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  تارگف پيش

  
ان كـنم كـه    مقدمه اين مجموعه را با اين خاطره شروع مي حبـم 

. السالم بدانند كه چه پاداشي به دنبـال آنـان اسـت    سيدالشهداء عليه
االســالم و المســلمين جنــاب آقــاي  حجــةدر مالقــاتي كــه حضــرت 

بعثه مقام معظم رهبري در حج و زيارت محترم عسكر نماينده  قاضي
و دوستان حج و زيارت  داشتند اجع نجف اشرفاهللا بشير از مر آيت با

چند سالي  :اهللا بشير فرمودند حضرت آيت ،نددو شركت شمسا هم بو
سوره زمر مرا به خود مشـغول نمـوده    73بود كه معني و تفسير آيه 

  : بود
  را قَ الَّذينَ اتَّقُوا ربهم الَي الْجنَّةِ زميوس

  . ندانشك مؤمنين را به سمت بهشت مي: يعني
  كشند؟ از خود پرسيدم چرا گفته شده به سمت بهشت مي

اي حاصل نشد تا اينكـه   تمام كتب و تفاسير مختلف را ديدم نتيجه
السالم در بحـاراالنوار برخـورد نمـودم كـه      به روايتي از امام صادق عليه

السالم در روز حسـاب   مؤمنين و دوستان سيدالشهداء عليه« :فرمايد مي
السـالم   واهند قبل از ورود به بهشت، مواليشان حسين عليهخ از خدا مي

ايـن مالقـات   . آيد به ديدار محبان مي السالم عليه امام، را مالقات نمايند
   ».شود بسيار طوالني مي
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هر دو طرف غرق تماشا هستند : فرمايد السالم مي امام صادق عليه
كند و نه  رها مينه امام محبانِ خود را . دارند كدام چشم برنمي و هيچ

. دارنـد  السـالم از مـوالي خـود دل برمـي     دوستانِ سيدالشهداء عليـه 
: فرمايد بهشت مي مأموران شودكه خداوندبه  مالقات آنقدر طوالني مي

اين مؤمنين و دوستان حسينم را به طرف بهشت بكشيد تـا مالقـات   
  پايان يابد

ويـژه   لهي بههمكاري و همياري با بندگان خدا، زيربناي همه اديان ا
، بسـياري از اهـداف   نوبـدون هميـاري و تعـا   . دين مبين اسالم اسـت 

بـراي رسـيدن بـه اهـداف     . اجتماعي اديان الهي معطـل خواهـد مانـد   
، رهاي ديگـ  كردن و خدمت نمودن به انسان مشترك، بايد روحيه كمك

  .كند توسعه و ترويج پيدا 
ضـرت  ح، كمـك بـه زائـران    هاي تعاون و هميـاري  يكي از عرصه
اسـت كـه خداونـد جايگاهشـان را رفيـع و      السـالم   سيدالشهداء عليه

  .بلندمرتبه گردانيده است
آمـده اسـت كـه     1در كتاب راهنماي زائـرين اثـر احمـد سـامعي    

در بروجرد كه بـودم مبـتال بـه    «: اهللا بروجردي فرمودند حضرت آيت
درد سختي شدم و هرچه معالجـه نمـودم درد چشـمم سـاكت      چشم
تـا اينكـه   . آنجا مـرا از چشـم مـأيوس نمودنـد     تي اطباءشد و ح نمي

                                                      
  202الملل، ص  شركت چاپ و نشر بين.  1



 7 و تغذيه اسكانكميته مشاركت مردمي، 

روزي در ايام عاشورا كه معموالً دستجات عزاداري براي تسـليت بـه   
هـا ايـن    مراسم عزاداري بروجـردي . (آمدند نشسته بودم منزل ما مي

و در حـالي كـه بـه هيئـت     ) كننـد  است كه خود را به گل آلوده مي
خـتم و از جهـت درد چشـم هـم     ري كردم اشك مي عزاداران نگاه مي

در همان حال كانه ملهم شدم كه قدري از گلهايي كـه  . ناراحت بودم
به سر و صورت اهل عزا ماليده شـده بـه چشـم خـود بكشـم و لـذا       

هاي سرشانه يك نفر از اهل عزا به نحـوي كـه كسـي     مقداري از گل
فوراً در چشم احساس تخفيف . متوجه نشد گرفتم و به چشم ماليدم

رد كردم و به اين نحو چشم من رو به بهبودي گذاشت، تا اينكه به د
كلي كسالت آن رفع شد و بعداً هم در چشم خود نور و جاللي ديدم 

  ».ديدم و ابداً محتاج به عينك نگشتم كه خط بسيار ريز را مي
همــين كتــاب نقــل شــده كــه يكــي از علمــاء   201در صــفحه 

. رفـتم  بود، با قطار به كـربال مـي  ) ع(ايام اربعين اباعبداهللا«: فرمود مي
عـدة زيـادي وارد قطـار    . هاي بين راه ايستاد قطار در يكي از ايستگاه

ل بـود    شدند در حالي كه پابرهنه و پاهايشان خون آلود همراه بـا گـ .
با خودم گفتم اينها چـرا اينطـور   . چند نفرشان در كنار من نشستند

سؤال . تعجب من بيشتر شد نگاه به پاهايشان كردم. كنند زندگي مي
ما عزاداران : كنيد؟ گفتند كردم شما از كجاييد و به كجا مسافرت مي

  .خواهيم در شب اربعين در كربال باشيم هستيم و مي) ع(حسين  امام
من به خودم آمـدم و چـون چشـمانم    : گويد اين عالم بزرگوار مي
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كـه در  آلود از كف پاي اين همسفرم  ضعيف بود مقداري از گل خون
گفتم . هاي چشمم كشيدم كنار دستم نشسته بود برداشتم و به پلك

. كـافي پيـدا كنـد    چشـمانم نـورِ  ) ع(به بركت عزاداران امام حسـين  
همينطور هم شد و از آن پس چشمانم حالت طبيعي نور خـودش را  

  .پيدا كرده بود

آداب زيــارت و «بعــد از ذكــر ســعي شــده اســت جــزوه در ايــن 
عوامـل زحمـتكش   را تقـديم   »اخالقـي نكات مهم  ،معاشرت در سفر

  .نمايمها  موكب
هـا، از عمـوم    ضمن التماس دعا و با آرزوي قبولي خدمت در موكب

بايدها به عالوه بر استفاده مطالب مفيد، شود  خادمين گرامي، تقاضا مي
داشته و بـا رعايـت ايـن    توجه  ي سفر زيارتي اربعين حسينيو نبايدها

  .حاصل در اين سفر ارزشمند، بهره كافي را ببرندهاي  موارد از فرصت
   

  جمشيد گودرزي
  مقام رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات قائم

  در امور اربعين 



  آداب زيارت
  

زيارت اولياي خدا و بزرگان دين، آدابي دارد كه ثـواب زيـارت را   
  .شود افزون كرده و سبب تأثير بيشتر آن، بر زائر مي

  شويم الجنان آشنا مي استفاده از كتاب شريف مفاتيح با برخي از آنها با
مستحب است انسان قبل از مشرف شدن به حرم، غسل زيـارت   .1

  .كند
ها را بپوشد و خود را خوشبو  ترين لباس براي تشرّف به حرم پاكيزه .2

السالم كه خوشبو كردن خود  حسين عليه به جز در حرم امام. (كند
 .)مستحب نيست

 .ه حرم مشرف شودمستحب است با وضو ب .3
ها را كوتاه بـردارد و بـا وقـار و آرامـي      هنگام تشرف به حرم گام .4

 .حركت كند
 .به ذكر الهي مشغول باشد ،در مسير .5
 .هنگام ورود به حرم، اذن دخول بخواند .6
 .با پاي راست وارد حرم شود .7
 .هنگام ديدن قبر، تكبير بگويد .8
 .اگر مزاحم ديگران نيست، به ضريح نزديك شود .9

از جملـه   رسيده اسـت بخوانـد،  ) ع(هايي كه از ائمه اطهار زيارت .10
 ...زيارت جامعه و 
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 .هنگام خواندن زيارت رو به قبله بايستد .11
پس از خواندن زيارت، گونة راسـت و سـپس گونـة چـپ را بـر       .12

 .ضريح بگذارد و دعا بخواند
ايـن آداب  . (پس از زيـارت، دو ركعـت نمـاز زيـارت بخوانـد      .13

السالم است و اما در مورد  صوم عليهممخصوص امامان مع زيارت،
تـوان   امامزادگان، چون نماز پس از زيارت، وارد نشده است، مـي 

 ).دو ركعت نماز مستحبي را به عنوان هديه به آنان خواند
 .پس از نماز، براي خود و ديگران دعا كند .14
 .از گناهان خود توبه و استغفار نمايد  .15
ويـژه   ، مستحب است بهخواندن قرآن و هديه آن به صاحب مزار .16

 )...القدر ليلةانا انزلناه في (سوره قدر 



  
  از زبان لقمان حكيم آداب معاشرت در سفر

  
: السالم نقل شده كه لقمان به فرزندش فرمـود  از امام صادق عليه

  :اي همسفر شدي هرگاه با عده
در كارهاي مربوط به خود و آنها با ايشان بسيار مشورت كن  

 ن؛و بسيار تبسم ك
 ات نسبت به آنها بخشنده باش؛ در زاد و توشه 
اگر تو را دعوت كردند قبول كن و اگر از تو كمك خواستند  

 شان كن؛ كمك
و » كثـرت نمـاز  «، »خاموشي«: در سه چيز از آنها برتر باش 

اي كـه همـراه    بخشندگي در مركب يا دارايـي و يـا توشـه   «
 »داري

دت بـده، و  اگر در امر حقي از تو شهادت خواستند، شها 
ات را  انديشـه   اگر از تو مشورت خواستند، با تمام تـوان، 

 .براي آنان به كار گير
اگر همسفرانت راه افتادند، تو نيز با آنها حركـت كـن و اگـر     

 .كنند، تو نيز مشغول كار شو ديدي كار مي
 .اگر صدقه يا قرضي دادند، تو نيز با آنها همراهي كن 
 .شنوي داشته باش حرف  است،از كسي كه سنّش از تو بيشتر  
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 .هرگاه اتراق كردي، پيش از آنكه بنشيني دو ركعت نماز بگذار 
 .هرگاه كوچ كردي نيز دو ركعت نماز بخوان 
اي خـداحافظي   گاه با سرزميني كه در آن فرود آمـده  آن 

كن، و بر آن مردمش درود فرست، زيرا هر سـرزميني را  
 1.فرشتگاني است

در : خوانيم كه لقمان فرمـود  ر روايات ميد :لبخند بر لب داشتن *
  2.برابر ايشان زياد لبخند به لب داشته باش

                                                      
فقيـه در امـور حـج و     ي ولـي نقل از مجله شميم يار معاونت فرهنگي حوزه نماينـدگ .  1

 زيارت

  324، ص 8الشيعه، ج  وسائل.  2



  
 ها اصول ارزشي خادمين در موكبمحورهاي كلي 

 

اعتقاد به وحدت و انسجام امت اسالمي و تالش براي صـيانت   .1
و مقـام  ) ره(خميني و حراست از آن در پرتو رهنمودهاي امام

 العالي معظّم رهبري مدظله

اي در اجــراي  رعايــت تقــواي الهــي و مــوازين دينــي وحرفــه .2
 وظايف محوله

ــاده .3 ــاموازين شــرع    س ــق ب ــته و منطب ــاهري آراس زيســتي، ظ
ي  توأم با حجب و حيا، بيان و برخورد نيكـو در عرصـه   اسالم،
 گزاري به زائرين خدمت

ي صـدر و صـبوري    ي تواضع و فروتني، سعه دارا بودن روحيه .4
 و مشكالت در برخورد با مسايل

گـزاري عاشـقانه و    دارا بودن وجدان كاري و التزام به خـدمت  .5
 متعهد به رعايت حقوق زائرين

دارا بودن تعهد سازماني و ملتزم به همكاري كامل و صـيانت   .6
اي در  ي اختيـارات حرفـه   از حدود و حقوق قـانوني و حيطـه  

 .گو بودن انجام وظايف و پاسخ
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ايالت سياســي، بانــدي و پرهيــز جــدي از ابــراز و اعمــال تمــ .7
 .جناحي

ــت   .8 ــه امان ــزام ب ــظ الت ــدم  داري، حف ــرار و ع ــس در  اس تجس
 .شخصي زائرين امور

 ساير موارد مرتبط .9



 ها اي خدام در موكب محورهاي كلي اصول حرفه

 مندي، تيزبيني، پويايي، نوآوري و تالش كارآمد و موثّر هدف .1

عتقـاد بـه   گيري در عين ا اعتماد به نفس و قاطع بودن در تصميم .2
 اصول مشورت و مشاركت جمعي

برخورداري از تـوان در رفتـار تـوأم بـا تكـريم و احتـرام زائـرين         .3
 ها وهمكاران در موكب

صراحت و صداقت در گفتار و رفتـار و توانـا در ارتبـاط كالمـي و      .4
 تعاملي با زائرين و همكاران

 ريزي و رعايت نظم در امور مند در برنامه توان .5

 ها و ضوابط اجرايي موفّق و مؤثّر دستورالعمل مند در اجراي توان .6

 داشتن قابليت واكنش مناسب و به هنگام در مواقع ضروري .7

گيري، مواجهه، مقابله، هـدايت و اثرگـذاري بـر     مند در پيش توان .8
 )مديريت بحران(زا  هاي بحران عوامل و مولّفه

 ويـژه در كشـور ميزبـان و    توانا در صيانت از زائرين و همكاران به .9
 .ها ايجاد احساس امنيت و آرامش در آن

 ساير موارد مرتبط .10





  هاي اخالقي توصيه
  »بياييم اينگونه باشيم«

  
  ـ تعاون و همكاري 1

السـالم   در منابع روايي، احاديث ارزشمندي از معصـومين علـيهم  
در نيكـي دعـوت    تعاون و همكـاري نقل شده است كه مردم را به 

  .يندنما مي
بـا يكـديگر پيونـد و ارتبـاط داشـته      «: ندفرمود) ص(رسول خدا 
كنيد و نسبت به هم مهربـان باشـيد، همچنـان     نيكيباشيد، به هم 

  »1.باشيد نيكوكاركه خداي عزوجل به شما دستور داده برادراني 
به بـرادران   نيكي رساندندر « : السالم فرمودند امام صادق عليه

  2».خود با يكديگر مسابقه گذاريد و اهل نيكي باشيد
هر مسلماني كه حاجت مسلماني را روا كند، : فرمايد همچنين مي

خداي تبارك و تعالي به او خطاب كند كه ثـواب تـو بـه عهـده مـن      
  3 .است و به غير بهشت برايت راضي نباشم

بـه   نيكوكـاري اگر همه شما در راه «: فرمودند) ص(رسول خدا 
  4».هم بپيونديد، دوستدار يكديگر خواهيد شد

                                                      
 477، ص 4شهري، ج  الحكمه، محمد محمدي ري ترجمه ميزان.  1

 280، ص 3اصول كافي، ج .  2

 280، ص 3اصول كافي، ج .  3

 134، ص 1ورام، ج   مجموعة.  4
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  :فرمود) ص(پيامبر
كسي كه مؤمنِ مسافري را يـاري دهـد، خداونـد هفتـاد و سـه      «

ناراحتي را از وي دفع كند و در دنيا و آخرت او را از هم و غـم پنـاه   
، با آن ]فرداي قيامت[دهد و بالي بزرگي را كه در روز اجتماع مردم 

  1».رو است مرتفع سازد روبه
  :استآمده ) ص(در حديث ديگري به نقل از رسول خدا

كسي كـه مسـافر مـؤمني را در نيـازي كـه دارد يـاري رسـاند،        «
خداوند هفتاد و سه گرفتاري او را برطرف خواهد كرد، يكـي از آنهـا   
در دنياست كه از هم و غـم آن رهـايي خواهـد يافـت و هفتـاد و دو      

  ».است ]در قيامت[گرفتاري نيز هنگام اندوه و گرفتاري بزرگ 
  

هـاي   از جلـوه  ديگر مذاهب و كشورها تعاون با زائران: مالحظه
  .خوب همكاري و مايه اتحاد و انسجام اسالمي است

  :به يقين اين همياري و تعاون پيامدهاي مثبت زيادي دارد از جمله
 دوستي ايجاد محبت و نوع 

 كاهش تفرقه و تقابل  

توجهي به مسائل و منـافع   كاهش خودخواهي و خودپرستي و بي 
 ديگران

                                                      
 15177، ح 430، ص 11الشيعه، ج  وسائل.  1
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 اداش الهيبرخورداري از پ 

 ترويج روحيه خير و نيكي با رفع مشكالت همديگر 

 اي خوش از سفر ايجاد خاطره 

  اميدواري به دريافت كمك به خود از سوي ديگران 
گونه كـه يـاري دهـي،     همان«: السالم فرمودند حضرت علي عليه(

  )»1شوي ياري مي
  

  و پرهيز از بداخالقي حسن خٌلقـ  2
قيمت اين گوهر، در سفر بيشتر . يك گوهر است» خُلق حسن«* 

  .شود و در سفر زيارتي اربعين، باز هم بيشتر آشكار مي
برخورد خوب، ادب در گفتـار، متانـت در حركـات، همكـاري در     
امور، روحية گذشت و ايثار، نداشتن حالت جـدال و جـرّ و بحـث بـا     

رسـاني   زائرين، پرهيز از مشاجرات لفظي، تواضع و فروتنـي، خـدمت  
هـايي از حسـن    گونه امور، نمونـه  ه زائرين و بسياري از اينخالصانه ب
  .خُلق است

كسي به حضور پيامبر خدا رسيد و از آن حضرت نصيحت و * 
هايي بـه او كـرد، از جملـه     سفارش) ص(پيامبر . اي خواست توصيه

  .»ات با روي گشاده برخورد كن با برادر ديني« : اين توصيه

                                                      
 224، ص 2كم، ج ترجمه و شرح غررالح.  1
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زحمت، اما آثـار و بركـات    خرج و حسن خُلق، كاري است بي
اخالق خوب، سفر زيارتي را براي زائـران شـيرين و   . فراواني دارد

  .سازد سرشار از خاطرات خوب مي
لبخند هر مردي به روي برادر مـؤمن  « :فرمود) ع(امام باقر* 

  1 ».خود حسنه است و پاداش دارد
كنـد، بـا    كسي كه بداخالق است و به همساية خود بدي مي«

  2».نشود ما همراه
كساني . رعايت اخالق اسالمي، يكي از ضروريات سفر است* 
خواهند از مسافرت خود بهره برده، مورد عنايـت حضـرت    كه مي

  .حق قرار گيرند، بايد نكاتي را رعايت كنند
خواسـت بـه مسـافرت     مردي كـه مـي  : گويد بن مالك مي انس

ن به م: آمد و به آن حضرت عرض كرد) ص(برود، نزد رسول خدا
هر كجـا  «: به او فرمود) ص(پيامبر. اي بفرماييد سفارش و توصيه

بودي از خدا بترس و تقوي داشته باش، بدي را با خـوبي پاسـخ   
  3».ده، و با مردم با اخالق نيكو برخورد كن

                                                      
 188، ص 2كافي، ج  .1

 272، ص 73بحاراالنوار، ج .  2

 208، ص  8الوسائل، ج  مستدرك.  3
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  :سپس هنگامي كه با او خداحافظي كرد به وي فرمود
رد، گنـاه  ها دور دا خداوند تقواي تو را افزون كند و تو را از بدي«

كني، تو را به خير و خوبي راهنمايي  تو را ببخشيد و به هر سو رو مي
  1».و متمايل سازد

اي رسول خدا به : آمد و عرض كرد) ص(مردي نزد رسول خدا* 
بـا  : هايي به او نمود، از جمله فرمود حضرت توصيه. من سفارشي فرما

  2.ات با روي گشاده برخورد كن برادر ديني
  گويد نيز مي) ع(امام صادق يكي از اصحاب

) ع(حدود حسن خُلق چيست؟ امام : به آن حضرت عرض كردم«
  : در جواب فرمود

خو باشـي، سـخن    اين كه بال خود را براي ديگران بگستراني و نرم«
  3».رويي برخورد كني ات با خوش شيرين بگويي و با برادر ديني

چنـين  ) ص(ادر روايتى ديگر از رسول خـد : پرهيز از بداخالقى* 
  :نقل شده است

  .ورزد خداوند از پذيرش توبه انسان بداخالق امتناع مى
ف : سئوال شد چگونـه اسـت كـه خداونـد از      :اهللا يارسـولُ  كَيـ

  ورزد؟ پذيرش توبه او امتناع مى
                                                      

 208، ص كافي.  1

 103، ص 2، ج كافي.  2

 103، ص 2كافي، ج .  3
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كند و در گنـاه بزرگتـر از آن    چون او از گناهى توبه مى: فرمودند
   1.گيرد قرار مى

چنين نقـل  ) ص(اردهنده از پيامبراكرمدر يك روايت زيبا و هشد
  :است شده

بداخالقى نيز زمامى از عذاب خدا در بين صاحب آن اسـت، و آن  
زمام به دست شيطان است، و شيطان، آن انسان بداخالق را به سوى 

كشاند، و كارهاى بد هم او را بـه سـوى آتـش جهـنم      كارهاى بد مى
   2.كشاند مى

ـ  : گفت يكى از بزرگان مى*  داخالقى حـق النـاس اسـت،    چـون ب
  !!هايى را شكسته است كه آن دل هنوز ناراحت است دل

سرآغاز نامه عمل مـؤمن، حسـن خُلـق    : فرمودند) ع(امام جواد* 
   3.است

  :فرمايد مى) ص(خداوند در قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم* 
اگـر  . به بركت رحمت الهى در برابر مـردم نـرم و مهربـان شـدى    

   4.شدند دى، از اطراف تو پراكنده مىخشن و سنگدل بو

                                                      
  321  ص ،2 ج الكافى،.  1
  107  ص االخبار، جامع.  2
  78  ص ،75 ج بحاراالنوار،.  3
  158  آيه عمران، آل سوره.  4
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  ـ سعة صدر و سازگاري اخالقي 3
اي از جاذبـه   توانـد حـوزه   داشته باشد، مي» سعة صدر«اگر كسي 

  .ها را به راه خير و صالح بكشاند پيرامون خود به وجود آورد و خيلي
  .سازد ها را بر انسان هموار مي و تحمل، سختي» داشتن جنبه«

  .توان آسان ساخت مي» سازگاري«با هاي سفر را  سختي
كند،  خُلقي و عصبانيت، نه تنها مشكلي را حل نمي بدخُلقي و كج

  .افزايد كه بر مشكالت يك جمع مي
تنــدخويي ديگــران را تحمــل كــردن، بــا : ســازگار بــودن يعنــي

  .هاي نسنجيدة ديگري از كوره در نرفتن حرف
  .دناخالقي رفتار كر كنار آمدن با زائران و با خوش

  .آورد اينگونه سازگاري، سفري پرخاطره برايمان به ارمغان مي
  

  كار ـ تقسيم 4
هـم موجـب    و كاهـد  تقسيم كار در سـفر، هـم از مشـكالت مـي    

  .شود پيشرفت كار مي
گريزند، حتي كار خود را بـه   پيوسته از كار ميهستند كه كساني 

كارها تعـاون  باال، در   گروهي نيز، با روحيةو  اندازند دوش ديگران مي
  .كنند و مشاركت مي

  !آنان كجا و اينان كجا؟
دربارة كسي كه پيوسـته در طـول     در مسافرتي،) ص(رسول خدا
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گفت و حتي در علوفه دادن به شترش و تهيه غذاي خودش  سفر، ذكرمي
  1»!همة شما از او بهتريد: كرد، به همراهان او فرمود هم همكاري نمي
مايـة  . كاهـد  ا، از سنگيني آن مـي همكاري در كارهتقسيم كار و 

شود و روح تكبر و خـودبرتربيني را هـم از بـين     دلگرمي ديگران مي 
  .برد مي

و كمك كردن به ديگران، نزد خداوند » همكاري«در سفر زيارتي 
  .اجر و پاداش دارد

  
  مشورتـ  5

  :فرمايد  مى) ع(امام حسن *
  رشْدهم إِلى هدوا الّا قَوماً تَشاور ما

هيچ جمعيتى در كار خود با يكديگر مشورت نكردند مگر اين كه 
   2.به خير و صالح خويش رهنمون شدند

 قَبلَ فَكِّرْ و تَعزِم اَنْ قَبلَ شاوِر: قالَ السالم علَيه على عنْ *
  تُقْدم اَنْ

قبل از تصميم مشورت نما و پيش از اقدام : فرموده است) ع(على
   3.كر كندر كار ف

                                                      
 265االخالق، حسن بن فضل طبرسي، ص  مكارم . 1

  العقول تحف.  2
  184  ص غرر، فهرست.  3
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از پــدر بزرگــوارش نقــل كــرده كــه از پيــامبر ) ع(امــام صــادق *
اى رســول خــدا، هوشــيارى و دورانديشــى در : ســؤال شــد) ع(اكــرم

   1.ها نظران و پيروى از آن مشورت كردن با صاحب: چيست؟ فرمود
در وصـيت بـه حضـرت    ) ص(رسول اكرم: فرمود) ع(امام صادق *
تـر از مشـورت و هـيچ     ى محكمهيچ كمك و پشتيبان: فرمود) ع(على

   2.انديشى نيست خردى بهتر از تدبير و چاره
هرگز انسـان بـا مشـورت كـردن هـالك      : فرمود) ع(امام صادق *
   3.شود نمى

نقـل  ) ع( البالغـه از حضـرت اميرالمـؤمنين    سيدرضى در نهـج  *
هيچ ثروتى مانند عقل، هيچ فقرى مانند نادانى، هيچ ميراثى : كند مى

  4.هيچ پشتيبانى مانند مشورت كردن نيستو مانند ادب 
  

  پوشي گذشت و چشمـ  6
ســفر، گــاهي كســي را بــه پرخــاش يــا بــدرفتاري يــا تنــدخويي 

  .كشاند مي
هاي ديگـران، صـفحة دل را تيـره و غبـارآلود      نبايد گذاشت بدي

                                                      
  الدرجات بصائر.  1
  601  ص برقى، محاسن.  2
  601  ص برقى، محاسن.  3
  51  حكمت البالغه، نهج.  4
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  .سازد و ما را از نيكي و محبت و مساعدت به آنان دور كند
و دوستي و احسان از آن بجوشـد و  دل را بايد صاف كرد، تا صفا 

  .به مردم برسد
» گذشـت «. شويد زدايد و تيرگي از خاطر مي آنچه غبار از دل مي

هـاي ديگـران، قبـول عـذرخواهي و      است، يعني ناديده گرفتن بـدي 
پــوزش از خطاكــاران، كينــه بــه دل نگــرفتن از قصــور و كوتــاهي و 

بزرگـواري عفـو    هـاي ديگـران را بـا    ادبي و گستاخي افراد، لغزش بي
  .سازي براي خطاهاي ديگران كردن، پرهيز از پرونده

  .خصلت گذشت، خصلت جوانمردان بزرگوار است
  .آورد خصوص در سفر، جو آرام و باصفايي را ميان زائران پديد مي به

در مسافرت، گاهي آگاهانه و گاهي از روي غفلـت، ممكـن اسـت    
سـيرة  . انجـام دهـد   يكي از همسفران دچار لغزش شده، كار خالفـي 

در اين زمينـه آن بـوده كـه     السالم عليهم بيت عصمت و طهارت اهل
گرفتند و يا با تذكّر، رفتار فرد خطاكار را  ها را يا ناديده مي اين لغزش
  .كردند اصالح مي

  
  تواضع و فروتنيـ  7

هـا   بينـي انسـان را از چشـم    به همان اندازه كه تكبر و خود بزرگ
 سازد، فروتني و خاكسـاري محبوبيـت   و مطرود مي اندازد و منفور مي
  .آورد مي
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  .ورزد كس بر آن حسد نمي تواضع، نعمتي است كه هيچ
  .رود به شمار مي» تواضع در رفتار«آميز با مردم، نوعي  برخورد محبت
پرهيز از استبداد به رأي، احتـرام  : هاي مختلفي دارد تواضع نشانه

الم كـردن بـه هـر كسـي كـه      و سـ به بزرگان و تكريم سالخوردگان 
  .هايي از اين دست كه در روايات ما آمده است نمونه وخوريم،  برمي

ترين مردم كسي است كه از سـالم دادن   به فرمودة پيامبر، بخيل
  1.بخل ورزد

انس و عالقه ميان برادران و خـواهران دينـي، يكـي از زيبـاترين     
وري كـه  از جملـه امـ  . هاي دين مقدس اسالم بـه مـردم اسـت    هديه
. تواند اين پيوند را استوار سازد، سـالم كـردن بـه يكـديگر اسـت      مي

و نيز درديدار با ديگر مسلمانان، سـخن  با زائرين بنابراين در برخورد 
پيش از سخن گفـتن  «: فرمود) ص(رسول خدا. را با سالم آغاز كنيد

سالم كنيد و كسي كه بدون سالم سخن را آغاز كـرده، پاسـخش را   
  2».ندهيد
  :در حديث ديگري فرمود) ص(سول خدا ر
ترين مردم به خدا و رسولش كسـي اسـت كـه در سـالم      نزديك«

  3».قدم باشد كردن پيش
                                                      

 234، ص 1الحكمه، ج  ميزان . 1

 644، ص 2كافي، ج .  2

 همان.  3
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در سالم كردن نيز با صداي بلند سـالم دهيـد تـا طـرف مقابـل      
  :فرمود) ع(امام باقر. صداي شما را بشنود

  1 ».دارد خداوند، آشكار سالم كردن را دوست مي«

  .ني شيريني عبادت استو فروت تواضع* 
چه شد كه در شـما  : به اصحاب خود فرمودند) ص(حضرت رسول

  .بينم شيرينى عبادت نمى
شـيرينى عبـادت كدامسـت؟    : اصحاب از حضرت سـئوال كردنـد  

  .تواضع نسبت به يكديگر: فرمودند
فروتنـى و تواضـع، مايـه اصـلى هـر شـرف       : فرمود) ع(امام صادق

   2.محبوب و مقام بلند است
  :چه زيبا گفتان پهلوان غالمرضا تختى جه* 

وقتى قهرمان جهان شدم، آنگاه فهميدم كه بايد بيشتر خم شـوم  
  .تا مدال قهرمانى را به گردنم بياويزند

  
  عفت در گفتارـ  8

هاي ركيـك   نيكو سخن گفتن، مؤدبانه حرف زدن، پرهيز از حرف
  .تر جا خوب است و در سفر، خوب و ناهنجار، در همه

كند و به زمين و  ناگهان صدايش را پرخاشگرانه بلند ميكسي كه 
                                                      

 645همان، ص .  1

  225  ص ،6 ج البيضاء، جةمح.  2
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كنـد، زائـران و    گويـد و مراعـات ادب و حيـا را نمـي     زمان ناسزا مـي 
حتّي گـاهي بلنـد   . دهد همراهان را در فشار روحي و اخالقي قرار مي

عفّتـي در گفتـار اسـت و از     حرف زدن و داد كشيدن هم نـوعي بـي  
  .دكن ديگران سلب آرامش و آسايش مي

صداي خـودت  ! فرزندم«: كند حضرت لقمان به پسرش توصيه مي
تـرين و ناخوشـايندترين    ، چرا كه زشـت )و فرياد نزن(را پايين بياور 

  1».هاست صداها صداي االغ

هـاي   زائر باشد، رشـته خصوص اگر  ديگري، بهداد كشيدن بر سر 
  .آورد گسلد و كينه و كدورت پديد مي پيوند را مي

گفتار مؤدبانـه  . شانة خردمندي و كمال عقل استنزاكت و ادب، ن
  .دهد و محترمانه، گوينده را محبوب و مورد احترام قرار مي

هـاي تنـد و تيـز و عـادت كردگـان بـه بـدزباني و         صاحبان زبان
ات و    بـي   »ادب گفتـار «ناسزاگويي كه نسبت بـه   مباالتنـد و از لغويـ

يگـران پـايين   سخنان ركيك پروايي ندارند، شخصيت خود را پيش د
  .آورند مي

از ) ايـن گـوهر گرانبهـا   (  خردمندان، به خاطر داشتن شرم و حيـا 
كننـد و آن را در شـأن يـك فرزانـة فهـيم       ها پرهيز مي بعضي حرف

  .دانند نمي

                                                      
 19لقمان، ص  . 1
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انجامـد،   مـي   »عفّتي در گفتـار  بي«زير پا گذاشتن حيا، نه تنها به 
  .ساز بسياري از گناهان نيز خواهد شد بلكه زمينه

اگر از عمرت فقـط دو  : فرموددر مورد رعايت ادب ) ع(ام صادقام
يـك روزش را بـه فـرا گـرفتن ادب و تربيـت      . روز باقى مانده باشـد 

هاى اخالقـى روز قبلـت يـارى     اختصاص بده تا روز مرگت از سرمايه
   1.بخواهى
  :فرمايد  مى) ع(امام على* 

، و مـن  پيامبر خدا را خداوند ادب آموخت، و او مرا ادب آموخـت 
  .نهم آموزم و براى مردمانِ ارجمند ادب به ارث مى مؤمنان را ادب مى

  :گويد ميمولوى 
  م گشت از لطف ربوادب محر وفيق ادب  بىــم تـوييـدا جـاز خ
  اق زدـه آفـهم  ش درـه آتــبلك   ادب تنها نه خود را داشت بد بى
  

  مناعت طبعـ  9
هـاي   ريمانه، از نشـانه بلندي همت و روحية بزرگوارانه و اخالق ك

  .كمال در انسان است
خســت نفــس و روحيــة حقيــر و كوچــك داشــتن، زيبنــدة يــك 

  .مسلمان نيست

                                                      
 150  ص كافى، روضه.  1
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دوســت دارد . الســالم كــريم و بزرگــوار اســت سيدالشــهداء عليــه
  .لق و خوي بزرگوارانه و مناعت طبع داشته باشندخادمينش هم خُ

  
  جوانمرديـ  10

ي ايثار، گذشـت، بزرگـواري و   فتوت و جوانمردي، آميخته به نوع
زمينة بروز خصلت جوانمردي در مسافرت بيشتر . كرامت نفس است

  .شود پديدار مي
تـالوت  : روايـت اسـت كـه فرمـود    ) ص(در حديثي از رسول خدا 

دوستي با مؤمنان بـه خـاطر خـدا، بخشـيدن       قرآن، ساختن مسجد،
ي و مـزاح بـدون   عـ طب خلقـي و شـوخ   غذاي خود به ديگـران، خـوش  

  1 .است» جوانمردي در سفر«هاي  رتكاب معصيت، از نشانها

انديشند و اينكه  در سفر، برخي تنها به راحتي و رفاه خود مي
برنـد اصـالً برايشـان مطـرح      ديگران در چه شرايطي  به سر مـي 

  .نيست
بعضي هم حاضرند براي آسايش ديگران، خودشان در زحمت 

. خوابي بكشـند  بي باشند، براي راحت خوابيدن ديگران، خودشان
براي سير شدن و سيراب شـدن ديگـران خـود گرسـنه و تشـنه      

  .بمانند

                                                      
 266، ص 73بحاراالنوار، ج  . 1
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  1.»سيد القوم خادمهم في السفر«: فرمود) ص(پيامبر اكرم
سرور و ساالر يك گروه، كسـي اسـت كـه در مسـافرت بـه آنـان       

  .خدمت كند
هر كه خـدمت و ايثـارش بيشـتر باشـد، نـزد خداونـد عزيزتـر و        

  .تر است مقرّب
  

  مهرورزي به مردمـ  11
هاي اخالقـي اسـالم در سـفر، مسـافرت را بسـيار       توجه به ارزش
كه از هرگونه كدورتي پيشگيري  براي آن. كند دار مي شيرين و جاذبه

  :نكاتي را بايد رعايت كنند زائريندر برخورد با  خادمينشود، 
، به برخـي از ايـن امـور    )ص(به نقل از رسول خدا) ع(امام صادق 

  :اند اشاره داشته، فرموده
هاي دوستي مردم با بـرادر دينـي خـود را محكـم      سه چيز پايه«
  :كند مي

  رويي با او برخورد كند، ـ هميشه با خوش1
ـ در مجلس هرگاه به سوي او آمد، برايش جا بـاز كنـد و او را     2

  اند،در كنار خود بنش
  2».ـ او را به هر نامي كه خودش دوست دارد، صدا بزند 3

                                                      
 61، ص 5البيضاء، ج   محجة . 1

 643، ص 2كافي، ج .  2
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  خيررساني به مردمـ  12
در مسافرت، اگـر  . هاست بهره رساندن به ديگران، عامل جذب دل

هاي خـود   كسي از خودسخاوت ومردانگي و ايثار نشان دهد و داشت
ر داشته باشد، د» مواسات«را دراختيار ديگران نيز قرار دهد و با آنان 

  .ديگران نيز دعاگو و خيرخواه او خواهند بود. كند ها جا باز مي دل
اسـت و  » امتياز اخالقـي «پيشگام شدن در نيكي به ديگري، يك 
  .عطا و بخشش قبل از سؤال، امتيازي ديگر

آورد، هم  بازي و اخالق كريمانه در سفر، محبوبيت مي دست و دل
  .نزد خدا و هم پيش بندگان خدا

رادر دينـي حقـوقي دارد كـه مراعـات و اداي آنهـا،      مسلمان، بر ب
كاهـد و روابـط اجتمـاعي را در جامعـة      هـا را مـي   بسياري از اختالف
  .كند اسالمي تقويت مي

شناخت اين حقوق و وظايف، گام اول است، مراعات و اداي آنهـا،  
  .گام دوم و مراعات متقابل و دو جانبة آنها گام سوم

ل پيش آيد، آن هـدف يـاد شـده    در هريك از اين سه مرحله خل
  .شود تأمين نمي

شـيعيان  : گفـت ) ع(در حديثي، نقل شده كه كسي به امام بـاقر  
  .شما نزد ما فراوانند
  كنند؟ آيا ثروتمندان به مستمندان كمك مي: حضرت فرمود

  كنند؟ گذرند و گذشت مي آيا نيكوكاران، از بدرفتاران مي
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  آيا با هم برابري و مساوات دارند؟
  .نه  :خ دادپاس

شـيعه كسـي   . نيسـتند » شيعه«پس اينان كه گفتي : امام فرمود
  1 .است كه چنين باشد

خود را نسبت به برادران ديني خـود نـدانيم، ممكـن     اگر وظايف
است قصور و كوتاهي از ما صورت بگيرد و به خاطر آن مورد مؤاخذه 

  .قرار گيريم
در حـديث   )ع(اهميت مساله تا بدان حد است كـه امـام سـجاد    

معروف اسـت، ايـن وظـايف و     »الحقوق لةرسا«مفصل و بلندي كه به 
  2 .تكاليفي را كه نسبت به ديگران داريم برشمرده است

بـه شـمار   »  اخـالق سـفر  «اين حقـوق نيـز از    شناخت و مراعات
  .آيد مي

  .بدانيم و با قصد قربت كار كنيم» عبادت«خدمت به زائران را 
 النّاسِ اَحب منْ) ص(اهللا رسولُ سئلَ: يقُولُ )ع(اَبيعبداهللا عنْ

  اهللا؟ الَى
  للنّاسِ النّاسِ اَنْفَع: قالَ

تـرين   از رسول خـدا سـئوال شـد محبـوب    : فرمود) ع(امام صادق
كسـى كـه بيبشـترين    : مردم در پيشگاه خدا كيست؟ پيامبر فرمـود 
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   1.سود و خدمت را به مردم عرضه نمايد
بيني نشده، سـفر را بـه كـام انسـان تلـخ       گاهي مشكالت پيش* 

  .سازد مي
و رفع نيـاز  » قضاي حاجت«قدر در روايات اسالمي بر فضيلت  آن

  .آور است   است كه بهت برادر مؤمن تأكيد شده
  .گونه نيازهاست مسافرت، صحنة بروز اين

ي از مشـكالت ديگـران   ا اگر كسي توفيق داشـته باشـد كـه گـره    
اش براي رفع نيازهايشان بـه او روي آورنـد،    بگشايد، يا برادران ديني

اين موهبت الهي و نعمت بزرگي اسـت كـه خداونـد بـراي او فـراهم      
  .ساخته است

  .رساني كوتاهي نكند بايد قدرش را بداند و از خدمت
  

  غنيمت شمردن فرصتـ  13
رسد  در ايام زندگى شما، لحظاتى فرا مى« :فرمود) ص(رسول خدا

گيريـد و فرصـت    بخـش الهـى قـرار مـى     كه در معرض نسيم حيات
ها استفاده كنيد  بكوشيد كه از آن فرصت. آوريد مناسبى به دست مى

   2».و خويشتن را در مسير فيض الهى قرار دهيد
آنكـس  « :فرموده استدر مورد ارزش فرصت ) ص(رسول اكرم* 

                                                      
  339  ص ،73 ج بحاراالنوار.  1
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كه به رويش درِ خيرى گشـوده شـد غنيمـت بشـمارد، و از فرصـت      
   1».شود داند چه وقت آن در برويش بسته مى نمى استفاده كند، زيرا

 فَـانْتَهِزُوا  السحابِ، مرَّ تَمرُّ اَلْفُرْصةُ: علَيهِالسالم على قالَ* 
رِ فُرَصالْخَي :  

گـذرد،   فرصت مانند ابر از افق زنـدگى مـى  : فرموده است) ع(على
ز آنها آيد غنيمت بشماريد و ا هاى خيرى پيش مى مواقعى كه فرصت

   2.استفاده كنيد
   3.گردد گذرد و دير برمى فرصت خيلى زود مى: و نيز فرموده است

  
  تداوم آشناييـ  14

دار و درازمدت، نتيجة يـك برخـورد و    هاي ريشه بسيار از دوستي
  .آشنايي در سفرهاست

سفر، اگر طوالني باشد، زمينة كسب دوستي و آشنايي هم بيشتر 
  .خواهد بود

تأكيد شده كه با هم خوشرو و خوشخو باشيد، تـا    ت،اگر در روايا
رفتـاري   خُلـق و خـوش   يا آنان كه حسـن . هايتان پابرجا شود دوستي

شـوند، يـا بـه تعبيـر حضـرت       داشته باشند، دوستانشان فـراوان مـي  
                                                      

  350  ص ،2 مستدرك.  1
  340  ص غررالحكم،.  2
  89  ص غررالحكم،.  3



 37 و تغذيه اسكانكميته مشاركت مردمي، 

، »رويي، رشتة پيدايش دوسـتي اسـت   رويي و گشاده خوش«) ع(امير
 و شايسته به عنوان زيربنـاي  اينها همه، عالوه بر تأكيد بر اخالق واال

هـا داللـت    روابط اجتماعي خوب، بر ارزشمند بـودن تـداوم دوسـتي   
  .كند مي

دست آمده در طول سفر را به  هاي به با اين حساب، نبايد آشنايي
  .فراموشي سپرد و از تداوم آن غفلت كرد

گيرنـد يـا    امروز كه افراد با دوربين از يكديگر عكس يادگاري مي
اي از عكـس يـا فـيلم يادگـاري از      كنند، ارسال نمونـه  مي فيلم تهيه
  .تواند عامل تحكيم پيوندهاي دوستي باشد سفر، مي

  .آشنايي و دوستي، ارمغان سفر است
آن را حفظ كنيم و از تباه شدن يـا گسسـته شـدنش جلـوگيري     

  .كنيم
  

  ـ توجه به اوقات نماز 15
   :فرمايد خداوند در قرآن كريم خطاب به مؤمنان مي

  1.»قُوموا للّه قانتننَ  الْوسطي و ةِحافظُوا علَي الصلَوات و الصال«
بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد، و خاضعانه براي خـدا بپـا   «

  ».خيزيد

                                                      
 228بقره، .  1
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آمده است كه هرگاه زمان نماز فـرا  ) ع(در حاالت ائمه معصومين
شد، وقتـي   ن ميشان دگرگو رنگ چهره لرزيد، رسيد، اندامشان مي مي

  : فرمودند شدند، مي علت آن را جويا مي
ها زيـر بـار    ها و زمين و كوه وقت اداي امانتي رسيده كه آسمان«

  1».آن نرفتند و آن را برنتافتند
  :فرمودند و يا مي

ايسـتد، رنگـش    سزاوار است كسي كه در پيشـگاه خداونـد مـي   «
  ».پريده و بندبند اعضاي بدنش بلرزد

بكر آنگه كه او را  در فرماني به محمدبن ابي) ع(لي امير مؤمنان ع
  :والي مصر قرار داد، چنين نگاشت

نماز را در وقت تعيين شدة آن به جاي آور، نه به خاطر فراغـت  «
آن را بـه تـأخير    ،و بيكاري در انجام آن شتاب كن و نه به بهانة كـار 
  2 ».بيانداز، بدان كه همة اعمال تو بسته به نماز تو است

بخواننـد،   جماعـت طبيعي است كه اگر نمازهاي واجب را به  *
اگر : در روايت آمده است. پاداشي برتر و غيرقابل تصور خواهد داشت

نماز به جماعت خوانده شـود و نمـازگزاران بـيش از ده نفـر باشـند،      
  .پذير نيست شمارش پاداش آن توسط افراد بشر امكان
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شدند، اگر درياهاي آسمان بيش از ده نفر  ]در نماز جماعت[اگر «
و زمين مركّب و جنّ و انس و فرشـتگان نويسـنده شـوند، نخواهنـد     

  1 ».توانست ثواب يك ركعت آن را بنويسند
حضـرت بـه سـمت بـاال     . در جنگ صفّين، هنگامِ زوال بود *

آيـا از وقـت نمـاز جسـتجو     «: عباس عرض كـرد  ابن. كرد نگاه مى
ن جنگ ما جز بـراى برپـا شـدن    آيا اي! آرى«: فرمود» كنيد؟ مى

  »نماز است؟
صبح نوزدهم ماه مبارك رمضان كه او را با فَرقِ شكافته از مسجد 

هـيچ وقـت   «: بردند، چشمش بـه فَجـر كـه افتـاد، فرمـود      بيرون مى
   2».در خواب باشد) ع(نديدى كه على

  
  ـ پوشش مناسب 16

شـما   همچنان كه دوست داريد افراد ناآشنا«: فرمود) ع(امام علي
هـا   را در بهترين حالت خـود ببيننـد و در نتيجـه خـود را بـراي آن     

بـا  (رويد نيز، آراسـته   آراييد، زماني كه نزد برادر مسلمان خود مي مي
  3».ظاهر شويد) لباس و وضعيت مناسب

                                                      
 443، ص 6الوسائل، ج  مستدرك.  1

  138  ص واقعه، مباركه سوره تفسير.  2
 612خصال، ص   3
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  :در حديثي ديگر فرمود) ص(همچنين رسول خدا
اش نـزد بـرادران    همانا خداوند دوست دارد هنگـامي كـه بنـده   «

  1».رود، منظّم و آراسته باشد يني خود ميد
  

  ـ زينت تشيع 17
ايراني، سفيران مذهب تشـيع و انقـالب اسـالمي در     خادمين

ديگر كشـورها هسـتند و مسـلمانان سـاير بـالد، شـيعه بـودن و        
بينند، بنـابراين   هاي تشيع را در رفتار و كردار ايرانيان مي ويژگي

و افتخار پيشوايان خود  بايد به شكلي عمل كنند كه باعث زينت
  .باشند

: شـنيدم كـه فرمـود   ) ع(از امام صـادق : گويد هشام كندي مي
دارم از اين كه كاري انجام دهيد كه به خاطر  شما را برحذر مي«

كنند؛ زيرا فرزند بد، با عمل خود پدر را بـدنام    آن، ما را سرزنش
  2.كند مي

يعنـي در  (بانتان شما با غير ز« :آمده است) ع(در بيان امام صادق
  3 ».دعوت كنيد) اسالم و تشيع(مردم را به ) عمل

                                                      
 85، ص 1خالق، ج اال مكارم.  1

 219، ص 2كافي، ج  .2

 78، ص 2كافي، ح .  3
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  با وضو خدمت كردنـ  18
كسى كه با وضوء بخوابد، اگر در شب «: فرمود) ص(رسول خدا

   1».مرگ به سراغش آمد، اين شخص شهيد از دنيا رفته است
وضو زياد بگير تا خداوند : فرمودند) ص(پيامبر بزرگوار اسالم* 

روز وضو داشته باشـى كـه    ياد كند و اگر توانستى شبانهعمرت را ز
در اين صورت اگر مرگت فرا رسـد بـا وضـو باشـى شـهيد از دنيـا       

   2.خواهى رفت
رسيد و از كمى رزق شـكايت  ) ص(فردى خدمت رسول خدا* 
هميشه با وضو و طهـارت بـاش، روزيـت    «: فرمود) ص(پيامبر. كرد

  ».گردد فراوان مى
  

  وردگانـ احترام به سالخ19
ا در بـين آنهـا       افـراد  اگرچه همه زائران احترام خاصـي دارنـد امـ

  .ندي هستبيشترسالخورده وجود دارند كه نيازمند كمك 
احتـرام بـه سـالخورده، احتـرام بـه خـدا       «: فرمود) ع(امام صادق

  3.»است
  

                                                      
  42  ص ،1 جلد الوسائل، مستدرك.  1
  383  ص ،1 ج الشيعه، وسائل.  2
 658، ص 1الشيعه، ج  وسائل.  3
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  :فرمود) ص(در حديثي ديگر رسول خدا * 
يد كـرده  هركس، سالمندي را كه در اسـالم مـوي خـود را سـپ    «

  1.»احترام كند، خداوند او را از هراس روز قيامت آسوده سازد
كسى كه بـه خردسـاالن، تـرحم و بـه     : فرمود) ص(رسول خدا* 

  2.سالمندان، احترام نكند از ما نيست
احترام و تكريم مسلمانى كـه مـويش در اسـالم سـفيد     : و فرمود

   3.شده است، تكريم و تجليل از خداست
ى كـه سـالمندان را احتـرام كنـد؛ خداونـد      كسـ : همچنين فرمود

   4.دهد متعال او را از وحشت و ترس روز قيامت نجات مى
به يـاد داشـته باشـيم كـه     ) ع(اين سخن را نيز از حضرت على* 
  :فرمود

دانشمند را به خاطر علمش و بزرگسال را به خاطر سـن او، بايـد   
   5.احترام كرد

، كسانى كـه در  شرفياب شد) ص(پيرمردى حضور رسول اكرم* 
محضر آن حضرت نشسته بودند مراعات احتـرامش را ننمودنـد و در   

                                                      
 658، ص 1الشيعه، ج  وسائل.  1

  227، ص  71بحاراالنوار، ج .  2
  240  ص ،3 ج كافى، اصول.  3
 7  ص راوندى، نوادر.  4

 11007  حديث غررالحكم،.  5
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از اين رفتـار  ) ص(پيغمبر اكرم. جا دادن به او كُندى و تسامح كردند
كسى كه به خردسـاالن مـا   : ادب ناراحت شد، به آنان فرمود برخالف

از تفضّل و ترحم نكند و پيران ما را مورد تكريم و احترام قرار ندهـد  
   1.ما نيست و با ما بستگى و پيوستگى ندارد

  
  ـ اخالص در عمل 20

شرط اساسي در تمامي عبادات است، هر كس عبادتي را   اخالص،
براي خودنمايي و ريا و يا دستيابي بـه امـور مـادي و دنيـايي انجـام      

  .دهد، از آن عمل هرگز بهره و نصيبي نخواهد برد
ننده اسـت كـه اگـر رزمنـده و     ك اي تعيين اين اصل مهم به اندازه

جهادگري در ميدان نبرد شركت كند و هدفش دسـتيابي بـه غنـايم    
گيري از دشمن و رسيدن به پسـت و مقـام باشـد و در     جنگي، انتقام

  .آيد اين راه كشته شود، شهيد به حساب نمي
. همه چيز در گرو نيت انسان است و با آن ارتبـاط مسـتقيم دارد  

  : فرمود) ص(رسول خدا
»مالُ بِالنّياتا األ َعنَّم2».ا  
يعني براسـاس نيـت    [. ها است جز اين نيست كه كارها به نيت«

                                                      
  34  ص ،1 ج ورام، مجموعه.  1
 46، ص 6صحيح مسلم، ج .  2
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  »].شود هركس، بررسي و پاداش يا جزا داده مي
  :در حديث ديگري نيز فرمود

هرگاه كاري را انجام دادي، آن را فقط براي خدا انجام ده، زيـرا  «
لـذا خـدمت    1.پذيرد ود ميخداوند تنها اعمال خالص را از بندگان خ

  .به زائرين را عبادت بدانيم و با قصد قربت كار كنيم
  

  خشم و غضبـ  21
  :فرمودند ) ع(امام حسن عسكرى*  

اَلْغَضَب فْتاحشَرٍّ كُلِّ م  
   2.خشم كليد هر بدى و زشتى است

نقـل شـده كـه شخصـي بـه محضـر پيـامبر        ) ع(از امام صادق *
درخواسـت كـرد كـه مـرا موعظـه و      رسيد و از آن حضرت ) ص(خدا

  .نصيحت كن
برو » إِذْهب وال تَغْضَب«: اي كوتاه و جامع فرمود حضرت در جمله

  .و غضب نكن
از خشـم و  : السالم به حارث همداني فرمودند حضرت علي عليه *

  .غضب برحذر باش كه لشگري بزرگ از ابليس است
بوده، آشـفته  ها صبور و بردبار  هركس در برابر مشكالت و سختي

                                                      
 103، ص 77بحاراالنوار، ج .  1

  العقول تحف.  2
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  : در اين زمينه فرمود) ص(رسول خدا . و خشمگين نشود
خشم ايمان را تباه مي كند، چونان كه سركه عسل را خـراب  «

  1».كند و فاسد مي
مـن  : آمد و عرض كرد) ص(روزي عربي بياباني نزد رسول خدا 

تـا راهنمـاي   [نشينم، سخناني جامع بـه مـن بيـاموز     مردي بيابان
  .]عملم باشد
  !دهم خشمگين نشوي به تو فرمان مي: فرمود حضرت

عرب سه بار سؤال خود را تكرار كرد و حضرت همان پاسخ را 
پـس از ايـن ديگـر    : كه آن مرد به خـود آمـد و گفـت    داد، تا آن

جز به خير، مـرا فرمـان   ) ص(كنم؛ رسول خدا  چيزي سؤال نمي
  2.نداده است

تفسـير  را ) ص(زيبايي كـالم رسـول خـدا   ) ع(سخن امام صادق
  : كند كه فرمود مي

  «3الْغَضَب مفْتَاح كُلِّ شَرّ«
  ».خشم، كليد هر بدي است«

بنابراين هر زائري بايد مراقب خود باشـد تـا بـر كسـي خشـم      
نگيرد و اگر خشمگين شد، خشم خويش را فرو برد و اجازه ندهـد  

                                                      
 302، ص 2كافي، ج .  1

 302همان، ص .  2

 303همان، ص .  3
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  . به درگيري و خشونت مبدل گردد
خشم خـود را فـرو نبـرد     اي هيچ بنده«: فرمود) ع(امام صادق 

  1»...آن كه خداوند بر عزّت او در دنيا و آخرت بيافزايد مگر
  

  بهداشتي  ـ چند نكتة 22
باشـد،   كنندة سالمتي انسان در سفر مـي  رعايت اموري كه تأمين

بسيار ضروري و الزم است؛ زيرا ممكن است با اندك غفلتي، گرفتـار  
حضـور در  ائرين و يـا  خدمت به زبيماري شده و چند روزي از فيض 

  .هاي مقدس محروم بماند ها و مكان حرم
در خصـوص اهميـت نظافـت و    در احـاديثى  ) ص(رسول خـدا * 

اسالم پاكيزه است، پـس خـود را پـاكيزه كنيـد،     : فرمايد مىبهداشت 
نظافـت از ايمـان اسـت و      2.چرا كه جز پاكيزه به بهشت وارد نشـود 

   3.اند ايمان با صاحبش در بهشت
پـاكيزگى از اخـالق   : فرمايـد  نيز در احاديثى مى) ع(م صادقاما* 

   4.پيامبران است
  

                                                      
 110، ص 2كافي، ج .  1

  351  ص ،5 ج بغداد، تاريخ.  2
  291  ص ،59 ج االنوار،بحار ؛21 ص ،)ع(النبى طيب.  3
  222  ص العقول، تحف.  4
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  هاي سفر ـ نيازمندي 23
هـاي خـود را همـراه     شايسته است خادمين برخـي از نيازمنـدي  

  .بردارد تا هنگام نياز از آن بهره گيرد
رفـت،   هرگاه به مسافرت مـي ) ص(رسول خدا «طبق نقل عايشه 

  :شتدا چند چيز با خود برمي
ـ شـانة    5ـ مسـواك   4ـ شانة كوچـك    3ـ مسواك،  2 ـ آيينه، 1
  1».بزرگ

  : كند نيز در بحاراالنوار نقل مي) ره(مرحوم مجلسي 
رفـت، شـانه، مسـواك و     هرگاه به مسافرت مـي ) ص(رسول خدا«
  2».داشت دان با خود برمي سرمه

در وصيت لقمان بـه فرزنـدش   ) ع(همچنين به نقل از امام صادق
  :ين آمده استاين چن

اي پسرم، شمشير و كفش و عمامه و ريسمان و مشـك آب و  «
نخ خياطي و سوزن در سفر همراه داشته بـاش و داروي بيشـتري   
همراه خود بـردار تـا هـم خـود و هـم همراهانـت از آن اسـتفاده        

  3».كنيد

                                                      
 72، ص 4البيضاء ، ج  محجة.  1

 235، ص 73بحاراالنوار،  ج .  2

 834، ح 185، ص 2من ال يحضره الفقيه، ج  3
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با خـود دارو   ]در مسافرت[«: لقمان حكيم به فرزندش فرمود* 
هـم تـو و هـم همسـفرانت از آن بهـره       ]تا در صـورت نيـاز  [بردار 
  1»...گيرند

                                                      
  275، ص 73بحاراالنوار، ج .  1



  
  بايدها و نبايدها

هـم   .است يمدرسه و كالس بزرگ درس مكتب، كي نياربع .1
رفتار و هم با  درس گرفت ثارهايرفتارها و گذشت و ااز  ديبا

 .بود يرانيا ميعنصر فه تيو شخص نيغ فرهنگ اربعمبلّ ستهيشا

 نيامامت امام حسه حركت نهضت كربال ب نيا يمحور اصل .2
 نيـ ونات مـرتبط بـا ا  ؤشـ  هيـ محور و كل نيا. است السالم عليه

قرار گيرد و ها  خادمين موكبمورد توجه  مستمراً يستينهضت با
  .باشد يو تالش تيمحور هر اقدام و فعال

 اي كيلب« شـعار   نيو موثرتر نيتر فيلط ن،ي، رساترنيباتريز .3
ـ  نياست كـه خـود مبـ    »)ع( نيحس  ينـگ غنـ  غ فرهو مبلّ

ـ  يبـه شـعارها   نياربعـ  لياز تبـد  .نهضت كربال است و  يحزب
...  يو مـذهب  ياسـ يهـا و رجـال س   تيشخص غيو تبل ي،گروه

 .اجتناب شود

آداب و اخالق و  تيرعاسفر زيارتي اربعـين   صهيخص مهمترين .4
ـ يوكـه  صـاف  نصدق و صـفا و ا   دانيزائـر شـه   يهـا  يژگ

 .كربالست

ادب و اخـالق رفتـار    تيعاراحترام به قوانين كشور عراق و  .5
حركـت   يبرا غيتبل نيبهترها  خادمين موكباز جانب  ستهيشا

  .است رانيو فرهنگ مردم ا نيبزرگ اربع
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ـ  نيبعنوان مهمترنيز فرهنگ   ازمنـد ين نيشاخصه اربع
اجتمـاع   نيبزرگتـر  نيـ ا .مستمر در جهات مختلف است نييتب

ر از هـ  شـتر يو تبلور نمـاد مكتـب انسـان سـاز كـربال ب      يبشر
 توسـط  نهضـت كـربال   يهـا  يژگـ يو تيـ رعا ازمندين يموضوع

عنوان نماد ممتـاز  ه حركت ب نيانعكاس ا طبعاً .استخادمين 
 انيـ كه در منظـر جهان  طلبد يم يخاص اتيخود مقتض يعيش

و مجامع  ينظر افكار عمومريمورد توجه و ز تيبا حساس كامالً
  .شود يم يريگيپ انيو مذاهب و اد يجهان

 كيـ  شـتر يهـر چنـد ب   نيحركت اربعـ  ،يعاد جهانلحاظ ابه ب .6
و  يبـزرگ انسـان   يها متعلق به آرمان كنياست ل يعيحركت ش

 يجهـان  نييدر تب .است يو آزادگ يزيو ظلم ست يراه جوانمرد
و رفتار  غيتبل يستيبا آن، ريفراگ تيحركت متناسب با ظرف نيا

 نياربعـ  شـق پـر تالطـم و سراسـر شـور و ع     انوسيـ اق نيا.نمود
ـ حر ةتشـن  ديـده و  مظلوم و ستم انسان ها ونيلياند متو يم و  تي

السـالم   عليـه  نيسـ ح امـام  بخشيـ آزاد مكتبِ رابِيرا س يآزادگ
رنگ و بوي ايراني  و شـيعي  توجه نمايند خادمين لذا  .دينما

هـايي را در بـين    ممكن اسـت حساسـيت  دادن مراسم اربعين 
 .يجاد نمايدمردم مخلص عراق و ساير مسلمانان ديگر كشورها ا

ميزبـان بـودن دولـت و    توجه داشته باشند، حتمـاً   خادمين .7
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مـدنظر قـرار گيـرد تـا بـه       مردم عراق به عنوان يك اصـل 
ايـن حركـت عظـيم     »خودجوش بـودن «و  »مردم محوري«

توجه به اين مسئله كه مردم  .ها، خدشه وارد نشود توسط عراقي
، كرامـت،  خانه هستند و بايد عزت عراق، ميزبان اصلي و صاحب

  .جداً مورد انتظار است استقالل و حرمت آنها حفظ شود
ترك مخاصمه و مجادله، ترك سخنان ناشايست و كلمات لغو و  .8

مال دنيـايي كـه در هـر جـا مـذموم و سـبب         بيهوده و صحبت
قساوت قلب است، بلند نكردن آواز و صداي خود براي هر علتي 

 .گردد تأكيد مياز جمله مواردي است كه كه باشد، 

كنيـد بـراي    داروي خاصي مصرف مـي   در صورتي كه همه روزه .9
هـاي مربوطـه همـراه     داروي خود را با نسخه مدت خدمتطول 

 .داشته باشيد

ــز موفقيــت در .10 ــار رم ــار، خــوش  ك ــي،  صــبر، گذشــت و ايث روئ
است، به اين مهم  ديگر خادمانهمبستگي، اتحاد و هماهنگي با 

 .عنايت شود

راق سـاعت خـود را بـا وقـت محلـي      به محض ورود به خاك عـ  .11
 .ها به وقت محلي است كه همه برنامهبدانيد تنظيم كنيد، 

در روابط اجتماعي با شهروندان عراقي، ماموران، خادمان حـرم،   .12
همواره مشتركات ديني را مدنظر قـرار داده و از بحـث و جـدال    

 .با آنها خودداري فرمائيد
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شناسـنامه، كـارت    ها و مدارك اضافي مثل همراه نداشتن كارت .13
 و بسنده كردن به گذرنامه... ملي، دفترچه بيمه و 

، در تمام ايام سفر لباس مناسب بپوشند و حجـاب  خادمانهمه  .14
  .را كامالً رعايت كنند

هـاي   ها، زائران از كشورها و فرهنـگ  با توجه به اينكه در موكب .15
، شـئون اخالقـي و   خادمينآيند، الزم است  مختلف گرد هم مي

مورد و ايجـاد سروصـدا پرهيـز     را حفظ و از شوخي بي فرهنگي
  .نمايند و نماينده خوبي براي جمهوري اسالمي ايران باشند

ها كـه از دسـتورات    بايستي با پرهيز از اسراف غذاها و نوشيدني .16
دين مبين اسالم است، به اين اخالق پسـنديده اسـالمي جامـه    

  .عمل پوشاند
و موكـب  داشـتن   نگـه اهتمـام بـه پـاكيزه    رعايت بهداشـت و   .17

  .استها  خادمين موكبنشانگر شخصيت واالي محيط اطراف 
دستور قرآن در سوره آل عمران، اتحاد با ديگـر اديـان الهـي در     .18

كيشـان مسـلمان    اتحاد با هم .نقاط مشترك توحيد و معاد است
لذا مبادا در اين سـفر بـا   . از مذاهب ديگر پسنديده و اولي است

آميز كه بارها از سوي مراجع عظام تقليـد،   رفتار و كلمات اهانت
 .پسند شويم حرام اعالم شده، موجب تفرقه دشمن

شـوند، لـذا مناسـب     ها، زبان فارسي را متوجـه مـي   برخي عراقي .19
ــاربرد كلمــات   اســت در گفــت ــه شــوخي از ك ــا، حتــي ب وگوه
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 .آميز و خالف ادب اجتناب شود اهانت

كوشش شـود تـا   طول سفر در حفظ و نگهداري از گذرنامه در   .20
 .در هنگام خروج از عراق مشكلي رخ ندهد

احتمال معطلي زياد در مرحله عبور از مرز، اعم از خاك ايران يا  .21
بـراي گذرانـدن تشـريفات    ) در مرحلـه رفـت و برگشـت   (عراق 

گمركي و كنترل گذرنامـه وجـود دارد، بنـابراين حفـظ نظـم و      
 .نتظار استآرامش، عدم درگيري و پرهيز از رفتار تند، مورد ا

احترام گذاشـته شـود و بـه    عراق  و انتظامي به نيروهاي نظامي .22
تذكرات امنيتي و حفاظتي آنان توجه گردد و از هرگونه برخورد 

 .اجتناب شودآنان كالمي غيرمعمول با 

ادوات نظامي در كشور  نظامي و انتظامي و برداري از اماكن فيلم .23
هـاي   از پايانـه  لذا از گـرفتن عكـس و فـيلم   . عراق ممنوع است

هــا جــداً  امــاكن ممنوعــه نظــامي و انتظــامي و ســيطره  مــرزي،
 .خودداري شود

در ايران و عراق حساسيت زيـادي روي موادمخـدر و داروهـاي     .24
حمل هرگونه موادمخدر حتي بـه مقـدار   . گردان وجود دارد روان

خيلي كم و براي مصرف شخصي يا به عنوان دارو، نـزد محـاكم   
نيست و احكام سنگيني دربر خواهد داشـت و  عراقي قابل قبول 

 . موجب بازداشت دارنده خواهد شد

در ... از طرح مسايل جنگ ايران و عراق يـا شـهدا و بزرگـان و     .25
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عراقي اجتناب شود، زيرا ممكـن  مأمورين و شهروندان گفتگو با 
 .است موجب كدورت و كينه گردد

از ين خـادم با توجه به وضعيت سياسي و امنيتي كشـور عـراق،    .26
هرگونه بحث و جـدل سياسـي و سـردادن شـعارهاي سياسـي      

خصـوص   وآمد با افـراد مشـكوك و بـه    خودداري كنند و از رفت
هاي معاند نظام جمهوري اسالمي ايران اكيـداً خـودداري    جريان
 .نمايند

هــايي نظيــر  از نزديــك شــدن بــه صــحنهخــادمين الزم اســت  .27
ــاني، ا     ــاهرات خياب ــع، تظ ــري، تجم ــادفات، درگي نفجــار، تص

نـد و در صــورت مشــاهده ايــن  نخــودداري ك... ســوزي و  آتـش 
 .دنحوادث به سرعت از محل دور شو

حتماً قبل از سفر نسبت به تخليه حافظه تلفن، فلش مموري يا  .28
بـرداري از مـوارد غيرضـروري و شـماره      دوربين عكاسي و فـيلم 

 .هاي مراكز مهم، اقدام شود تلفن

ــ  .29 ــه و غيرضــروري در مكالمــات تلفنــي از بيــان مطال ب محرمان
 .خودداري شود

از ضـمناً  . مواظبت از پول و اموال شخصي و مراقبت از سـارقين  .30
قرار دادن مدارك و پول در جيب عقب شلوار پرهيز شود و بهتر 
 .است در جيب داخل كه داراي دكمه و زيپ اسـت، قـرا رگيـرد   

 .آويز استفاده شود مري يا گردنكهاي  در صورت امكان از كيف



 55 و تغذيه اسكانكميته مشاركت مردمي، 

ويژه هنگام خريد  تحويل تلفن همراه خود به افراد ناشناس، به از .31
 .كارت جداً پرهيز شود يا تعويض سيم

 هاي مختلف مثل صـدقه  پرهيز از دريافت پول از زائرين به بهانه .32
 ...و 

كـه   داشتن سعه صدر و حوصله فراوان در طـول مـدت خـدمت    .33
 .اين خود ابزار مهم خدمتگزاري است

 ها در انجام تفتيش يطرههمكاري با مأمورين س .34

توجـه  همكاري با مأمورين ايراني و عراقـي در خـروج از مـرز و     .35
كامل به مهر ورود و خروج در گذرنامـه چـه در رفـت و چـه در     

 .هنگام بازگشت
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