  در  سپس  شدند؛ 
را  بنا  و کف  نمود  تهیه  را  سنگ ریزه هاي مسجد 
با آن فرش کردند و در هفده ربیع االول، نوبت به 
باز کرد و آن را  در کعبه رسید؛ پرده دار، در را 
از جا برکندند و جایش دري چوبین کار گذاشتند 
که هیچ زیور بر آن نبود و تنها پارچه اي سفید و 
پنبه اي، آن را مي پوشاند. روز سه شنبه 19 همان 
ماه، نقره هایي را که بر در کنده شده و کار گذاشته 
بودند، وزن کردند که جمعًا 144 رطل بود و این، 
18 رطل  بود که آن، خود  از حلقه هاي در  جداي 
بود. آن گاه به تهیه دري تازه پرداختند و زیورهاي 
در سابق را بر آن گذاشتند و نام سلطان مراد را 
بر آن نوشتند. کارگران، در را بر دوش خود حمل 
به  تا  بودند  روان  آن  پیشاپیش  مردم،  و  نمودند 
»حطیم« رسیدند. شریف در آن جا نشسته بود. در 
را برابر او زمین گذاشتند؛ پس شیخ عمر رسام، 
به پا خاست و سلطان و شریف را دعا کرد. آن 
شیخ  که  پوشانید  خلعت  را  عده اي  شریف،  گاه، 
عمر و امیر رضوان و کارگران گشاینده در بودند؛ 
بعد دو لنگه در را به درون کعبه بردند و شریف 
و امیر و جمعي از اعیان، به درون کعبه رفتند و 
باالخره  ایستادند.  نظاره  به  بام،  پشت  به  عده اي 
جمعیت پراکنده شد و امیر پس از پراکندن مردم، 
در را به جاي خود نصب کرد که این کار، تا غروب 
روز بیستم رمضان پایان پذیرفت و بعد در موسم 
حج همان سال، درب قدیمي را به مصر بردند و 
وزیر مصر، آن را تحویل گرفت و نزد سلطان مراد 

عثماني فرستاد.

بمسافر)4(در بنای كعبه
كالممكتو

كعبهدر
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  حجة االسالم مجيد مسعودی

 پیامبر گرامي اسالم صلي اهلل علیه وآله، پس از ورود به یثرب، کار بناي مسجد را آغاز نمود. پس 
از پایان یافتن بناي مسجدالنبي، کار ساختن خانه پیامبر آغاز شد. منزل پیامبرصلي اهلل علیه وآله، 

مانند دیگر خانه هاي مهاجران و انصار، شامل 9 اتاق کوچک 3.5 متر در 3.5 متر بود. خانه 
حضرت زهراسالم اهلل علیها و حضرت علي علیه السالم در کنار حجره پیامبرصلي اهلل علیه وآله قرار داشت و 

به دلیل شدت عالقه پیامبرصلي اهلل علیه وآله به حضرت زهرا سالم اهلل علیها، میان حجره این دو بزرگوار، 
پنجره اي وجود داشت که هر زمان، پیامبرصلي اهلل علیه وآله مشتاق دیدار دختر گرامي اش مي شد، 

از آن پنجره با حضرت زهراسالم اهلل علیها سخن مي گفت.
 دیوارهاي خانه، از گل، کاه و سنگ بودند و سقف خانه، از شاخه خرما پوشیده شده بود و 

در خانه، دو اتاق در ضلع شمالي حجره پیامبر وجود داشت و عالوه بر دري که به کوچه باز 
مي شد، دري نیز در ضلع غربي به مسجد پیامبر منتهي مي شد.1 بنابر نظر اکثر مورخان، درهاي 

خانه هاي ساکنان مجاور مسجد، تا سال هفتم هجري به سمت مسجد باز بوده،2 تا این که در 
این سال، به دستور خداوند، پیامبر، لزوم بسته شدن درها را به مردم ابالغ کرد؛ جز در خانه 

حضرت علي علیه السالم و حضرت زهراسالم اهلل علیها.3 
پیامبرصلي اهلل علیه وآله در مقابل اعتراض عده اي که از این حکم ناراحت شدند، فرمود: »من درها 

را نبستم و علي علیه السالم را سکني ندادم؛ مگر به امر خدا«.4 نیمي از آن چه که اکنون به دور آن 
ضریح کشیده شده، به سمت شمال، خانه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها بوده است.

 چند قدم جلوتر از باب جبرئیل، اولین حجره سمت چپ، حجره فاطمه زهرا سالم اهلل علیها است؛ اما اگر 
از باب النساء وارد مسجد شویم، حجره حضرت، درست مقابل سکوي اصحاب صفه قرار دارد.
 این خانه تا سال 88 هجري، فقط دري به مسجد داشته، جزء مسجد نبوده است؛ اما در زمان 

خالفت ولید بن عبدالملک، در طرح توسعه مسجدالنبي، حجره ها و خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها که 
آن زمان در اختیار فاطمه صغري، دختر امام حسین علیه السالم بود، تخریب شده، جزء مسجد شد؛ 
ولي مردم به همین دلیل، سال ها از نماز خواندن در آن حدود پرهیز مي کردند و معتقد بودند که 

این مکان، غصبي است.5
 از آن زمان تا کنون، خانه حضرت زهراسالم اهلل علیها، مأمن مشتاقان، شیفتگان و نیازمندان است؛ 
چنان که پیامبر گرامي اسالم صلي اهلل علیه وآله، پیرمردي سائل را به خانه فاطمه سالم اهلل علیها هدایت 

نمود و فرمود: »اي مرد! به سوي خانه فاطمه برو؛ خانه کسي که خدا و رسولش را دوست دارد 
و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند و خداوند را بر خویشتن مقدم مي دارد«.6

 همچنین بر طبق بعضي از روایات، یکي از مکان هاي احتمالي دفن حضرت، همین حجره مبارک 
مي باشد و دل هاي مشتاق زیارت این حوریه انسیه که موجودي ملکوتي است و به صورت یک 

زن در عالم هستي ظاهر شده است، خود را به این مکان مقدس مي رسانند.7

 پي نوشت:
 1. راهنماي حرمین شریفین، ج5، ص53.

 2. همان.
 3. اخبار مدینه، باب4، فصل 5، ص192 و 193.

 4. راهنماي حرمین شریفین، ج5، ص56؛ اخبارمدینه، باب4، فصل 5، ص193.
 5. آثار اسالمي مکه و مدینه، ص207.
 6. مجلسي، بحاراالنوار، ج43، ص56.

 7. امام خمیني، صحیفه نور، ج7، ص337.
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  سيدعباس صحفي

ساک هایم.  به  داده ام  را  حواس  دونگ  شش   
نمي دانم چرا؛ اما یک حس بي اعتمادي نسبت به 
آدم هاي این جا دارم و کاماًل هم غریزي است. 
اتوماتیک سالن فرودگاه به  از وقتي که درهاي 
دیدم،  را  قرمز  چفیه  اولین  و  رفت  کنار  کندي 
حال بدي پیدا کردم. بعد از چند ساعت معطلي، 
بدون  اما  مي کنند؛  حرکت  اتوبوس ها  سرانجام، 

رضا. 
است.  گرفته  نیامدنش  خاطر  به  حالم  چقدر   
شهر  به  را  فرودگاه  که  بلواري  در  اتوبوس 
مي رساند، در حال حرکت است و من، کنجکاوانه، 
مدینه را نگاه مي کنم. بیشترین چیزي که دراین 
نمایندگي هاي  تابلوي  مي خورد،  چشم  به  بلوار 
مي دانم  چه  من   - غیرمجاز  هم  شاید  یا  مجاز 
هیوندا،  بنز،  خودروست؛  تعمیرات  و  فروش   -

تویوتا، تووتا، تویوتا و... .
براي  وقتي  ماشین،  »در  مي گوید:  راهنما   
مي رسیم  دیگر  دقیقه  چند  تا  نیست؛  استراحت 
من  اما  مي زند؛  هم  دیگري  حرف هاي  او  هتل«. 

حوصله گوش دادن ندارم.
بیمارستان،  درراهروهاي  رضا  مطمئنًا  االن   
قدم مي زند؛ روي صندلي مي نشیند. مي ایستد و 
بود، البد  اگر سیگاري  نگاه مي کند.  به ساعتش 
سیگار  نخ  دو  و  مي رفت  بیمارستان  حیاط  به 
بیاید؛  داشت  نیست. خیلي دوست  اما  مي کشید؛ 
دل  یو،  سي  آي  اتاق  پشت  و  نیامده  حاال  اما 

نگران پدرش ایستاده.
 با خود مي گویم، چه مي شد پدر رضا دو ساعت 
دیرتر تصادف مي کرد و حاال رضا این جا بود. 

 حرفم را زود پس مي گیرم؛ چون حتمًا اگر این 
جا هم تصادف پدرش را مي شنید، آشفتگي اش 
هزار برابر بود و ناچار با اولین پرواز، به ایران 

بر مي گشت.
فراز  بر  که  کردند  اعالم  هواپیما  در  وقتي   
کردم  خم  را  خودم  رسسیده ایم،  مدینه  آسمان 
گنبد سبز  کردم.  نگاه  را  بیرون  و  پنجره  سمت 
نبوي، در مرکز قرار داشت و شهر در گرداگرد 
مرکز  به  اتوبوس  حال،  بود.  یافته  گسترش  آن 

شهر رسیده، به آرامي مي گذرد. صداي صلوات 
همه جا را مي گیرد. پیرمرد کنار دستم، با گوشه 

آستینش، اشک چشمانش را پاک مي کند. 
این  آرزوي  که سال هاست  قیافه اش مي فهم  از   
لحظه ها بردلش مانده، اما برخالف بقیه هم سن 
و  نکرده  باز  را  باب سخن  هنوز  و سال هایش، 
مي تواند  این  و  است  نبرده  سر  را  حوصله ام 
او  از  خاطرش  به  باشدکه  ویژگي هایي  از  یکي 
از  یکي  مي گیرد.  اتوبوس سرعت  بیاید.  خوشم 
مسافران مي گوید: »بقیع، بقیع«! نگاهم را به آن 
سمت مي چرخانم. چند چفیه قرمز آن دور و بر 

خیابان هاي  مثل  است؛  خلوت  خیابان  مي پلکند. 
باراني  اما  در شب هاي سرد؛  تهران  زده  باران 
در کار نیست و شب هم نیست. سر چهار راهي 
بایستیم.  باید  شده،  تمام  سبز  چراغ  مي رسیم؛ 
دوباره به سمت بقیع بر مي گردم. فاصله مان با 
آن زیاد شده، اما هنوز آن بیابان خاکي پیداست.

 ناخواسته تصویر صحن اسماعیل طالیي حرم 
خردادماه  مي آید.  خاطرم  به  رضاعلیه السالم  امام 
غروب  مثل  دل گیربودم؛  و  خسته  بود؛  گذشته 
جمعه. تصمیم گرفتم سه روز بروم مشهد؛ هم 
زیارت کنم و هم بلکه حال و هواي تازه اي پیدا 

مثل سفرنامه...
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کنم و بعد، رفتم و پیدا هم کردم. صبح روز سوم 
ازهتل بیرون رفتم و براي گرفتن بلیط برگشت، 
ملخ  را  تخمش  اما  رفتم؛  آژانس  ده  از  بیشتر 
خورده بود؛ تخم بلیط برگشت را مي گویم؛ نبود 

که نبود. 
 در آن ایام، شهر خیلي شلوغ نبود؛ اما نمي دانم 
شاید  گفتم:  خودم  پیش  نمي شد.  پیدا  بلیت  چرا 
بلیت  وقتي  است؛  اصراري  چه  برگردم؛  نباید 
تخت  وروي  هتل  برگشتم  ماند.  باید  نیست، 
اما  بودم؛  کرده  سیگار  هوس  خیلي  نشستم. 
این جور چیزها؛  و  به خاطر ضرر  نه  نکشیدم؛ 

بلکه به خاطر این که گاز فندک خالي شده بود 
و چیزي براي روشن کردنش نداشتم. بلند شدم 
و نماز را خواندم. خیلي خسته بودم. تقریبًا پنج 
شش ساعتي این در و آن در زده بودم براي پیدا 
هم  را  لباس هایم  ردن  عرض  توان  بلیت.  کردن 
نداشتم؛ خوابیدم و تا نه و ده شب، خواب بودم. 
زدم  بیرون  هتل  از  بودکه  شب  دوازده  ساعت 
مي آمد.  سامان  از  سیل  حرم.  به سمت  رفتم  و 
هنوز شهر و خیابان هایش را آن قدر خلوت و بي 
آدم ندیده بودم. حرم، دیدني بود. پیرمردي که 
خادم حرم بود، به سمتم آمد و یک پاکت داد تا 

روي سرم بکشم و خیس نشوم. پاکت را گرفتم؛ 
اما روي سرم نکشیدم؛ درش را باز کردم وزیر 
باران گرفتم و کمي که باران جمع شد، یک نفس 
سپردم  کفشداري  به  را  کفش هایم  کشیدم.  سر 
داخل  که  آدم هایي  تعداد  شاید  رفتم.  داخل  و 
حرم بودند، به اندازه آدم هاي توي اتوبوس بود. 
مي شد،  که  جا  آن  تا  و  کردم  جانانه اي  زیارت 
رفتم  عقب  بعد  و  بوییدم  و  بوسیدم  را  ضریح 
بود!  خوش  چه  نشستم.  ضریح  روي  به  رو  و 
و  بود  ضریح  فقط  نمي کردم؛  فکر  چیز  هیچ  به 
سقف  شیشه هاي  از  یکي  ضریح.  و  ضریح 
چکه  و  بود  شکسته  ضریح،  محوطه  اطراف 
مي کرد. خادم ها جمع شده بودند و با اسفنج و 
دستمال، زمین را خشک مي کردند. کفش هایم را 
بیرون رفتم. جلوي درهاي ورودي،  پوشیدم و 
چند نفر از خادم ها آب ها را به سمت چاه هدایت 
از آنها رفتم و کنارش  مي کردند. به سمت یکي 
ایستادم؛ جواني خوشرو و مؤدب بود. خواهش 
کردم که اجازه دهد کمکش کنم؛ نه به خاطر این 
مي خواستم  بلکه  بکنم؛  او  به  کمکي  بخواهم  که 
مدت کوتاهي هم که شده، افتخار خدمت در حرم 
او  خود  مثل  مي کردم  سعي  بنویسند.  برایم  را 
ساعتي  نیم  هستم.  ناشي  نکند  فکر  تا  کنم؛  کار 
پیشش بودم و صفا مي کردم. ساعت سه بود که 
به صحن اسماعیل طال رفتم و رو به روي گنبد 
نشستیم و بعد گوشي ام را در آوردم و پیامکي 

نوشتم؛
 »ساعت سه صبح، صحن اسماعیل طال، رو به 
بعد  و  خالیه...«  بارون؛ جاتون  وزیر  گنبد  روي 

براي چند تا از دوستانم ارسال کردم.
 چراغ سبز شد و اتوبوس به حرکت درآمد. دارم 
بقیع  کنار  فکر مي کنم که وقتي  باخودم  از حاال 
مي نشینم، چه پیامکي بنویسم و براي دوستانم 
بفرستم؛ اما گمان مي کنم هنوز زود است که تا 
بفهمم سعودي ها چه بر سر میراث ما آورده اند...
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  به كوشش:
 حسين عبداللهی

عمره  قرعه کشي  نمادین  مراسم   
دانشگاهیان، در تاریخ 31 فروردین 
دانشجویان  کانون  در  امسال  ماه 
با حضور حجت   و  تهران  دانشگاه 
عسکر،  قاضي  والمسلمین  االسالم 
حج  سازمان  در  فقیه  ولي  نماینده 
سازمان  رئیس  لیالي،  زیارت،  و 
حجت االسالم  زیارت،  و  حج 
ستاد  رئیس  فقیهي،  والمسلمین 
حجت االسالم  دانشگاهیان،  عمره 
نمایندگي  نهاد  رئیس  محمدیان، 
دانشگاه ها  در  رهبري  معظم  مقام 
فرهنگي  معاون  خواجه سروي،  و 
فن آوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دانشگاه  دانشجویان  از  جمعي  و 

تهران برگزار شد.
هزار   250 بین  از  مراسم،  این  در   
سایت  در  کننده  ثبت نام  دانشجوي 
ازدواج دانشجویي و سایت لبیک، 9 

به حج عمره  اعزام  براي  نفر  هزار 
 9 این  از  که  شدند  انتخاب  مفرده 
هزار نفر، 6 هزار نفر پسران مجرد، 
استاد  هزار  و  دانشجو  زوج  هزار 
دانشگاه در تیر ماه و مرداد امسال 
به سفر عمره مفرد اعزام مي شوند.

حجت االسالم  مراسم،  این  در   
والمسلمین سید علي قاضي عسکر، 
فرصت  را  وحي  سرزمین  به  سفر 
خوبي براي تحول معنوي و اخالقي 

انسان دانست و افزود: در کنار حج 
تمتع، عمره نیز مي تواند براي مردم 
و به ویژه نسل جوان، یک فرصت 
و  فرهیختگان  باشد.  مثال زدني 
اساتید دانشگاه، در سال هاي اخیر 
نشان دادند که روح بلندي دارند و 
مي توانند از این فرصت ها به خوبي 

استفاده کنند. 
 ایشان در خصوص این سفر گفت: 
امثال  و  خرید  همچون  مسائلي 

مسئله  یک  ما،  جوانان  براي  آنها 
در  زیرا  مي شود؛  قلمداد  فرعي 
سال هاي گذشته دیده شده است که 
روحاني،  سفر  این  در  دانشجویان 
دانش افزایي  و  معنویت  دنبال  به 

هستند. 
تأثیرات  درباره  فقیه  ولي  نماینده   
معنوي و روحاني عمره بر جوانان 
عمره هاي  در  گفت:  دانشجویان  و 
و  مسجدالنبي  در  دانشجویي، 
مسجدالحرام، جوانان دانشجویي را 
مي توان دید که غرق تفکر و اندیشه 
مطرح  که  پرسش هایي  و  هستند 
آن  که  مي داد  نشان  مي کردند، 
اخالقي  و  معنوي  و  روحي  تحول 

در آنها ایجاد شده است.
فلسفه  اساسًا  کرد:  تصریح  وي   
حج، عمره و زیارت، تحول روحي 
و اخالقي در انسان و فاصله گرفتن 

از مادیات است. 
قاضي  والمسلمین  حجت االسالم   
براي  زمینه سازي  درباره  عسکر، 
در  جوان  روحي  و  معنوي  تحول 
سفر عمره گفت: وقتي جوان، خود 
را در سرزمین وحي در کنار کعبه 
آثار رسول خدا  و  و مسجدالحرام 
فرو  اندیشه  به  مي بیند،  اسالم  و 
مي رود و زمینه براي تحول در او 
این  کار،  بهترین  پس  مي آید؛  پدید 
است که در جواني، چنین فرصتي 

را براي جوانان فراهم کنیم. 
تشرف  اهمیت  درباره  ایشان   
به  دانشجویان  ویژه  به  جوانان، 
داشت:  اظهار  کرده،  تأکید  نیز  حج 
در  افراد  وقتي  که  است  درست 
مشرف  سفر  این  به  باال  سنین 
زیادي  معنوي  برکات  مي شوند، 
براي  اما  دارد؛  دنبال  به  آنها  براي 
نسل جوان  که  است  این  مهم تر  ما 

از این فرصت بهره بگیرند. 
 ایشان در ادامه افزود: نسل جوان، 
آینده سازان این کشور هستند و اگر 
معنوي،  سفر  این  وسیله  به  بتوان 
بستر تحول معنوي و اخالقي را در 
آنها ایجاد نمود، به پیشرفت جامعه 
روند  و  است  شده  شایاني  کمک 
کشور،  اجرایي  امور  و  مدیریت 
چون  بود؛  خواهد  صحیحي  روند 
آینده  تصمیم گیرندگان  و  مدیران 
انتخاب  افراد  این  میان  از  کشور، 

مي شوند. 
پرسش گر  ذهن  فقیه،  ولي  نماینده   
به  ویژه  توجه  سبب  را  دانشجو 
افزود:  و  دانست  دانشجویي  عمره 
هنگامي  و  دارد  فعالي  ذهن  جوان، 
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مي رود،  معنوي  سفر  این  به  که 
به  که  دارد  پایان، قصد  تا  آغاز  از 
فلسفه اعمالي که در پیش رو دارد، 
پي ببرد؛ البته روحانیون کاروان ها 
نیز باید این توانایي را داشته باشند 

که به این پرسش ها پاسخ بگویند. 
 ایشان در ادامه افزود: حالت احرام، 
نمونه هاي  نیست.  عادي  حالت  یک 
احساسات  و  حاالت  از  زیادي 
عمره  سفر  در  دانشجویان  معنوي 
را بارها مشاهده کرده ایم. بنده در 
احساسات  شاهد  شجره،  مسجد 
گریه،  که  بودم  دانشجویاني  پاک 
امانشان نمي داد. این مسئله، انسان 
که چگونه  مي داشت  وا  تفکر  به  را 
این سفر معنوي، جوانان ما را این 

گونه متحول کرده است.
عسکر،  قاضي  حجت االسالم   
براي  مناسب  بسترسازي  درباره 
معنوي  سفر  این  از  بهره گیري 
فراهم  یعني  بسترسازي  افزود: 
رفع  و  فرهنگي  محصوالت  کردن 
دغدغه هاي اجرایي، همچون مسکن، 
تغذیه و... تا جوان بتواند با آرامش، 

گام در این راه بگذارد.
افزود:  ایراني  حجاج  سرپرست   
در  را  خود  جوانان،  هنگامي که 
شهر رسول خدا و کنار قبر پیامبر 
)ص( و ائمه بقیع مي بینند، غرق در 
نورانیت مي گردند و براي میمهاني 
انسان هاي  براي  خداوند که حقیقتًا 
لحظات  اهلل،  الي  وسالک  عارف 
است،  حساسي  و  شیرین  بسیار 

آماده مي شوند. 
احرام،  سفید  لباس  با  آنان   

خدا  خانه  طواف  به  لبیک گویان 
مي پردازند و در آن جا فرشته صفت 
نزدیک  خدا  ملکوت  به  و  مي شوند 
مغتنمي  فرصت  این،  و  مي شوند 
موقعیت  این  از  که  ما  براي  است 

استفاده کنیم. 
یک  را  دانشجویي  عمره  ایشان   
دانشجویان  براي  فرهنگي  اردوي 
که  مي دانیم  همه  افزود:  و  دانست 
اردوهاي فرهنگي، جزء دستور کار 
همه دانشگاه ها در سراسر دنیا قرار 
دارد و به عنوان یکي از روش هاي 
از  فرهنگي،  کارهاي  انجام  مطلوب 
این  از  نیز  ما  مي کنند.  استفاده  آن 
مسئله در راستاي کارهاي فرهنگي 

خود استفاده کرده ایم. 
 ایشان ضمن متفاوت دانستن سفر 
فعالیت هاي  سایر  به  نسبت  عمره 
نیازي  جا  این  در  گفت:  فرهنگي، 
زیرا  نیست؛  تدریس  و  استاد  به 
دانشگاهیان  براي  عملي  درسي 
زندگي  دیدن  مي شود.  محسوب 
پیامبر)ص(،  محقر  منزل  و  ساده 
پوشیدن  بقیع،  قبور  وضعیت 
لباسي ساده و هم شکل که نشان از 
یکساني انسان ها در این مکان دارد، 
محسوب  امن  بلد  که  شهري  دیدن 
مي شود و قبل از این که دنیا به فکر 
امنیت جهاني بیافتد، خداوند شهري 
را ایجاد کرده است که از هر جهت 
امن است و پناهگاه انسان، حیوان، 
تا  مي گردد  نبات محسوب  و  جماد 
به صورت واحد در  کنار کعبه  در 
آن جا حضور یابند و بدین وسیله 

به خداوند تقرب جویند. 

 نماینده ولي فقیه، در مورد کاهش 
سهمیه عمره دانشجویي گفت: باید 
با  امسال  عمره  که  داشت  توجه 
تأخیر آغاز شد و در شرایط فعلي، 
فقط حدود 350 هزار زائر به عمره 
دیگر،  از سوي  شد.  خواهند  اعزام 
با  دانشجویان  فعلي،  شرایط  در 
هستند؛  مواجه  زماني  محدودیت 
چون فرصت امتحانات نزدیک است 
و سپس ماه رمضان آغاز مي شود 
و طبیعتًا فرصت اعزام به عمره در 

سال جاري بسیار محدود است. 
 ایشان در این باره تصریح کرد: با 
تالش هاي صورت گرفته و با توجه 
که  اهمیتي  و  شأن  و  جایگاه  به 
دانشجویي،  سهمیه  دارد،  دانشگاه 
که  شده  گرفته  نظر  در  نفر   9000
تعداد  از  دیگر،  جاهاي  به  نسبت 
قابل توجهي برخوردار است؛ زیرا 
در سال جاري، عمره دانش آموزي، 

حذف شده است. 
قاضي  والمسلمین  حجت االسالم   
فرهنگي  برنامه هاي  درباره  عسکر 
نیز  دانشجویي  عمره  در  امسال 
خاصي  فرهنگي  بسته هاي  گفت: 
فراهم  و  طراحي  دانشجویان  براي 
از  قبل  امیدواریم  که  است  شده 
و  گیرد  قرار  آنها  اختیار  در  سفر 
براي  مدینه  در  هم  برنامه هایي 
شده  گرفته  نظر  در  دانشجویان 

است. 
دانشجویان  به  پایان  در  ایشان   
این  در  دانشجویان  کرد:  توصیه 
سفر سعي کنند به دنبال معنویت و 
اگر  و  باشند  خدا  قرب  به  رسیدن 

توانسته اند  رسیدند،  درجه  این  به 
سفر  این  از  را  وافي  و  کافي  بهره 
در  که  دانشجویي  چون  ببرند. 
ابتداي جواني توانسته است با خدا 
انس پیدا کند و خود را به او نزدیک 
پایان ناپذیر  سرمایه اي  به  نماید، 
عمر  آخر  تا  که  است  یافته  دست 

مي تواند از آن بهره ببرد.
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سفرببرند.چوندانشجوييكهدرابتدايجوانيتوانستهاستباخداانسپيداكندوخودرابهاونزديكنمايد،بهسرمايهايپايانناپذيردستيافته

استكهتاآخرعمرميتواندازآنبهرهببرد.
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هاشم  زارچي،  آسایش  علیرضا  الف: 
خوراسگاني،  آقاجاني  طاهره  آقاجاني، 
کیوان ابراهیمي، احسان احدپور، احمد 
احرامیان، عطیه احمدپور لختکي، طاره 
نرگس  احمدزاده،  اعظم  احمدپور، 
احمدي، فرشته احمدي، زکیه احمدي فر، 
آفاق ارباب زاده، داوود ارتضایي، رضا 
عبدالحمید  ارمان،  البنین  ام  اردشیري، 
استواري، علي اسحاقیان، مژده اسدي 
مصطفي  اسالمپور،  محدثه  قنواتي، 
اسالمي، سمیه اسالمي، زینب اسماعیل-

پور طرقي، نفیسه اصفهاني کالهدوزان، 
اعتقادي، محسن  فاطمه اظهاري، بهاره 
محمود  افروزبیدخت،  مجید  افتخاري، 
نسرین  افشاري،  هادي  افشاري، 
اقبالي  اقبالي، حسینعلي  افضل، محسن 
زارچ، حمید رضا اکبري، محسن الهي، 
عاطفه  بني،  اماني  امیر  الیاسي،  زهرا 
فائزه  امیرخاني،  افشین  راد،  امرایي 
امین  امیراحمدي،  مرضیه  امیراحمدي، 
امیري  الهه  امیري،  سمیه  امیردباغیان، 
مقدم، مریم امین فرد، حمیدرضا امیني، 
مهشید  شعاع،  انجم  سینا  امیني،  زهرا 
انوري،  مجتبي  آبادي،  نجف  انصاري 
علیرضا  اینانلو،  مجید  اویسي،  انیس 

احمدوز بادامکي
بابائي  عاطفه  نژاد،  بامروت  مریم  ب: 
باباخانیان،  نوشین  باباخاني،  لیال  راد، 
اسماعیل  آهنگر،  باباگلي  علیرضا 
فاطمه  بوساري،  باغبان  نجمه  بازیار، 
باقرزادگان، زهرا بالو، فائزه بختیاري، 
مریم  براتي،  مدینه  بذرافشان،  زهرا 
باللي،  محمد  زاده،  بزرگ  ایرج  برزگر، 
بروجني،  بنائي  سمیه  بلندي،  رضا 
سمیرا بني طالبي، پیمان بني لو، مستانه 
علي  بهنام،  بیتا  بهروز،  علي  بواسي، 
لیال  بیدکي،  بیاره، سمیه  وحیده  بیاتي، 

بیگلري
پ: اصغر پارسایي، شهناز پارسی، آذر 
پاشایي، جمیله پاک آئین، حسین پاکدل، 
عقیل  پرنقوشي،  پرستو  پرتو،  محسن 
پوراحمدي  محمدحسین  پورعباس، 
محمدجواد  پورجلو،  سعیده  اردکاني، 
شیما  پورلطفي،  زینب  بافقي،  پورفالح 
نرگس  پهلواني،  محدثه  پوریاني، 
امین  پیروز،  آذر  بزنجاني،  پیرمرادي 

پیره، مریم پیشدار
ت: فاطمه تاباني، علي اکبر تاج نام، علي 
محمدرضا  ترابنده،  محمدعلي  تارمیغ، 

تعظیمي  محمود  تشکر،  مریم  ترحمي، 
فر، علیرضا تقي زاده، مریم تقي زاده، 
توکلي  معصومه  توتونچیان،  هانیه 
احمدرضا  توکلیان،  احمد  بهابادي، 

توکلیان، شادي تیفوري
ث: علي ثابت، مهدیه ثنائي

جعفري،  لیال  جدي،  مصطفي  ج: 
مینا  خیرآبادي،  جعفري  محمدعلي 
هاجر  نژاد،  جلویزي  مولي  جفائي، 
فاطمه  لپالماني،  جلیلي  فاطمه  جلیلي، 
فریبا  جمالي،  مجید  دوست،  جمال 
فرشاد  جواهربخش،  ملیحه  جوانبخت، 
جودکي، مهدیه جوشایي، مهدیه جهان 
بین، فاطمه جهانگیري، روح اله جیریائي 

شراهي
چهارده  شیما  چوالني،  خاطره  چ: 

چریک
ح: زهرا سادات حسیني، علي حاتمي، 
زاده،  فریبا حاج علیزاده، مهدي حاجي 
حاجي  فاطمه  زاده،  حاجي  سمیرا 
محمدخاني،  حاجي  امید  حسیني،  زاده 
حاجیلویان،  نازیال  حاجیان،  محدثه 
فاطمه  پور،  حبیب  رقیه  حامي،  محب 
حبیبي، عزرا حجریني، کامران حدادي، 
عباس  حمید حدادیان، محمود حدیدي، 
حسني،  الهه  حسني،  حمیده  حریرنیا، 
سعدي،  حسني  مریم  حسني،  فرح 
حسین  فاطمه  زاده،  حسین  محمدرضا 
تنها، صدیقه حسیني، سمیراسادات  نیا 
ظفر  حسیني،  سیدآرمان  حسیني، 
زینب  صدر،  حسیني  منیژه  حسیني، 
حسیني  بهروز  کیا،  حسیني  سادات 
امنداني، سلحه  وردي، معصومه حقگو 
حقي دیز، امید حقي ماچکي پشتي، رقیه 
حقیقي،  مریم  حقیقي،  مهدي  حقیري، 
مریم  حیدرزاده،  سمیرا  حمیدي،  الهام 
مریم حیدري  حیدري، سعیده حیدري، 
نادره  حیدریان،  محمدرضا  حوزداني، 

حیدریان، محمد حیدریان
خ: باقر خاتمي، لیدا خاجویي نیا، احمد 
خاکزاد،  محدثه  درویشلو،  قره  خادمي 
میثم خبازیان، مرتضي خدابخش، علي 
اکبر خراطها، محمدهادي خراطي خامنه، 
سمیه خرامان سراب، سکینه خرم پي، 
خسروجردي،  علي  خزاعي،  فیروزه 
خسروي،  فاطمه  خسروي،  علیرضا 
سجاد  سید  نیا،  خسروي  مرتضي 
غالمرضا  خنافره،  محمود  خلجائي، 
خوانین  محمدحسین  نژاد،  خواجوئي 
زاده، اعظم خوبان، حسن خوش اندام، 

احسان خوشنود
راحیل  تهراني،  دادخواه  سعید  د: 
داوودي  مهدي  دانش،  زینب  دارابي، 
پور، رقیه دبیري، صفورا درسته، مریم 

دریس، علي 
دالوري  منیژه  دشتي،  مدینه  دشتبان، 
سیدمهدي  ثابتي،  دلجوي  زینب  فر، 
سید  بافقي،  دهستاني  سعیده  دلقندي، 

محمد مهدي دهقاني، زهرا دیدار 
ذ: محمد ذوالفقاري، زینب ذوالفقاري

سارا  آبادي،  فیل  رئیسي  طاهره  ر: 
راعي فرد، زهرا رباني مقدم، منصوره 
رجبي،  فاطمه  رجبي،  فاطره  ربیعي، 
رحماني،  فاطمه  وینچه،  رجبي  مهدي 
رحمانیان،  رضا  حمید  رحماني،  مینا 
خاني،  رحیم  عرفان  رحمتي،  مجید 
رستگار،  زهرا  رحیمه شریفي،  ابراهیم 
پریسا رسته کندول، حمید رسول پور، 
رسولي،  زهرا  رسولي،  مهدي  سید 

مرتضي رضائي، محمد رضائي، 
زهرا  رضایي،  زیبا  رضانژاد،  علي 
رضایي، سیده فاطمه رضایي، مسعود 
نائیني،  رضوي  رضا  سید  رضواني، 
رمضاني،  اهلل  روح  رمضاني،  محمد 
رسول  روحاني،  مریم  رنجبر،  حسن 
روستا، حسن رهنما، احسان ریزوندي

سمیه  پور،  زارع  علي  زارع،  بهادر  ز: 
حمید  زارعي،  محمود  دوست،  زارع 
رضا زحمت کش، مهدي زماني، شهناز 
زماني، متین زماني پور، مهدیه زمردي 

انباجي، سمانه زین العابدیني 
اهلل  نعمت  افزون،  سال  ضرغام  س: 
محمد  سبحاني،  احسان  ساالري، 
حاجیلوئي،  سحاب  زهره  سجادیان، 
سراج،  رضا  محمد  سراج،  محمدرضا 
سرگزي،  فاطمه  سرحدي،  اسماعیل 
سعادت،  حسن  سرگل،  محمدعلي 
الساداات  مریم  سعادتي،  فاطمه 
سعیدي  تورج  کرمانشاهي،  سعودي 
سلطان  زکیه  سفیدکار،  الهام  نسب، 
سلطاني  سنا  سلطاني،  ناصر  قیس، 
سیاح  معصومه  سلیماني،  اسماء  نژاد، 
جواد  سیدابراهیمي،  سیدایمان  بناب، 
سیدمحمدي، سیدعلیرضا سیدي، رضا 

سیلیمان ریزي
لیال  شاکري،  علي  شاکر،  فرزانه  ش: 
حسین  شجاع،  معصومه  شاهیني، 
مریم  پور،  شریف  صالح  شرفخانلو، 
مرجان  شصتي،  حسین  شریفي، 
شعباني، فاطمه شفیعي، سارا شکاري، 
شندي،  مراد  محمد  شکوري،  سعید 

مرجان شوقي، طاهره شوهاني، 
شهسواري  سهیال  شهروي،  مهدي 
شیخ  افروز  شیباني،  فریبا  گوغدي، 
فریبا  زاده،  شیخ  مصطفي  زاده، 
الهام  شیرواني، آمنه شیروي خوزاني، 

شیري جلکاسري 
حسنیه  صابرکاري،  محمدرضا  ص: 
محمد  صادقپور،  اعظم  زاده،  صابري 
اعظم صادقي، عادله صادقي،  صادقي، 
فرشته صالح  مجتبي صادقي گوغري، 
طبري،  صالح  سحر  چکوسري،  زاده 
امرائي،  نژاد  صالح  راضیه  سیده 
طاهره صالحي، اعظم صالحي طاهري، 
نژاد،  صبري  ریحانه  صامتي،  صدیقه 
محمد  صدیق،  مجتبي  صحرائي،  الهه 
علي صفائیان،  ریحانه صفائي،  صغیر، 
سجاد  صالحي،  سمانه  صفاري،  ندا 
صمدي، سمیه صمیمي، منیره صنعتي، 

مریم صوري

ض: محمدحسین ضیائي نیا 
طاووسي،  مجید  طارمیله،  صفورا  ط: 
مینا  موسویان،  طاهرزاده  سیدمحمد 
طباطبایي،  عارفه  دهکردي،  طاهریان 
فاطمه طهراني،  سیدعلیرضا طباطبایي، 

خدیجه طیبي
لیال  نژاد،  عابدي  محمدصادق  ع: 
زاده،  عابدین  محمدرضا  عابدیان، 
عاشوري  آرزو  عادیان،  مهرداد 
سمیه  نامي،  عباس  فرزانه  چپرپردي، 
عبداهلل  محبوبه  عباسي،  فریبا  عباسي، 
عبدلي،  رقیه  عبدالملکي،  وهب  آبادي، 
فهیمه عرب، عاطفه  پور،  علیرضا عجم 
ندوي  عرب  مهنوش  عامري،  عرب 
زاده،  یعقوب  عرفانیان  مریم  زرندي، 
عسکري،  حسن  شهپر،  عزتي  حسن 
شفیقه عسکري، داوود عسکري، جالل 
عطار، سمیرا عقیلي زفره، محبوبه علي 
علیزاده،  مهدیه  علیرضا،  احمد  آقایي، 

بهنام علیزاده
لیال غالمي،  زاده،  غ: محمود غالمعلي 
مهیار  غالمي،  فاطمه  غالمي،  میثم 
غالمي، شادي غیاثوندبابائي، لیلي غیور 
آبادي،  فتح  طاهره  فتاحي،  طیبه  ف: 
سردهائي،  فتحي  زهرا  فتحي،  امین 
فرازمندنیا،  فاطمه  واعظي،  فخر  سعید 

سمیرا فروتن، 
محمدجواد فروتن، زهرا فرهادي، زهرا 
صدیقه  فنجاني،  معصومه  فالحان، 
آمنه  بروجني،  فیروزي  الهام  فوالدي، 

فیض آبادي 
پناه،  قائم  علي  فرد،  قائدي  زهرا  ق: 
ساره قائمي، آذین قاجار، زهرا قاسملو، 
حسین  قاسمي،  سجاد  قاسمي،  محمد 
مرضیه  قریشي،  سادات  طیبه  قاسمي، 
مهناز  قدس،  امیرحسین  قاسمي، 
نوکابادي،  قدیري  علیرضا  زاده،  قدمي 
قرباني،  فاطمه  قرباني،  حمیدرضا 
ندا  زاده،  قرباني  مریم  قرباني،  مهدي 
قشالقي، فرخنده قلعه مینابي، علي اکبر 
قلیزاده،  قله زد، زهرا  قلعه نوي، رشید 
علویجه،  قندهاري  امید  قمري،  مهدي 
فرناز  هاشمي،  قوام  مهدي  محمد  سید 

قهرمانپوري 
ک: معصومه کبابي سرباراني، پریسا 
محمد  پور،  کاظمي  زهرا  کاروان، 
کاوه  پرنگ  کاملي،  فرحناز  کاملي، 
مریم  پور،  کاویان  عیسي  بوکاني، 
زهرا  کاهه،  عاطفه  چراتي،  کاویاني 
نژاد،  کثیري  مظاهر  زماني،  کبیري 
کربالیی زاده،  سمیه  کرامتي،  حسام 
کرد  وجیهه  میرزایي،  کربالیي  محمد 
نصرت آبادي، عبد اهلل کرم زاده، زهرا 
کرمانشاهي، زهرا کریمي، بتول کریمي، 
نفیسه کریمیان سیچاني، حامد کسائي، 
نجمه کشتکاران، سمانه کالنتري، ساره 
کمالي  آسیه  کمالي،  آرزو  کالنتري، 
دولت آبادي، نسرین کوتاهي، سید رضا 
تخت  کوراوند  جمشید  فرد،  کوثري 

سبزي، منیژه کوهي، اعظم کیاني 

اساميزير،اساميدوستانياست
كهتاكنون،عضوباشگاهدانشجويي
زمزمشدهاندومحصوالتفرهنگي

باشگاه،برايآنانارسالميگردد.

همراهان
 زمزم
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آالله  بازياري،  گرجي  سميه  گ: 
مرضيه  گريلي،  محمد  گرمسيري، 
كوثر  اصل،  گلشني  راضيه  تاجي،  گل 
جواد  گودرزي،  محمدجواد  گودرزي، 

گياهكار 
ل: منيره لطفي، سمانه لطفي زاده 

ماليان،  منصوره  پور،  مالكي  زهرا  م: 
محدثي  علي  مجيدي،  رقيه  مجرد،  ليال 
نژاد، مجتبي محسني، محمد محمدپناه، 
ليال محمدشفيعي، زهراسادات محمدي، 
مريم  محمدي،  صابر  محمدي،  ابراهيم 
محمدي، فاطمه محمدي، زهرا محمدي، 
فيروزه محمدي، عاطفه سادات مرقاتي، 
هانيه محمدي، عليرضا محمدي پاقلعه، 
آستانه، صالح  خوه  محمدي  معصومه 
محمديان،  جواد  آباد،  دولت  محمدي 
محمودي  شهين  محمودي،  محمدعلي 
منظري،  محمودي  ابوالفضل  زارع، 
مخبرتكمه  پريسا  محموديان،  رضا 
مختاري  مريم  مختاري،  فهيمه  داش، 

مرجان  مرآت،  عذرا  اسفيدواجاني، 
مرادي،  حميدرضا  مرادقليخاني، 
مژگان مرادي، ابوالفضل مرادي، صابر 
مرداني، فائزه مردانيان، ارمان مرسلي، 
مروي،  معصومه  مروتي،  اله  فضل 
مسائلي، سجاد  مريدي، حسين  حسين 
مسافري، امين مشفقي، قاسم مصطفي 
مظاهري،  حليمه  مصيبي،  سمانه  لو، 
معيني  فرشته  معتمدي نيا،  پريچهر 
كربكندي، حامد مغداني، بتول مقدم پور، 
فاطمه  مالئي،  اعظم  مقدميان،  جاسم 
منصوري،  عادل  ممبيني،  آرزو  مالئي، 
مرجانه  سيده  موسوي،  سادات  فاطمه 
سكينه  موسوي،  سيدمهدي  موسوي، 
سادات موسوي، سيد حسين موسوي، 
سادات  هانيه  موسوي،  السادات  منير 
مرضيه  سيده  شعرباف،  موسوي 
پنابهداني،  موسي  الهام  نيا،  موسوي 
فاطمه مومني،  محسن موسي فرخاني، 
نسب،  مهدوي  ميثم  مهاجر،  سميرا 

مهرآبادي،  رضا  پور،  مهدي  خديجه 
مير،  سيدمائده  آقكند،  مهريان  جواد 
خديجه  ميرتباردرزي،  سيدرضا 
پور، سيده محيا ميردامادي،  ميرحسن 
ميرزائي  رضا  حميد  ميرزائي،  امين 
هفشجاني،  ميرزاخاني  اعظم  داريوني، 
ميرزاني،  فرشته  ميرزامجني،  حديثه 
عزت  ميرزايي،  ميالد  ميرزايي،  سعيد 
رضا  سيد  محمودآبادي،  ميرزايي  اهلل 

ميرساالري، زهرا ميرشكار 
عاطفه  ناظري،  محمد  نائيج،  زهرا  ن: 
علي  مقدم،  زاده  نبي  منصوره  نامدار، 
محمدرضا  نجاتي،  رحمت  نجات، 
نجيبي،  سيدمحمدامين  نجمايي، 
امير  ندرلو،  نرگس  نخعي،  مجيد 
نجمه  زاده،  اهلل  نصر  فاطمه  نريماني، 
زهره  نصرالهي،  اعظم  نصراصفهاني، 
نصيري،  نجمه  نصيري،  نير  نصيرلو، 
رويا  هوشمند،  نصيري  مرضيه 
نظاميوند چگيني، صالحه نظری، مهسا 

نظري، مصيب نظري، محمد رضا نظم 
پور،  نواب  سنيه  نعمتی،  طيبه  الديني، 
نوروزي،  فاطمه  نوبهار،  معصومه 
نوروزي،  طيبه  نوروزي،  محمدعلي 
صفا  پور،  نويد  سمانه  نوري،  وحيد 
نيكخواه،  سميرا  نيك،  سميه  نيشابوي، 

ساجده نيكخوي سليمي
اقدم  وحيد  رضا  واحد،  مهنا  و: 
زهرا  نهاوندي،  مهرباني، سيما وزيري 

وطن پرست 
ه: حسن هادي زاده، زهرا هاشم زاده، 
سيده  امرئی،  هاشمی  سمانه  سيده 
امرئي، سيدمحمدمهدي  هاشمي  سمانه 
هاشمي كروبي، ناديه هالالت ناصريان، 
يار،  همت  فتانه  جوال،  هاللي  زهره 

حسين همتي، آرتميس هوشيار 
ياوري،  مريم  ياراحمدي،  كتايون  ي: 
دوست  يعقوب  ميالد  يدالهي،  وحيده 
مقدم، زينب يعقوبي، حسن يوري، نسيم 

يوسفوند، امير يوسفي، زهرا يوسفي 

1. مسير عشق 
در اين نوشتار، اخالق الهي را از حرم نبوي 
پي مي  گيريم و آنچه که از محضر خاندان 

پاکي در سرزمين وحي ياد گرفته  ايم، به ياد 
مي آوريم و همراه با امام رضا)ع( تا حرم 
لطف و راهنمايي او، پيش مي رويم و سيرة 
آفتابي و سخنان آسماني او را گوارا نوش 
وجود مي  کنيم. باشد که برکات و زيبايي 

 هاي عمره را پاس داريم و در حفظ اخالق 
الهي در گوهر وجود خود، بکوشيم.

2. راز زيارت
در اين کتاب، مطالب مفيدي دربارة 

آداب،حکمت ها و فضيلت هاي زيارت 
آمده، به چندين پرسش مهم در اين باره، 

پاسخ داده شده است. همچنين داستان 
هاي زيبايي از سيره و رفتار بزرگان دربارة 

زيارت، چندين مناظره و آثار و برکات 
زيارت نقل شده است.

3. پرواز
اين کتاب، بازنويسي خاطرات زيبا و دل نشين 

عمره گزاران دانشگاهي است که ميتواند 
انسان را در فضاي معنوي آن ديار مقدس، 

قرار دهد و با لذت هاي معنوي عمره، بيشتر 
آشنا سازد.

4. دل شدگان
 اين کتاب، شامل مجموعه اشعار معنوي 

شاعران و بزرگان درباره سفر حج و سرزمين 
وحي مي باشد.

5. فرصت پرواز
زيبايي وبرکات عمره و آرزوهاي 

دانشجويان و توصيه به ديگر عمره  گزاران، 
بخش ديگري از دل  نوشته  هاي دانشجويان 

در سرزمين وحي است که ستاد عمره 
دانشگاهيان، اقدام به چاپ آنها در اين 

مجموعه نموده است.

6. شوق ديدار
اين کتاب، شامل مجموعه  اي از درددل هاي 
دانشجويان در مدينه منوره با پيامبر و امامان 

بقيع، زيارت، انتظار و گفت  وگو با حضرت 
صاحب الزمان است. 

7. عطر عاشقي
دانشجويان در مدينه و مکه، دل  نوشته  

هاي زيادي از خود به يادگار باقي گذاشته 
اند که ستاد عمره، تصميم به چاپ آنان 

گرفته است. اين کتاب، بخشي از راز و نياز 
دانشجويان با خداوند و حاالت توبه وتحول 

در آنان مي  باشد.

8. خورشيد و پنج ستاره
شرح حالي از نبي مکرم اسالم و ائمه مدفون 

دربقيع؛ به عبارت ديگر، بيان سنت  هاي 
پيامبر و معصومين عليهم السالم مي باشد.

9. ماه و پنج ستاره
اين کتاب، بيان سيره و شرح حالي از 

اميرمومنان و ائمه مدفون در سرزمين عراق 
مي باشد.

10. فرصت هاي طاليي عمره
اين کتاب، هفت فرصت و موقعيت به دست 

آمده در سرزمين وحي را مورد بررسي و 
کاوش قرار مي  دهد تا با شناخت از اين سفر 

معنوي، استفاده بيشتري نصيب دانشجويان 
گردد.

11. حقيقت كدام است؟
در اين کتاب، نگارنده، پنج مورد از حقايق 
شيعه را در مقام مقايسه با عقايد اهل سنت و 

وهابيت، بيان مي  نمايد.

معرفي محصوالت فرهنگي جديد ستاد عمره دانشگاهيان
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صفحه 
عکسهای 

یادگاری
لطفا عکسهای خود را با ذکر 

نام و تاریخ و محل عکسبرداری 
برایمان بفرستید

این صفحه:
امیرحسین تاجیک

صفحه روبرو:
الهام قاسمی
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  سيد محمدتقی علوی

 1. اگر فرد در هنگام قرائت تسبیحات 
اربعه نماز چهار رکعتي، شک کند که سه 
رکعت خوانده يا چهار رکعت، تکلیف او 

چیست؟
 شک بین سه و چهار در هر جاي نماز که 

پیش آید - اگر بعد از تأمل، ظن به یک طرف 
پیدا نشود - باید بنا را بر چهار بگذارد و 
نماز را تمام کند و بعد از نماز، یک رکعت 

نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به 
جاي آورد و نماز صحیح است.

 2. آيا شنیدن ترانه هاي غمگین، جايز 
است؟

 بر اساس فتواي بسیاري از مراجع، موسیقي 
در شرایط زیر حرام است: 

 1. آهنگ آن، مطرب و مناسب مجالس لهو و 
لعب باشد. 

 2. با اشعار لهوي که موجب فساد عقیده و 
اخالق است، همراه باشد. 

 3. در مجلس گناه مانند رقص، شراب و 
امثال آن نواخته شود. 

 4. به گونه اي موجب ترویج یا تقویت باطل 
شود. 

 3. آيا ُعدول از مرجع تقلید زنده به مرجع 
تقلید ديگر جايز است؟

 به نظر بسیاري از فقها، عدول از مرجع تقلید 
زنده به مجتهد دیگر، بنابر احتیاط واجب، 

جایز نیست؛ مگر آن که مرجع دوم، از مرجع 
اول، اعلم و فتواي او در مسئله، مخالف 

فتواي مجتهد اول باشد.

 4. خريد و فروش کاالها به صورت 
اقساط و نسیه با قیمت بیشتر، چه حکمي 

دارد؟
 خرید اجناس به صورت قسطي و با قیمت 

بیشتر، ربا نیست و اشکال ندارد.

 5. آيا قضاي نماز پدر و مادر بر پسر 
بزرگ تر واجب است؟

 از جمله حقوقي که والدین بر پسر بزرگ تر 
دارند، قضاي نماز و روزه ایشان پس 

از مرگ است. برخي از فقها، تنها قضاي 

نمازهایي را که بر اثر نافرماني، عمداً ترک 
نشده است، واجب مي دانند و برخي دیگر، 

مي فرمایند که قضاي نمازها، اگر چه از روي 
نافرماني هم ترک شده باشد، بر عهده پسر 
بزرگ تر است. برخي دیگر، قضاي نمازهاي 
مادر را نیز الزم مي دانند. البته پدر مي تواند 

در این مورد، وصیت کند تا هزینه آن از ثلث 
مالش پرداخت گردد. در این صورت، فرزند 

بزرگ تر، تکلیفي ندارد.

 6. هم غذا شدن و رفت و آمد با افرادي که 
نماز نمي خوانند چه حکمي دارد؟

 ترک نماز اگر از روي بي مباالتي باشد، 
موجب کفر و نجاست نمي شود و ادامه 

رفت و آمد با ایشان در صورت احتمال 
تأثیرگذاري، مانعي ندارد.

 7. آيا نماز خواندن روي تخت جايز است؟
 اگر هنگام نماز، تخت حرکت زیادي نداشته 

باشد و بدن، روي آن، آرام بگیرد، نماز 
صحیح است. 

 8. کسي که در رکعت سوم يادش بیايد 
که تشهد را فراموش کرده، چه وظیفه اي 

دارد؟
 اگر قبل از رفتن به رکوع، یادش بیاید که 
تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را 

انجام دهد و دوباره  رکعت سوم را بخواند 
و اگر در رکوع یا بعد از آن، متوجه شود 

که تشهد را نخوانده، باید پس از تمام شدن 
نماز، قضاي تشهد فراموش شده را به جاي 

آورد و در هر دو صورت، بنابر احتیاط 
واجب، دو سجده سهو هم بعد از نماز انجام 

دهد.

 9. وظیفه کسي که به مجلس تماشاي 
فیلم هاي مبتذل رفته و مي داند امر به 

معروف و نهي از منکر با تمسخر حاضران 
مواجه مي شود، چیست؟

 چنانچه احتمال تأثیر نمي دهد، نهي از منکر 
واجب نیست. خود از مجلس خارج شود و 

اگر ناچار به ماندن است، نگاه نکند.

 10. به همراه داشتن قرآن و دعا در توالت 
چه حکمي دارد؟

 به همراه داشتن قرآن در دستشویي و 
توالت، اگر هتک حرمت و بي احترامي به 

قرآن نشود، اشکال ندارد؛ ولي در عین حال، 
رعایت این مسئله و همراه نبردن، نوعي ادب 

و بسیار مطلوب است. 

 11. اگر آب شیر، روي زمین نجس بريزد 
و به لباس و بدن ترشح کند، پاک است يا 

نجس؟
 چون آب  لوله کشي شهرها به آب ُکر متصل 

است، به هر موضع نجسي که بپاشد، آن را 
پاک مي کند. بنابراین، اگر آب لوله کشي، حتي 
از محلي که نجس است به انسان ترشح کند، 

پاک است؛ مگر این که عین نجاست )مانند 
خون( در آب ترشح شده باشد.

 12. دروغ مصلحتي چه حکمي دارد؟
 دروغ مصلحتي به معنایي که نزد عوام رایج 

است و در واقع، دروغ منفعتي است، حرام 
است. موارد جواز دروغ در اسالم، مشخص 
است؛ از جمله آنها وجود مصلحت اهم، مثل 
حفظ جان مؤمن یا رفع نزاع بین دو مسلمان 

مي باشد.

 13. حکم برد و باخت و جوايز در 
بازي هاي ورزشي مثل فوتبال و والیبال 

چیست؟
 جوایزي که از طرف  سازمان ها و 

مؤسسات پرداخت مي شود، حالل است؛ ولي 
اگر جایزه از سوي بازیکنان باشد و بازي 
با شرط برد و باخت برگزار شود، قمار و 

حرام است.

 14. آيا بعد از تیمم بدل از غسل جنابت، 
وضو نیز الزم است؟

 تیمم بدل از غسل جنابت، مانند غسل جنابت 
است و باید با همان تیمم، نماز خواند.

 15. آيا کسي که براي جنابت، تیمم بدل از 
غسل کرده، مي تواند نمازهاي بعدي را 

نیز با آن تیمم بخواند؟
 در صورتي که عذرش تا وقت نماز بعد 

ادامه داشته، تیمم باطل نشده باشد، به 
تیمم مجدد نیاز نیست و با همان تیمم 

مي تواند نماز بخواند.

مسئله!
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