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امســال نیــز اّمــت اســامی از نعمــت عظیــم حــج محــروم 
ماندنــد و دل هــای مشــتاق، بــا آه و افســوس، ضیافــت 
کــه خــدای حکیــم و رحیــم بــرای  در خانــۀ محترمــی را 

مــردم بنــا نهــاده اســت، از دســت دادنــد.
کــه موســم شــادمانی و بهجــت  ایــن دّومیــن ســال اســت 
تبدیــل  حســرت  و  فــراق  موســم  بــه  حــج،  معنــوی 
می شــود و بــای بیمــاری همه گیــر، و شــاید نیــز بــای 
کــم بــر حــرم شــریف، چشــم مشــتاق  سیاســت های حا
و  عظمــت  و  وحــدت  نمــاد  مشــاهدۀ  از  را  مؤمنــان 
معنویــت امــت اســامی محــروم می ســازد و ایــن قلــه ی 

ُپرشــکوه و ســرافراز را بــا ابــر و غبــار می پوشــاند.
گــذرای  ایــن امتحانــی همچــون دیگــر امتحان هــای 
فردایــی  می توانــد  کــه  اســت  اســامی  اّمــت  تاریــخ 
کــه حج در  ک در پــی داشــته باشــد؛ مهــم آن اســت  تابنــا
کله ی حقیقــی اش، در دل و جــان آحــاد مســلمانان  شــا
آن موّقتــًا  کالبــد مناســکِی  کــه  کنــون  ا و  بمانــد  زنــده 

کمرنــگ نشــود. حضــور نــدارد، پیــام متعالــی آن 
پیام به مناسبت فرارسیدن ایام حج، 28 تیر 1400

مراتــب معنــوی حــج، کــه ســرمایه حیــات جاودانــه اســت 
و انســان را بــه افــق توحیــد و تنزیــه نزدیــک می نمایــد، 
حاصــل نخواهــد شــد مگــر آنکــه دســتورات عبــادی حــج 
ــه مــو عمــل شــود...  بــه طــور صحیــح و شایســته و مــو ب
و ُبعــد سیاســی و اجتماعــی آن حاصــل نمــی  گــردد، مگــر 
آنکــه ُبعــد معنــوی و الهــی آن جامعــه عمــل پوشــد، و 
لبیک هــای شــما جــواب دعــوت حــق تعالــی باشــد و خــود 
را مْحــرم بــرای وصــول بــه آســتانه محضــر حــق تعالــی 
نماییــد، و لبیک گویــان بــرای حــق نفــی شــریک بــه همــه 
ــت   ــرک اس ــزرگ ش ــأ ب ــه منش ــود«، ک ــد و از »خ ــب کنی مرات
گــر جهــات  بــه ســوی او- جّل وعــا- هجــرت نماییــد... ا
معنــوی بــه فراموشــی ســپرده شــود، گمــان نکنیــد کــه 
بتــوان از چنــگال شــیطان نفــس رهایــی یابیــد. و تــا در 
بنــد خویشــتن خویــش و هواهــای نفســانی خــود باشــید، 
نمی توانیــد جهــاد فــی ســبیل اهَّلل و دفــاع از حریــم اهَّلل 

نماییــد.
پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانۀ عید قربان، 4 شهریور 1363
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خیر دنیا و آخرت

خداونــد در دو آیــه پی درپــی مردم 
می کنــد:  تقســیم  گــروه  دو  بــه  را 
ا  �فَ َّ َر�ب وُل  �تُ َ �ي َم�ف  اِس 

ال�فَّ ِم�فَ  �فَ  ...
ِم�ف  َر�تِ  �فِ ال�آ �ي  ِ

�ف ُه 
َ
ل َوَما  ا  �يَ �ف

ُ
الّد �ي  ِ

�ف ا  �فَ �تِ
آ
ا

ا  �فَ َّ َر�ب وُل  �تُ َ �ي �ف  ّمَ ُهم  ِوِم�ف  *   ٍ لَا�ت �فَ
َر�تِ  �فِ ال�آ �ي  ِ

�ف َو  �تً  َ�َس�فَ ا  �يَ �ف
ُ

الّد �ي  ِ
�ف ا  �فَ �تِ

آ
ا

اِر
ال�فَّ ا�بَ 

َع�فَ ا  �فَ َو�تِ �تً  َ�َس�فَ
کــه جز  کســانی هســتند  گــروه اول: 
دنیــا چیــز دیگــری نمی خواهنــد و 
به همیــن جهــت در آخــرت بهــره ای 

ندارنــد. 
»حســنه«  خداونــد  از  دوم:  گــروه 

 . می طلبنــد
کــه مــراد  گفته انــد  برخــی مفســران 
از »حســنه« در ایــن آیــه، رضایــت و 
یعنــی  اســت؛  خداونــد  خشــنودی 
خشــنودی  دوم،  گــروه  خواســته 
خداونــد برایشــان مهــم اســت، نــه 
خواســته های  و  آن هــا  کــه  آنچــه 

کنــد.  راضــی  را  نفسانی شــان 
مصادیــق  از  برخــی  روایــات،  در 
بــه  اســت.  شــده  بیــان  »حســنه« 
 صــادق امــام  از  مثــال  عنــوان 
 ِ �ت رف �ي الّرِ ِ

َع�تُ �ف َها الّسَ
روایت شده: »...ا�فَّ

َو  ا  �ي �ف
ُ

�ي الّد ِ
�ف  ِ ل�ت َو الَمعاسشِ َو ُ�س�فُ ال�فُ

«؛  َر�ت �فِ ال�آ �ي  ِ
�ف �تُ 

�فَّ َ ال�ب َو  اهلِل  وا�فُ  ِر�ف
)مــراد از حســنه( خشــنودی خــدا و 
بهشــت در آخــرت و روزی فــراوان و 

اســت.1 دنیــا  در  خوش خلقــی 
گروهــی از مفســران نیــز حســنه را 
بــه معنــی علــم و عبــادت در دنیــا و 
بهشــت در آخــرت، یــا مــال در دنیــا و 
بهشــت در آخــرت، یــا همســر خــوب 
و صالــح در دنیــا و بهشــت در آخــرت 
از  نیــز  حدیثــی  در  دانســته اند. 
کــرم؟ص؟ بــه ایــن مضمــون  پیامبــر ا
 
ً
اِکرا  سش

ً
ا ل�ب اشــاره شــده: »َم�ف او�ت�ي �تَ

 �ُ �فُ ِع�ي �تً �تُ ِم�فَ �تً ُموؤ َ و�ب  َو رفَ
ً
اِکرا  �ف

ً
ا َو ِلسا�ف

�ي  ِ
�ف او�ت�ي  د  �تَ �فَ راُ�  ا�ف َو  اُ�  �ي ُ��ف امِر  َعل� 

َو  �تً  َ�َس�فَ َر�تِ  �فِ ال�آ �ي  ِ
�ف َو  �تً  َ�َس�فَ ا  �ي �ف

ُ
الّد

ــه  ــدا ب ــی که خ کس اِر«؛  ا�بَ ال�فّ َ َع�ف �ي ِ
ُو�ت

کر، زبانــی مشــغول بــه  او قلبــی شــا
کــه  ــا ایمــان  ذکــر حــق و همســرى ب
یــارى  آخــرت  و  دنیــا  امــور  در  را  او 
کنــد ببخشــد، نیکــی دنیــا و آخــرت 
را بــه او داده و از عــذاب آتــش بــاز 

ــده.2 ــته ش داش
بدیهــی اســت »حســنه« بــه معنــی 
و  اســت  خوبــی  و  خیــر  هرگونــه 
کــه  گســترده دارد  مفهومــی وســیع و 
تمــام مواهــب مــادى و معنــوى را 
شــامل می شــود، بنابرایــن آنچــه در 
کلمــات مفســران  روایــات فــوق یــا 
مصداق هــاى  بیــان  اســت  آمــده 
روشــن آن می باشــد و مفهــوم آیــه را 

نمی کنــد.  محــدود 
کــه  کرده انــد از آنجــا  برخــی تصــور 

»حســنه« در آیــه بــه صــورت مفــرد 
را  نیکــی  هرگونــه  اســت،  نکــره  و 
حقیقــت  امــا  نمی شــود،3  شــامل 
دارد  امــکان  گاهــی  کــه  اســت  آن 
کــه مفــرِد نکــره نیــز معنــی جنــس 
ــورد  ــه م ــنه« در آی ــد. »حس می بخش
بحــث ظاهــرًا از ایــن قبیــل اســت. 
بعضــی  گفتــه  بــه  کــه  هم چنــان 
از مفســران، افــراد بــا ایمــان اصــل 
حســنه را از خــدا می خواهنــد بــدون 
کننــد  اینکــه نوعــی از آن را انتخــاب 
گــذار بــه مشــیت و اراده  و همــه را وا

الهــی می نماینــد.4 انعــام  و 
---------------

1. تفسیر المیزان، ج 2 ص 83 و 87 و مجمع البیان، جلد 1 
صفحه 297. 

2. مجمع البیان جلد 1، صفحه 298. فقه القرآن : 299/1، باب 
فی ذکر ایام التشریق یکون فیها ...

کبیر، جلد 5 صفحه 189.  3. تفسیر 
4. تفسیر فی ظال القرآن، جلد 1 صفحه 290. 

کتاب چهل جرعه دعا ، حجت االسام مسعود حاجی ابراهیمی برگرفته از 
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خواست دشمن
گوهــر  کــه بــه خاطــر  مــا افتخــار می کنیــم 
کــه بــا خــود داشــتیم،  عزیــز یکدانــه ای 
یعنــی ایمــان بــه خــدا و عمــل بــه اســام، 
ســال ها مــورد خشــم جنون آمیــز و انتقــام 
گرفتــه  ــرار  ــی ق ســبعانه قدرت هــای جهان
ُهْم  ُموا ِم�فْ �تَ و ســپر بــا شــدیم. آری، »ما �فَ

ِد«.1و2 َ�م�ي
ْ
ال  ِ رف �ي َعرف

ْ
ال ِه 

َ
الّل �بِ وا  ِم�فُ وؤْ ُ �ي �فْ 

ؤَ
ا  

َ
لّ� اإِ

عالج همگانی دردهای دنیوی
از  یکــی  دارم،  راســخ  اعتقــاد  مــن 
کــه موجــب شــد ایــن  مهم تریــن عواملــی 
انقــاب پیــروز بشــود و بایســتد و مقاومــت 
کنــد و ســختی ها را پشــت ســر بگــذارد و 
کام ســازد، ایــن بــود که محور  دشــمن را نــا
الهــی،آن  مــرد  آن  یعنــی  انقــاب،  ایــن 
انســان مؤمــن و تقــی زکــی واقعــی، بــا خــدا 
نبــود  بــود. چنیــن  روزافــزون  ارتبــاط  در 
کــه از روز اول انقــاب تــا روز رحلــت، امــام 
ــرده  ک ــی  ــور مش ــك ط ــدا ی ــا خ ــاط ب در ارتب
ــر، او هــر روز در هــر برهــه ای از  باشــد. خی
بهتــر  قبــل  برهــه  از  حیــات،  برهه هــای 
کیفیت تــر بــود، و در آن، بــه خــدا  بــود، بــا 
ــی  ــه خوب ــود. ایــن را انســان ب ــر ب نزدیك ت

ــرد، و اینهــا واقعیت هایــی  احســاس می ک
ــت. اس

کنــار دنیــا،  گوشــه و  چــرا می بینیــم در 
ســرمایه گذاری های مردمــی،  همــه  ایــن 
گاهــی بــه هــدر مــی رود، و حضــور قــوی 
مردمــی نتیجــه مطلــوب نمی دهــد.، چــرا 
می بینیــم در مقابــل نهیــب قدرت هــای 
زهــره  و  دل  افــراد،  و  گروه هــا  بــزرگ، 
ایســتادن پیــدا نمی کننــد. چــرا می بینیــم 
هیبــت مســتکبرین، جــای هیبــت خــدا 
جــای  بــه  چــرا  می گیــرد.  دل هــا  در  را 
اینکــه از خــدا بترســند، از دشــمنان خــدا 
ــوب  می ترســند و عقــب می نشــینند و مغل
بــاد  بــر  را  ســرمایه گذاری ها  و  می شــوند 
می شــود.،  ضایــع  خون هــا  و  می دهنــد 
کــم اســت. آن جــا  ــرای اینکــه معنویــت  ب
خــدا  بــا  ارتبــاط  هســت،  معنویــت  کــه 
هســت، اتصــال هســت، نســبت بــه فضــل 
الهــی بــاور هســت، در مقابــل خــدا تســلیم 
ع و  هســت، در پیشــگاه پــروردگار خضــو
ع هســت، در آنجــا دیگــر ضعــف و  تضــر
ِه ل� 

َ
اَء الّل ْوِل�ي

ؤَ
�فَّ ا ل� اإِ

ؤَ
ترســی وجــود نــدارد. »ا

«3 تأســفی  و�فَ �فُ ْ�رفَ َ �ي َو ل� ُهْم  ِهْم  �يْ
َ
َعل ْو�فٌ  �فَ

هــم وجــود نــدارد. وقتــی مــا بــرای خــدا 
گــر بــه حســب ظاهــر پیشــرفت  کنیــم، ا کار 
گــر پیشــرفت هــم  کردیــم، خشــنودیم. ا
نکردیــم، بــاز هــم خشــنودیم. چــون برای 
کرده ایــم. چــون وظیفه مــان را  کار  خــدا 
تکلیــف  ادای  چــون  داده ایــم.  انجــام 
امــام بزرگــوار در تمــام  کرده ایــم. دیدیــد 
مختلــف،  قضایــای  در  و  مــدت  ایــن 
ــز ناامیــد نبــود،  ــز متأســف نبــود، هرگ هرگ
نداشــت،  پشــیمانی  احســاس  هرگــز  و 
چــون تکلیــف برایــش روشــن بــود و آن 
کــرده  را فهمیــده بــود و برطبــق آن عمــل 
کنــد،  کــس طبــق تکلیــف عمــل  بــود. هــر 
خوشــحال و ســرافراز اســت، بدون تأســف 
و انــدوه اســت. مــا بایــد خودمــان را عــاج 
بــه  بایــد  بشــویم.  بایــد متحــول  کنیــم. 
خــدا  اولیــای  معنــوی  حیــات  ســمت 
کنیــم. ایــن، عــاج همــه دردهــا  حرکــت 

در دنیــا و بــرای همــه اســت.4
کعبه، مرکز معنوی جهان اسالم

ِ َو  �ت �يْ �بَ
ْ
واِعَ� ِم�فَ ال �تَ

ْ
ُم ال راه�ي ْ �ب ُع اإِ

ْر�فَ َ  �ي
�فْ »َو اإِ

ُع  م�ي �فْ�تَ الّسَ
ؤَ
َك ا

�فَّ ا اإِ
ْل ِم�فَّ �بَّ

�تَ ا �تَ �ف َّ ُل َر�ب ْسماع�ي اإِ
کــه منــادی بــزرگ توحیــد  ُم«5 روزی  َعل�ي

ْ
ال

ابراهیــم و فرزنــدش اســمعیل پایه هــای 
کوه هــای  و  درّه هــا  میــان  در  را  کعبــه 
می نهادنــد،  بنــا  خشــک  و  دورافتــاده 
نیــز  بشــری  چشــم های  دوربین تریــن 
همچــون  را  آن  آینــده  نمی توانســت 
ــه دل هــا  گــرم ایمــان و امیــد و قبل کانــون 
کعبــه،  گمــان آورد. امــروز  و جســم ها در 
مرکــز معنــوی جهــان اســام و بزرگ تریــن 
اســت.  اســامی  اّمــت  هرســاله  مجمــع 
و  امیــد،  و  عشــق  جوشــان  سرچشــمه 
و  اعتمــاد،  و  عظمــت  خروشــان  دریــای 
محــل التقــای رودهــای بــزرگ قومیت هــا 
و ملت هــا اســت. اخــاص بنیانگــذاران و 
قبــول خــدای ســمیع و علیــم، آن بــذر را 
گســتری  بــه چنیــن درخــت پربــار و شــاخه 

کــرده اســت.6 بــدل 

حج و جمهوری اسالمی ایران*بخش سوم

-------------
1. بروج/8.

2. پیام به حجاج بیت اهَّلل الحرام: 1368/4/14.
3. یونس/62

کنگره حج: 1371/2/16. 4. در دیدار اعضاي برگزارکننده 
5. بقره/127

6. پیام به حجاج بیت اهَّلل الحرام: 1378/12/23.

تفسیر و شواهد قرآنی مسئله حج در اندیشه مقام معظم رهبری؟ظفح؟
حج و جمهوری اسالمی ایران، بخش سوم
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تعریف شرک
عامــه طباطبائــی در المیــزان در تعریــف شــرک 
کــه مخصــوص  می گویــد: »شــرك یعنــی عظمتــی 
ذات خداســت را بــراى غیــر خــدا قائــل شــویم.«  
کســی یــا چیــزی  شــرک در عبــادات یعنــی بــه 
کنــار عبــادت خداونــد توجــه شــود و یــا برخــی  در 
اعمــال ماننــد: ذبــح، نــذر، تــرس، امیــد و محبــت 
بــرای رضایــت و خشــنودی دیگران انجام شــود.
مفهــوم  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  شــرک  مفهــوم 
پیدایــش  و  روِیــش  واقــع  در  و  دارد  عبــادت 
پــس  اســت.  عبــادت  از مفهــوم  مفهــوم شــرک 

اســت. الزم  آن  بررســی 
تعریف عبادت:

عبــادت از ریشــه »َعَبــَد« و بــه معنــای پرســتش و 
اطاعــت خاشــعانه و نهایــت خضــوع اســت. 

عبــادت  تعریــف  در  شــهید مرتضــی مطهــری 
می گوید: پرســتش حالتی اســت که در آن انســان 
کــه  از درون خــود توجــه می کنــد بــه آن حقیقتــی 
او را آفریــده  اســت و خــودش را در قبضــه قــدرت 
محتــاج  و  نیازمنــد  کــه  به طــوری  می بینــد،  او 
از  انســان  کــه  اســت  ســیری  واقــع  در  اوســت. 

خلــق بــه ســوی خالــق می کنــد. 
صاحــب  و  »الوهیــت«  بــه  اعتقــاد  از  عبــادت 

سرچشــمه  امــور،  همــه  در  معبــود  اختیــاری 
بــه  نســبت  اعتقــادی  چنیــن  تــا  و  می گیــرد 
ع  خضــو نباشــد  ظاهــر  موجــودی  در  معبــود، 
او،  بــراي  تکریمــش  و  تعظیــم  یــا  و  کرنــش  و 
عبــادت و پرســتش شــمرده نخواهــد شــد، چــرا 
کــه قــرآن، وقتــی دســتور می دهــد خــدا را عبــادت 
کــه جــز او الهــی  ل می کنــد  کنیــد، فــورًا اســتدال
 
ْ
ُدوا ْوِم اْع�بُ �تَ ا  »�يَ نیســت، چنان کــه می فرمایــد: 

ُرُ�« ؛ ای قــوم مــن، خــدا  �يْ
ٍه عفَ

َ
ل �فْ اإِ م ّمِ

ُ
ك

َ
الّلَه َما ل

ــت«.   ــز او نیس ــی ج ــما خدای ــرای ش ــتید ب را بپرس
و  عبــادی  دســته  دو  بــه  را  اعمــال  رو  ایــن  از 

کرده انــد.   تقســیم  غیرعبــادی 
تعریف توسل:

»توســل« در لغــت از ریشــه وســل اســت، وســیله 
کــه انســان بــا آن چیــز بــه دیگــری  چیــزی اســت 
گفتــه می شــود توســل  نزدیــك می شــود. وقتــی 
ســوی  بــه  دادم  قــرار  وســیله  یعنــی  کــردم 
کــه بــه  پــروردگارم یعنــی انجــام دادم عملــی را 
وســیله آن بــه خداونــد نزدیــك شــوم و دعایــم 

شــود. مســتجاب 
ادامه دارد ...

 
--------------------------------------------

 1. المیزان، ج 6، ص 306.
 2. پاسدار اسام، شهریور 1376، شماره 189 ، ص 8، عبادت و پرستش، نیاز ثابت انسان.

 3. سوره هود )11(، آیه 50.
 4. سوره اعراف )7(، آیه 59.

گر عملی ظاهرش   5. اعمال عبادی آن است که قصد قربت )برای خدا انجام دادن( در او شرط باشد و بدون آن واقع نگردد، به همین جهت است که ا
گر بعضی برای  عبادت است بدون قصد قربت انجام شود صحیح نیست، چنانچه برای غیر خدا باشد نه تنها عبادت نیست بلکه بت پرستی است، و ا
گر عملی خالص به خاطر خدا انجام دهد عبادت است، چنانچه در سوره حمد به این معنا  خدا و بعضی برای غیر خدا باشد شرک است.)شرک خفی(. ا

توجه شده است: ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را می پرستم و فقط از تو کمک می جویم و بدین جهت مفسران فرموده اند: توحید در عبادت 
همین است که هیچ کس و هیچ چیز غیر از خدا را شایسته پرستش ندانیم و فقط به فرمان او گردن بنهیم.

 6. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات في ترغیب القرآن، دمشق بیروت، ناشر دارالعلم الدار الشامیه، 1412ق، اول، ص 871.

که در حوزه معرفت دینی با آن آشنا هستیم »توسل« است. یکی از مفاهیمی 
ح می شود: در مورد توسل، ابهامات و سواالتی مطر

1. بــا توجــه بــه اینکــه خداونــد متعــال قــادر و حکیــم اســت و خلــق هســتی بــه قــدرت اوســت، آیــا 
کار درســتی اســت؟ کــردن از دیگــران  درخواســت 

گرفتــن از دیگــران چــه  ک نســتعین«، کمــک  2.بــا توجــه بــه اینکــه خــدا در قــرآن می فرمایــد »ایــا
ــی دارد؟ حکم

کمک، نوعی شرک ورزیدن به خداست؟ 3.آیا درخواست 
دانســتن پاســخ ایــن ســواالت بــه یقیــن در رفتــار دینــی و معرفتــی انســان تأثیــر می گــذارد و خیــر و شــر 

ابــدی او را رقــم می زنــد. 
کــه مي گوینــد: »توســل = شــرک بــه خــدا«. پــس بررســی مفهــوم »شــرک«  مرکــز اشــکال ایــن اســت 

ضــروری اســت:

سلسله مباحث توسل، بخش اول
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کتاب »گلواژه های حج و عمره« تألیف علی بصیری صفحه 527-525 عکس از کامل الدین شاهرخبرگرفته از 

ایــن مســجد در شــهر مدینــه واقع اســت. 
کــرم؟ص؟  کــه رســول ا روایــت شــده اســت 
روزی بــه مســجد قبیلــه » بنــی معاویــه « 
وارد شــدند، و پــس از اقامــه نمــاز بــه دعــا 
بســیار  حضــرت  آن  دعــای  پرداختنــد، 

طوالنــی شــد. 
از پایــان دعــا، در پاســخ ســؤال  پــس 
ــد:1  در مــورد طوالنــی شــدن دعــا فرمودن
دو  کــه  خواســتم  چیــز  ســه  خداونــد  از 
ــی  ــود و یک ــا فرم ــن عط ــه م ــته را ب خواس
ســبب  بــه  مســجد  ایــن  کــرد.2  منــع  را 
اجابــت خواســته رســول خــدا؟ص؟ بــه » 

گردیــد.3 معــروف   » االجابــۀ 
علت نامگذاری مسجد مباهله

یمــن،  و  حجــاز  مــرزی  نقطــه  نجــران 
ســرزمینی مســیحی نشــین بــود. رســول 
خــدا؟ص؟ مســیحیان آن جــا را بــه اســام 

ــد. ــرا خوان ف
شــد  قــرار  و  کردنــد  مشــورت  آن هــا 
مدینــه  بــه  نجــران  ســران  از  گروهــی 
را  پیامبــر؟ص؟  نبــوت  دالئــل  رفتــه، 
کــه  نمایندگــی  هیــأت  کننــد.  بررســی 
آنهــا  بــزرگان  از  تــن  ســه  آن،  رأس  در 
رســیدند  پیامبــر؟ص؟  خدمــت  بودنــد 
گفتگــو  عیســی؟ع؟  حضــرت  دربــاره  و 
خــدا  پســر  را  عیســی؟ع؟  آنهــا  کردنــد. 
می دانســته ولــی پیامبــر؟ص؟ فرمــود: او 

بنــده خداســت. طرفیــن حاضــر نبودنــد 
ــد، فرشــته وحــی  نظــر دیگــری را بپذیرن
نــازل شــد و از پیامبــر؟ص؟ خواســت آنــان 
را بــه مباهلــه دعــوت نمایــد. بنابرایــن 
ج شــهر  کــه در موعــد معینــی، در خار شــد 
در)محــدوده فعلــی مســجد مباهلــه( بــه 

برونــد. مباهلــه4 
گفتــه بودنــد.  از قبــل  ســران نجــران 
گــر دیدیــد پیامبــر بــا ســاز و بــرگ نظامــی  ا
ــوت  ــه نب ــد وی ب ــد، بدانی ــدان آم ــه می ب
بــدون  گــر  ا ولــی  نــدارد،  اعتمــاد  خــود 
آمــد، بدانیــد پیامبــر واقعــی  تشــریفات 
اســت، در ایــن صــورت بــا او وارد مباهلــه 
کــه  گهــان دیدنــد  نشــوید. مســیحیان نا
علــی؟ع؟  حضــرت  همــراه  پیامبــر؟ص؟ 
را  کــه حســین  در حالــی  فاطمــه؟اهع؟  و 
در آغــوش و دســت حســن را در دســت 
بــه میــدان مباهلــه نهــاد  گام  داشــت، 
و بــه همراهــان فرمــود: هــرگاه مــن دعــا 

کــردم شــما آمیــن بگوییــد 
گفت: در آن هنگام اسقف نجران 

کــه هــرگاه  مــن چهره هایــی را می بینــم 
بزرگتریــن  تــا  بردارنــد  دعــا  بــه  دســت 
کنــده شــود، بی درنــگ  کوه هــا از جــای 
ــا اینهــا مباهلــه  گــر مــا ب کنــده می شــود، ا

کنیــم همــه نابــود می شــویم.
لــذا حاضــر بــه مباهلــه نشــدند و قــرار 

شــد هــر ســاله مبلغــی بــه عنــوان مالیــات 
در  و  بپردازنــد  اســامی  حکومــت  بــه 
حکومــت  سرپرســتی  تحــت  آن  قبــال 

کننــد.5 زندگــی  اســامی 
 چند نکته در مورد مسجد االجابه

آیــۀ 61 ســورۀ آل عمــران به اتفــاق   .1
نظــر همــۀ مفســران دربــارۀ ایــن واقعــه 

نــازل شــده اســت:
اَءَك  �بٰ ٰما  ْعِد  َ �ب ِم�فْ   �ِ �ي �فِ َك  َ�ا�بَّ َم�فْ  �فَ
َو  ا  اَء�فٰ �فٰ ْ �ب

ؤَ
ا ْدُع  �فَ ْوا 

َ
ٰعال �تَ ْل  �تُ �فَ ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ِم�فَ 

ا َو  َس�فٰ �فُ �فْ
ؤَ
ْم َو ا

ُ
ٰساَءك ا َو �فِ ٰساَء�فٰ ْم َو �فِ

ُ
اَءك �فٰ ْ �ب

ؤَ
ا

ِه  �تَ اللّٰ ْع�فَ
َ
َعْل ل ْ �ب �فَ ِهْل �فَ �تَ �بْ

ّمَ �فَ
ُ ْم �ش

ُ
َسك �فُ �فْ

ؤَ
ا

�فَ  �ي �بِ ا�فِ
ٰ
ك

ْ
ال  �

َ
َعل

کــه )در  گاه بعــد از علــم و دانشــی  هــر 
کســانی  بارۀ مســیح( به تو رســیده، )باز( 
ــا تــو بــه محاّجــه و ســتیز برخیزنــد، بــه  ب
ــود را  ــدان خ ــا فرزن ــد م ــو: »بیایی ــا بگ آنه
کنیــم، شــما هــم فرزنــدان خــود  دعــوت 
را؛ مــا زنــان خویــش را دعــوت نماییــم، 
نفــوس  از  مــا  را؛  زنــان خــود  هــم  شــما 
کنیــم، شــما هــم از نفــوس  خــود دعــوت 
لعنــت  و  کنیــم؛  مباهلــه  گاه  آن  خــود؛ 

ــرار دهیــم. ــان ق ــر دروغگوی خــدا را ب
و  بیســت  روز  در  مباهلــه  داســتان   .2
ذیحجــه  پنجــم  و  بیســت  یــا  چهــارم 
اســت. داده  خ  ر هجــرت  دهــم  ســال 

ایــن  در  معاویــه  بنــی  قبیلــه  چــون   .3
بازســازی  محــل ســکونت داشــتند، در 
 » معاویــه  بنــی  مســجد  را»  آن  جدیــد، 

نهاده انــد.  نــام 
تــا  ســیصد  فاصلــه  در  مســجد  ایــن   .4
بقیــع  شــرقی  شــمال  چهارصدمتــری 
مســجد  متــری  پنجــاه  و  پانصــد  و 
ع  ع ســتین- شــار کنــار شــار النبــی؟ص؟ در 

دارد.6 قــرار  فیصــل  ملــک 
ســقف  نهــم  قــرن  در  مســجد  ایــن   .5
نداشــته و از شــرق بــه غــرب. 12 متــر و 
از شــمال بــه جنــوب حــدود 10 متــر بــوده 

اســت. 

---------------------
1- المساجد االثریۀ فی المدینۀ النبویۀ، ص 33

که خدا امت مرا به  که خواستم  کرد این بود  که اجابت  2- آن دو چیز 
گرسنگی 2- غرق شدن و خداوندمستجاب  دو چیز نابود نکند: 1- 

نمود.
3- تاریخ و آثار اسامی مکه و مدینه، به نقل از احمد بن حنبل، 

المسند، ص 279
َک ِفیِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع  4-»  َفَمْن َحاّجَ

ْنُفَسُکْم ُثّمَ َنْبَتِهْل 
َ
ْنُفَس نا َو أ

َ
ْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم َو أ

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
أ

َفَنْجَعْل َلْعَنَت اهَّلِل َعَلی اْلکاِذِبیَن« سوره آل عمران، آیه 6 1
کسانی  که)درباره مسیح( به تو رسیده)باز(  هرگاه بعد از علم و دانشی 

با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود 
را دعوت می کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت 

می نماییم، شما هم زنان خود را، ما نفوس خود را دعوت می کنیم، 
کنیم و لعنت خدا را بر  شما هم از نفوس خود را، آنگاه مباهله 

دروغگویان قرار دهیم!
هرگاه بعد از علم و دانش

5- سرزمین یادها و نشانها، ص 149
6- آثار تاریخی مکه و مدینه، ص 281

آشنایی با 
مسجد األجابة 

یا مسجد مباهله
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در وقتی کــه مــن بــه شــهر اســوان1 
نــام  کــه  داشــتم  دوســتی  بــودم 
او  مقدمــه،  در  کــرده ام  ذکــر  او 
فلیــج  بــن  محمــد  ابوعبــداهَّلل  را 
بــه  ازآنجــا  چــون  می گفتنــد، 
نوشــته  نامــه  می آمــدم  َعیــذاب2 
کــه او  بــود، بــه دوســتی،  بــا وکیلــی 
کــه آنچــه  را بــه شــهر عیــذاب بــود 
ناصــر خواهــد بــه وی دهــد و خطی 
بســتاند تــا وی را محســوب باشــد. 
مــن چــون ســه مــاه در ایــن شــهر 
داشــتم  آنچــه  و  بمانــدم  عیــذاب 

آن  ضــرورت  از  شــد،  کــرده  ج  خــر
او  دادم،  شــخص  بــدان  را  کاغــذ 

گفــت:  و  کــرد  مردمــی 
» واهَّلل او را پیــش مــن چیــز بســیار 
اســت، چــه می خواهــی تــا بــه تــو 

دهــم؟ تــو بــه مــن خــط ده.«
کــردم از نیک مــردی  مــن تعجــب 
بی ســابقه  کــه  فلیــج  محمــد  آن 
و  کــرد  نیکویــی  آن همــه  مــن  بــا 
و  بودمــی  ک  بی بــا مــردی  گــر  ا
آن  از  مــال  مبلغــی  رواداشــتمی، 
کاغــذ  آن  به واســطه  شــخص، 

بســتیدمی. غــرض، مــن از آن مــرد 
صد من آرد بســتدم- و آن مقدار را 
آنجــا عزتــی تمــام اســت – و خطــی 
بــدان مقــدار بــه وی دادم و او آن 
بــه  بــودم  نوشــته  مــن  کــه  کاغــذ 
اســوان فرســتاد؛ و پیــش از آنکــه 
مــن از شــهر عیــذاب بــروم، جــواب 

کــه: آن محمــد فلیــج بازرســید 
ــه  ک ــد  ــد، هرچن ــدار باش ــه مق » آنچ
موجــود  مــن  آن  از  و  خواهــد  او 
گــر از آن خویــش  باشــد بــدو ده و ا
کــه  دهــم  تــو  بــا  ِعــوض  بدهــی 

امیرالمؤمنیــن علی ابن ابــی طالب، 
صلوات اهَّلل علیــه، فرمــوده اســت: 
ما.3« ِ �ف �ت ُمعف ول�  ما  سشِ ُم��ت كو�فُ  ل��ي الموم�فُ 
تــا  نوشــتم  بــدان  فصــل  وایــن 
را  مــردم  کــه  بداننــد  خواننــدگان 
وَکــَرم  اســت،  اعتمــاد  مــردم  بــر 
جوانمــردان  و  باشــد،  هرجــای 

باشــند. و  بوده انــد  همیشــه 
------------

1  شهری بر ساحل رود نیل
کشور سودان. این شهر با  خ )قلزم( از  2  شهرک و بندرگاهی در ساحل دریای سر

کن یا پرت سودان حالیه انطباق است. یکی از دو بندر سوا
3  مؤمن هیچ ه با جاه و جال زندگی کننده و غنیمت گیرنده نیست.

جوانمردان همیشه بوده انده و باشند
از سفرنامۀ ناصرخسرو قبادیانی مروزی

تصویر برگرفته از جلد سفرنامۀ ناصرخسرو، انتشارات علمی فرهنگی
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موســم حــج در بحریــن ایســتگاهی 
و  نفــس  کیزگــی  پا بــرای  اســت 
اســتحکام حلقــه وصــل بیــن بنــدگان 
و پــروردگار. لــذا فریضــه حــج در نظــر 
جهــت  مراســمی  صرفــًا  بحرینی هــا 
ســفر و ادای مناســک نیســت، بلکــه 
اســت.  واقعــی  روحــی  ســیر  یــک 
کــه زائــران خانــه خــدا  ازاین روســت 
مدت هــا قبــل از آغــاز موســم، نه تنهــا 
فقهــی،  ســخنرانی های  طریــق  از 
اجرایــی  مســائل  و  احــکام  بیــان 
برنامه هــای  به واســطه  بلــه  حــج، 
فرهنگــی و اخاقــی آمــاده می شــوند؛ 
را  انســان  روح  کــه  برنامه هایــی 
و  می دهــد  قــرار  خــود  مخاطــب 
غبــار غفلــت و هــوای نفــس را از آن 
می زدایــد. بدیــن منظــور، مؤسســات 
بــرای  حــج  کاروان هــای  و  دینــی 
و  فرهنگــی  روحــی،  آماده ســازی 
فــراوان  تاش هایــی  زائــران  فقهــی 
خــدا  خانــه  زائــر  تــا  می نماینــد 
معبــود  به ســوی  واقعــی  مهاجــری 

باشــد. خــود 
را  الزم  مجوزهــای  نیــز  کاروان هــا 

و عمــره  امــور حــج  عالــی  کمیتــه  از 
کمیتــه  ایــن  می کننــد.  دریافــت 
کاروان شــیعه  مجوزهــای حدودًا 56 
اســامی  و  می کنــد  صــادر  را  ســنی  و 
می نمایــد  اعــام  را  کاروان هــا  ایــن 
مراســم  در  شــرکت  متقاضیــان  تــا 
ایــن  در  ثبت نــام  بــه  نســبت  حــج 
اقــدام  مجــوز  دارای  کاروان هــای 
در  نیــز  کاروان هــا  پــس ازآن  کننــد. 
کــه  ســامانه الکترونیکــی عربســتان 
اقــدام  اســت  امــر  ایــن  مخصــوص 
می نماینــد.  حجــاج  ثبت نــام  بــه 
کــه لبــاس احرام  ازایــن رو، هــر فــردی 
بــر تــن نمایــد، ولــی مجــوز الزم را از 
ایــن ســامانه دریافــت نکــرده باشــد، 
در طــول ایــام موســم حــق ورود بــه 
متبرکــه  مشــاعر  و  عربســتان  ک  خــا
را نــدارد. ســفر حــج نیــز یــا از طریــق 
فهــد صــورت  ملــک  پــل  و  خشــکی 

هوایــی. طریــق  از  یــا  می گیــرد 
هزینه هــای حــج نیــز در ســال های 
اخیــر به صــورت چشــم گیری افزایــش 
یافتــه اســت. به طوری کــه میانگیــن 
کاروان هــای  آن از 1700 دینــار بــرای 

المجتبــی، حج گزاری در کشور بحرین )ماننــد  دو  درجــۀ 
 1950 تــا  المرتجــی(  و  المرتضــی 
کاروان هــای درجــه 1  بــرای  دینــار 
)ماننــد الکاظم والموالی والســتری( 
گفتنــی اســت  در نوســان می باشــد. 
کــه ایــن مبالــغ در مقایســه بــا ســطح 
بحرینــی  شــهروندان  معیشــت 
شــمار  بــه  گــزاف  هزینه هایــی 
قیمت هــا  افزایــش  ایــن  می آیــد. 
حاجیــان  تعــداد  کاهــش  به دلیــل 
حــج  مراســم  در  شــرکت کننده 
کاروان  کــه ســابقًا هــر  می باشــد، چرا
حداقــل 150 زائــر را در خــود داشــت 
هــم  نفــر   300 تــا  تعــداد  ایــن  کــه 
کــه  ــی اســت  می رســید. ایــن در حال
کاروان متوســط تنهــا 70  کنــون هــر  ا
زائــر و کاروان هــای بــزرگ 100 تــا 120 
زائــر را در خــود جــای می دهــد. ایــن 
کاهــش پــس از اجــرای قانــون "کوتا" 
زائــران  ســهمیه بندی  همــان  یــا 
از ســوی مســئوالن  کشــور بحریــن 
کــه طــی  ســعودی صــورت پذیرفــت 
کلــی حجاج شــرکت کننده  آن تعــداد 
بحریــن در مراســم حــج بــه 4625 

زائــر رســید.
به منظــور رعایــت دســتورالعمل ها 
و قوانیــن مربــوط بــه مراســم حــج 
الزم  شــرایط  داشــتن  و  یک ســو  از 
محــل اســکان بــه لحاظ بهداشــت، 
و  کیفیــت  عملکــرد،  ســطح 
شــیوه نامه های بهداشــتی و ســایر 
ایــن  دیگــر،  ســویی  از  مســائل 
کمیته هــای  ســوی  از  کاروان هــا 
قــرار  بازرســی  مــورد  تخصصــی 

. نــد می گیر
کــه بیشــتر حجــاج  گفتنــی اســت 
بحرینــی در منطقــه عزیزیــه شــهر 
لــذا  می نماینــد،  اقامــت  مکــه 
اتوبوس هــای  بایســتی  کاروان هــا 

مخصــوص را بــرای انتقــال مســتمر 
ــه حــرم و  ــل اقامــت ب ــران از مح زائ

نماینــد. فراهــم  برعکــس 
انجــام  دفعــات  تعــداد  درزمینــٔه 
مناســک حــج نیز هیــچ محدودیتی 
بــرای شــهروندان بحرینــی وجــود 
کــه تمکــن مالــی  کســانی  نــدارد و 
هرســاله  می تواننــد  دارنــد  را  الزم 
نماینــد.  شــرکت  مراســم  ایــن  در 
تمامــی  حــج  فریضــه  همچنیــن 
تــا  جوانــان  از  ســنی  رده هــای 

می شــود. شــامل  را  کهن ســاالن 
کاروان هــا عاوه بــر راهنمایی های 
پزشــکی،  کمک هــای  و  الزم 
ــه فراهــم نمــودن تمامــی  موظــف ب
از  اعــم  زائــران  نیازمندی هــای 
ک  خــورا نقلیــه،  وســایل  اســکان، 
به طوری کــه  می باشــند.  قربانــی  و 
کارگــزاران  از  تعــدادی  کاروان  هــر 
حــج و روحانیان را همــراه خوددارند 
تــا در طــول ســفر، مســائل مربــوط 
و  نیــت  تلقیــن  از  اعــم  حــج  بــه 
پاســخ به تمامــی ســؤاالت شــرعی و 
مشــکات ســفر را عهــده دار شــوند.

در طول ســفر حج نیــز برنامه های 
فرهنگــی، ســخنرانی های مذهبــی 
عــزاداری  مجالــس  و  اخاقــی  و 
اهل بیــت؟مهع؟  مناقــب  ذکــر  و 
برگــزار می گــردد. همچنیــن در هــر 
کاروان تعــدادی از افــراد مــددکار و 
پرســتاران متخصــص وجــود دارنــد 
کــه نیازمندی هــای پزشــکی الزم را 
بــرای حاجیــان فراهــم می نماینــد.

خــدا  خانــه  زائــران  بنابرایــن، 
هیــچ دغدغــه ای جــز انقطــاع تــام از 
ایــن دنیــا و توجــه دادن قلــب خــود 
ــود محبــوب و عشــق  به ســوی معب

ابــدی نخواهنــد داشــت.
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حج در آینۀ اخالق و عرفان
مجموعه مقاالت اخالقی-عرفانی فصلنامۀ میقات حج

پژوهشکدۀ حج و زیارت
کــه در فصلنامــۀ میقــات  بخــش عظیمــی از مقاالتــی 
درآمــده،  نــگارش  بــه  متمــادی،  ســالیان  طــی  حــج، 
عرفــان  و  اســرار  اخــاق،  آداب،  تفصیلــی  مباحــث 
کــه بــه رازورمزهــای ایــن عبــادت بــزرگ  حــج اســت 
عرفــان،  و  اخــاق  آینــۀ  در  حــج  کتــاب  می پــردازد. 
از آن مقــاالت اســت  در دو مجلــد شــامل 62 عنــوان 
بــه  جهت دهــی  به منظــور  مجموعــه  یــک  در  کــه 
نیــز بهره منــدی بهتــر منتشــر  پژوهش هــای جدیــد و 
 672 در  مقالــه   29 شــامل  اول  جلــد  اســت.  شــده 
صفحــه و جلــد دوم شــامل 33 مقالــه در 682 صفحــه 
کوتاهــی از آن  گــزارش  می باشــد. در ابتــدای هــر مقالــه، 
ارائــه شــده و نیــز سلســله مقــاالت به صــورت یــک مقالــۀ 

واحــد تنظیــم شــده اســت.
عرفــان  و  اخــاق  گــروه  همــت  بــه  کتــاب  ایــن 
پژوهشــکدۀ حــج و زیــارت توســط نشــر مشــعر و در قطــع 

اســت. گردیــده  منتشــر  رقعــی 

پاسخ های روشنگرانه
در نقد کتاب »سؤال هایی که باعث هدایت جوانان شد«

محمدعلیحسینزاده
کتــاب »أســئلة قــادت  کتــاب نقــدی اســت بــر  ایــن 
باعــث  کــه  ســؤال هایی  الحــق؛  إلــی  الشــیعة  شــباب 
خراشــی،  ســلیمان  تألیــف  شــد«  جوانــان  هدایــت 
کتــاب یادشــده،  186  وهابیــان تنــدرو ســعودی.  در 
بــدون  گــون  گونا را در زمینه هــای  شــبهه و پرســش  
ح مطالــب واقعــی و غیرواقعــی،  رعایــت امانــت و بــا طــر
گاه آمیختــه بــا تحقیــر و  بــا روش هــای شــیطنت آمیز و 
کتــاب  کــه نگارنــده  ح شــده اســت  تمســخر و دروغ طــر
»پاســخ های روشــنگرانه« بــا قلمــی ســاده و بــا اســتفاده 
ــؤال ها را داده  ــه س ــخ این گون ــنت پاس ــل س ــع اه از مناب

و بــه نقــد آن پرداختــه اســت.
مرکــز  همــت  بــه  روشــنگرانه«  »پاســخ های  کتــاب 
تحقیقــات حــج و توســط نشــر مشــعر در قطــع وزیــری و 

در 356 صفحــه منتشــر شــده اســت.

عرشیان
مرحومدکترسیدجعفرشهیدی

گرانقــدر،  خ و ادیبــی  کتــاب بــه قلــم مــور ایــن 
مطالبــی را بــه صــورت بســیار مختصــر دربــارۀ 
وهابیــت  ســعودی،  عربســتان  اســتطاعت، 
کــن مکــۀ معظمــه و مدینــۀ  اما تاریــخ و  نیــز  و 
کــرده اســت. بــه قــول خــود مرحــوم  منــوره ارائــه 

شــهیدی:
»آنچــه در ایــن مختصــر فراهــم آمده،حداقــل 
کننــدۀ خانه خدا  کــه هــر زیــارت  معلوماتــی اســت 
ــا  ــد دارا باشــد،بلکه هــر مســلمان مســتطیع ی بای

غیــر مســتطیع بایــد آن را بدانــد.«
کتــاب »عرشــیان« به همــت مرکــز تحقیقــات 
حــج در 120 صفحــه و در قطــع پالتویــی توســط 

گردیــده اســت. نشــر مشــعر منتشــر 
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پسر آدم!همیشه در خیر و خوبى به 
سر خواهی برد اگر واعظ   درونی براى 
خود داشته باشی و به حسابرسی 

نفس خود پردازى و ترس از خدا 
را روپوش خود و پرهیز را زیرپوش 
خودنمایى.پسر آدم!به راستی،تو 

خواهی مرد و برانگیخته خواهی شد 
و در پيشگاه خداى عّز و جّل  براى 
پاسخ گویى خواهی ایستاد؛پس 

خود را براى پاسخ گویى آماده ساز.
تحف العقول، ص2۸۰

هر روز سالمت کنم ای عشق از اینجا

خانم فاطمه افشاریان

م عرا�ت گ  �ف �ل �ت و  م  را�ف ا�ي �ر  �تی ک�  و�ت
م روا�ت �ب  ک�ف �رم�ت  هوا�   � �ب �ل  �ر 

ک عكس �ۀ �ي وا�ف د� ��ي �ف �ل سش ر ا�ي عد ارف س�ف �ب
م ا�ت ا�ت وار  ��ي  � �ب وس�ت  �ت �رم  عكس 
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م ا�ت مدف  � �ب مد 

آ
وسش  ا �ف ار  �ي �رم  عطر 

د سش ما  سش گ  �ف �ت �لم  ور  �ف ر  س�ف ارف  عد  �ب
م را�ت ار �ف �ت م م�ف ک� گر�ف � ک�ف �ال� �پ

ا حب �ف ا�ي �ت ارف م ا� عسش هررورف سلام�ت ک�ف
م عرا�ت گ  �ف �ل �ت و  م  را�ف ا�ي �ۀ  س�ت �ل �ب
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