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دي�دار »بيت اهلل« و مس�جد و مرقد رس�ول اهلل )ص(، صفابخش 
جان و اميدبخش دل و روشنگر ديده است. مکه و مدينه، تاريخ 
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و سرگذشت ها و ماجراها و درس ها، رمز ها و عبرت ها دارد.
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صــحرايي رو به بهـشت
هر چ�ه به اي�ن دل از صاح�ب دور افت�اده التماس 
مي کنم، گوش نمي کند، ک�ه نمي کند، چيزي نزديک 
سه هزار کيلومتر از همه فاصله گرفتم، شايد در ساية 
فاصله ها لختي به آرامش نشيند. اما تمام فاصله ها را 
با اماها و اگرها و بايدها و نبايدها پرکرده اس�ت و از 
س�رصبح تا به شام در و ديوارش را با چرک و چروک 
زينت مي کند، ... ديشب او را حرم بردم تا شايد کمي 
ميان من و او نمکين يا عسلين شود، اّما هر چه کردم 
از درهاي حرم جلوتر نيامد که نيامد، با او لج کردم و 
پاهايم از غصه کفش�ها را گذاشت و با عجله به حرم 
وارد ش�د ولي چه کنم که همين عجله کار دستم داد 
و ناچاراً با همان عجله بادس�تي کاله يافتم و با دست 

ديگر برسرگذاشتم.                ادامه در صفحه 2 
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ادامه از صفحه 1
مگر مي توان »کعبه« را بر زبان آورد و از »ابراهيم 
خليل الرحمان« نگفت؟ مگر مي ش��ود زمزم را ديد و 
به ياد »اس��ماعيل« نيفتاد؟ مگر نام صفا و مروه، جدا 

از ياد »هاجر« تواند بود؟
و ح��اال به عرفات می رس��ی که بيابان نيس��ت و 
دريای معرفت اس��ت. آب دريا را اگر نتوان کش��يد، 
هم به قدر تشنگی بايد چشيد. زنهار که تو اگر چون 
ش��بلی باش��ی و از اين دريا به معرفت خالق نرسيده 

باشی، اصال حج نگزارده ای. 
از عرفات تا مش��عر و منی،  شريان های معرفت 
و ش��عور و آرزو را گره می زنی. ايستگاه به ايستگاه از 
»خانه« دور می شوی و به »صاحبخانه« نزديک می 
شوی و پس از تولد دوباره به خانه هبوط می کنی...

 »عرف��ات« صحنة ش��ورانگيز مناجات عاش��قانه 
حس��ين )علي��ه الس��الم( را ب��ا خداون��د، در دامنة 
»جبل الرحمه«؛ کوه رحمت به ذهن می آورد و »منا« 

خاطرة قرباني شدن اسماعيل به دست ابراهيم را.
چه بهتر که در عرفات با حسين )ع( همنوا شوی 
و از حنج��ر خش��ک و خ��ون آلود فرزند رس��ول اهلل 
)ص( حض��ورت را در اينجا نجوا کنی. »اي حس��ين، 
تو در اين دش��ت، چه خواندي که هنوز، س��نگ هاي 
ک��وه رحمت از گرية ت��و گريانند؟ در دعای عرفه، تو 
چه گفتي و چ��ه خواندي، که هنوز تب عرفان تو در 
پهنة اين دشت، به جاست؟ پهندشت عرفات، به عطر 
تو وادي »معرفت« اس��ت. و به وادی ش��عر و شعور، 
مش��عر، وصل است. ای حسين جان اين دشت از نام 
تو عرفان دارد، روز با تو نفس می کشد و شب، از ياد 
خورد. آس��مان، رنگ خدايي  تو به ملکوت پيوند می 
دارد و بي��ش از هميش��ه به زمين نزديک اس��ت. اي 
حس��ين، اي زالل ايمان، ای مرد عرف��ان و قيام، در 
دع��اي عرفه ات، ت��و چه خواندي، تو چ��ه گفتي که 
امروز زير هر خيمة گرم، يا که در س��اية هر س��نگ 
بزرگ، يا ک��ه در دامن کوه، حاجيان با تو در نغمه و 

در زمزمه اند، گريانند؟!«
عرفات، صحراي عرفان است و دعاي معروف امام 
حسين )عليه السالم( در اين روز، و نيايش عرفة امام 
زين العابدين )عليه السالم( در زمزمة عاشقانة حجاج، 
در زي��ر چادرهاي گرم، در دش��ت س��وزان عرفات، 
شنيده مي شود. اشک ها جاري و دل ها شکسته است. 
نم��از و دع��ا و نياي��ش و گريه، از ظه��ر عرفه 
ت��ا غروب آن روز، محش��ر ب��ه پا مي کن��د و آنگاه 
روانه مش��عرت می کن��د. هرکس به ح��ال خويش 
مي انديش��د و قيامت را در نظر خود مجّس��م کرده 
و به ياد مي آورد. عده اي هم با اش��تياق، گمش��دة 
خود را می جويند. عاش��قان ديدار»مهدي« )عجل 
اهلل تعالي فرجه الشريف( می دانند که در عصر روز 
عرفه، حتمًا امامش��ان در عرفات است. و اين عشق 

مگر قابل توصيف اس��ت؟ 
از کجا معلوم که بعضي از اين حاجيان دلسوخته 
و دل شکس��ته، »او« را نديده باشند؟! و تو اگر تشنه 
ديدار باشی، و عطش عشق چشيده باشی، از کجا که 
به »لقای دوس��ت« نرسي؟ مطمئن باش که در کوي 
مهدي )عجل اهلل تعالي فرجه الش��ريف( فيض ديدار، 

نصيب ديده هاي پاک و قلب هاي خاضع است. 
درکوي ما، شکسته دلي مي خرند و بس

بازار خود فروشي از آن سوي ديگر است 
تن��گ غروب نه��م ذيحج��ه و در اي��ن صحراي 
عرف��ان، عطر حضور حضرتش را مي ت��وان بوئيد. اما 
همه دنبال پاسخ اين سوالند که »مهدی«، در خيمه 
دِل چه کسی اقامت گزيده است؟ توفيق ديدار، سهم 
کدامين حاجي خوشبخِت امسال گشته است؟ اينجا، 
هر سوی اين دشت، آثاري از رّد پاي »مهدي« است. 
از »عرفات« که پا ب��ه بيرون مي گذاريم، همه جا 
عرفات اس��ت . . . همه جا مش��عر و منا است. همه جا 

حرم است و منطقه احرام! 
ديدارت با خدا، با پيامبر )ص(، با حس��ين )ع( و 
با مهدی )عج( مبارک. به سرزمين آرزوها وارد شو...

صــحرايي رو به بهـشت
ادامه از صفحه 1

چه کاله گش��ادي بود، تا نزديک چانه ام را در خود 
گرفت و چشم جايي را نديد جز آنکه در البه الي الياف 
کاله زرق و برق مي ديدم و به جاي شنيدن تکبير گوشم 

پر از فرياد آگهي مزايده و مناقصه شد! 
دلم مي کش��يد و مي ب��رد و حرم مي خواس��ت و من 
مي گريختم، دو س��اعتي را که فلِج حرم بودم، يا صبحانه 
مي خوردم يا شام، يا در صف اتوبوس مسير و آسانسور هتل 
در حال طعنه زدن به رفتارهاي غير مدرن همسفرهايم بودم. 
خوشمزه اين بود که آنها هم حال و وضعشان مثل خودم بود 
و با کمي تفاوت همان طعنه ها را به من مي زدند و براي اينکه 
عاقبت مجلس هم ختم به خير شود يا چايي دم مي کرديم يا 

براي هم نوشابه خنک باز مي کرديم!
. . . مگر خواب مرا به ثبات مي رساند و مرگ روز 
مرا سوگوار اين زندگاني در هم مي کرد. شب از نيمه 
گذش��ته و گوين��ده راديو با اعالم س��اعت 24 گفت: 
اينجا تهران اس��ت صداي جمهوري اس��المي ايران، 
خن��ده ام گرف��ت و من هم گفتم اينجا مّکه اس��ت و 
صداي حاجي بيت اهلل الحرام!! هر دوي ما بخش��ي از 
راست و دروغ را در هم آميخته بوديم. هم او در تهران 
ب��ود و هم من در مّکه، هم او به جمهوري اس��المي 
جف��ا مي کرد و هم م��ن به حج و حاجي ريش��خند 
مي زدم.  اّما راس��تي .. راستي اينجا مّکه است، صدا، 
صداي حج، و امير الحاج در همين نزديکي هاس��ت و 
تکبيرش رس��اتر از اذان ابراهيم اس��ت.  . . . کمي به 
خود آمدم دس��ت دلم را گرفتم و گفتم: اينجا ش��هر 
خودمان نيس��ت، ما اينجا غريبه ايم، غريبه اي از ديار 
آشناترين آشناها، اينجا فاصله زمين و آسمان از همه 
جا کمتر اس��ت، و کم را زي��اد مي خرند و زياد را کم 
به حساب مي آورند. اينجا ايستگاه ملکوت و فرودگاه 
اهالي الهوت است، اي دل بيا کمي مدارا کن، کار پر 
خطر اس��ت و شيطان هم جز در سر صحنه اي قنوت 
نمي نش��يند و جز با آبروي حاج��ي افطار نمي کند،... 
من گفتم و دل ش��نيد و دست بر گردن هم يتيمانه 
گريستيم، هنوز هق هق، بلند نشده بود که قطعه اي 
آهنگين در گريه ها پيچيد و نسيمي مهربان هر دوي 
ما را در آغوش کشيد و قبل از آنکه پلکي بر هم زنيم 
گفت: چند روز ديگر عرفات، صحرايي رو به بهشت و 
بياباني بيگانه از سياهي هاست. يک العفو و يک تکبير 
کار هزار س��ال عبادت را مي کند. از قافله جانماني تا 

حرم يک لبيک فاصله است.

رسزمین عرفان مقاله
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در فاصله ح�دود 21 کيلومتري ش�هر مّکه، 
س�رزمين مقّدسي اس�ت با پيشينه تاريخي 
ديرينه که نامش عرفات است. حاجيان پس 
از پوش�يدن لب�اس احرام، ب�راي انجام حج 
تمت�ع، راهي آنجا ش�ده و از ظه�ر روز نهم 
ذيحجه تا غ�روب آفتاب، در اين س�رزمين 
وق�وف مي کنن�د و ب�ه دع�ا و نياي�ش مي 
پردازن�د تا خ�داي رحمان، ب�ه آنها رحمت 
آورده ب�ار ديگر اج�ازه ورود به ح�رم را به 

آنان عطا نمايد. 
نامگذاري عرفات

َعَرفاْت، از ريش�ه َعَرَف گرفته شده و به 
گفته راغب: بيانگر شناخت آثار اشياء همراه 
با تفّکر و تدّبر اس�ت. در اين که چرا عرفات 
را بدين اس�م خوانده اند، اختالف نظر وجود 

دارد: 
1 � برخ�ي گفته ان�د: آدم و ح�وا پس از 
ران�ده ش�دن از بهش�ت و ف�رود آم�دن بر 
زمي�ن، در اين س�رزمين يکديگر را مالقات 
نموده، همديگر را ش�ناختند؛ از اين رو آنجا 
را عرف�ات ناميده اند. )معج�م البلدان، ج4، 

ص117( 
2 � گروهي ديگر عقيده دارند: از آن رو 
اين س�رزمين را عرفات گويند که مردم در 
آن به گناهان خود اعتراف مي کنند. )همان( 
3 � امام صادق )عليه السالم( پس از بيان 
ماج�راي ف�رود آمدن آدم )عليه الس�الم( در 
عرف�ات و همراهي نمودن جبرئيل با ايش�ان، 

فرمودند: 
جبرئي�ل ب�ه آدم گف�ت: هنگام�ي ک�ه 
خورش�يد غروب کرد، هفت مرتب�ه به گناه 
خود اعت�راف کن و هفت مرتب�ه نيز توبه و 
طلب آمرزش نما. و آدم چنين کرد، پس آنجا 
عرفات ناميده ش�د؛ زيرا آدم در آن، به گناه 
خ�ود اعتراف نم�ود و براي فرزن�دان او نيز 
س�نت شد که  ]در اين سرزمين[  به گناهان 
خ�ود اعت�راف ک�رده، از خداون�د آمرزش 
بخواهن�د، همانگونه ک�ه آدم چنان کرد . . . 

)مستدرک، ج10، باب14( 
4 � ديگ�ري گفت�ه اس�ت: از آن جهت که 
حاجي�ان در اي�ن س�رزمين با يکديگر آش�نا 
مي ش�وند، اين روز را روز عرفه و اين سرزمين 
را عرفات نام نهاده اند. )احکام حج و اسرار آن، 

ص237( 
5 � و س�رانجام گفته اند: چ�ون جبرئيل 
مناس�ک حج را ب�ه ابراهيم خلي�ل الرحمان 
آموخت و وي را نس�بت به عرفه آگاه ساخت، 
آن گاه ب�ه او گفت: َأَعرفت؟ و ابراهيم پاس�خ 
داد: آري. از اين رو آنجا را عرفات ناميده اند. 

)معجم البلدان، ج4 ، ص117( از مجموع آنچه 
گفته شد شايد بتوان گفت اعتراف به گناه که 
در وجه تسميه دّوم و سّوم آمده و امام صادق 
)عليه السالم ( نيز مهر تأييد بر آن نهاده اند، 
بهترين دليل نامگذاري اين س�رزمين مقّدس 

به عرفات است. 
سرزمین آمرزش و پذيرش دعا

ک�ه  اس�ت  جايگاه�ي  س�رزمين  اي�ن 
پيامب�ران؛ از آدم گرفته تا نبي خاتم محمد 
ب�ن عبداهلل )صّل�ي اهلل عليه وآله وس�ّلم( و 
از اوصي�اي آن حضرت؛ عل�ي بن ابي طالب 
ت�ا مهدي موع�ود )عليهم الس�الم( در آنجا 
حضور داش�ته و دارند، و شيوه دعا کردن و 
بهره برداري از چنين روز ارزش�مندي را به 

ديگران و بخصوص پيروانشان آموخته اند. 
در رواي�ات درب�اره آم�رزش گناهان در 
عرفات، به حّدي سخن گفته اند که همراه با 
شنيدن نام عرفه و عرفات، مغفرت و رحمت 
الهي در ذهن ها متجّلي مي شود. علي )عليه 
الس�الم( فرمود: آن گاه که در حجة الوداع، 
رس�ول خ�دا )صّل�ي اهلل عليه وآله وس�ّلم( 
ح�ج گ�زارد، در عرفات وقوف کرد، س�پس 
رو ب�ه مردم کرده، س�ه مرتبه فرمود: خوش 
آمديد فرس�تادگان خداوند، کساني که اگر 
درخواس�ت کنند به آنان عطا شود و فرداي 
قيامت در پاداش هر درهم يک هزار حسنه، 
دريافت دارند. س�پس فرم�ود: اي مردم آيا 
بش�ارتتان نده�م؟ گفتند: آري اي رس�ول 
خ�دا. فرمود: هنگام�ي که غ�روب اين روز 
)عرفه( فرا رس�د، خداون�د در برابر مالئکه 
به وقوف کنندگان در عرفات مباهات کرده، 

مي فرمايد : 
فرش�تگان من ! به بندگان و کنيزان من 
بنگريد که از گوشه و کنار زمين، ژوليده موي 
و غبارآلوده، بسوي من آمده اند، آيا مي دانيد 
چه مي خواهند؟ فرشتگان گويند: پروردگارا! 

از شما آمرزش گناهانشان را مي طلبند. 
خداون�د فرماي�د: ش�ما را ب�ه ش�هادت 
مي گيرم، همانا من اينها را آمرزيدم. پس از 
مکاني که در آن وقوف کرده ايد، آمرزيده و 

پاک باز گرديد. 
علي )عليه السالم( فرمود: از رسول خدا 
)صّلي اهلل عليه وآله وسّلم( سؤال شد: کدام 
يک از عرفاتي�ان گناهکارترين اند؟ فرمود: 
کس�اني که از عرف�ات بازمي گردند و گمان 

مي کنند خدا آنان را نبخشيده است. 
وآله وس�ّلم(  علي�ه  اهلل  پيامبر)صّل�ي 
فرم�ود: برخي گناهان اس�ت ک�ه جز در 

عرفات بخش�يده نش�ود. 

رازهای
 سرزمين عرفات

دعـا کن 
بخشیده 
می شوی
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هر كاري راه و رس��م خاص خودش را دارد. اعمال حج 
تمتع هم همين طور. براي خوب گذراندن اين روزهاي 

خاطره ساز، اين چند نكته را بدانيد. 
• جاس�ازی کنيد: يک گوش��ه کوچک يک نفره 
از چادر. س��هم شماس��ت. بنابراين همان اول ورود به 
عرفات، وسايل شخصی تان را در داخل ساک يا کيسه 
در جای اختصاصی تان بگذاريد. اين را موقع وقوف در 

مشعر و چند روز وقوف در مني هم يادتان باشد.
• مهربان باشيد:هر چند نفر در يك چادر هستيد. 
هي��چ جاي چادر ب��ه جاي ديگر ارجحيت ن��دارد، حتي 
المقدور فضاي كمتري را اشغال كنيد.حاجي بد اخالقي 
كه همراهانش از دستش ناراضي باشند اعمالش ايراد دارد.

• تميز باشيد: حتما بعد از استفاده از دستشويي 
دس��تان خود را با آب و صابون بش��وييد. حواستان به 
دردسر شايع اين چند روز يعنی »عرق سوز« شدن هم 
باشد. راه حل پيشگيری اش هم ساده است.کشاله ران 
تان را هميش��ه خشک نگه داريد و نگذاريد عرق کند. 

درمان عرق سوز شدن هم که پودر بچه است.
• ب�ه موق�ع اس�تراحت كنيد: از قدي��م گفته 
اند:»رهرو آن اس��ت که آهس��ته و پيوس��ته رود«.اين 
درست اس��ت كه اين روزها تكرار نش��دني است، ولي 

بايد مراقب خواب و خوارک خودتان باشيد.
• در دسترس باش�يد: در تمام ايام تشريق کارت 
شناسايي خود در عربستان را در لباس احرام و بعد از آن 
در جيب خود همراه داش��ته باش��يد تا در صورت حادثه، 
گرمازدگي، بيهوشي و گم شدن، نيروهاي امدادي بتوانند 

به شما، دريافتن چادر کاروان تان کمک نمايند.
• هواي بقيه را داش�ته باش�يد: بعضی ها می 
گويند:» هر كس بايد اعم��ال خودش را انجام بدهد«. 
اما ش��ما حواس��تان به همراهان ضعيف و پير باش��د. 
كمك ش��ان كنيد.يک وقت ديديد يک دعای کوچک 

شان، حسابی به دادتان رسيده.
• پرخ�وري نكنيد: وگرنه ب��رای پيدا کردن يک 
دستش��ويی تميز و قابل تحمل، حسابی به زحمت می 
افتيد. درست است كه دستشويي در منطقه زياد است 
ولي پرخوري وبد خوري وبه هم خوردن اوضاع مزاجي 

هوش وهواستان را پرت مي كند.
• وسواسي نباشيد:ان شااهلل درست است .بعضي 
شكيات را شيطان در جان آدم مي اندازد. شما با دقت 
و حوصل��ه و با توجه به حرف ها و توصيه های روحانی 
و معي��ن کاروان، کارت��ان را انجام بدهي��د . خدا قبول 

مي كند.

• آرام باشيد: حال ش��ما را خيلي ها دارند. خدا 
بنده اش را مي شناس��د كاري كه نتوانيد انجام بدهيد 
از شما نخواس��ته. اين همه سال ميليونها ادم امده اند 
حاجي ش��ده اند ورفته اند.شما هم مي توانيد اضطراب 

نداشته باشيد واخالقتان را خراب نكنيد.
• نخريد: اينجا هم مث��ل همه جا پر از دوره گرد 
اس��ت که گاهی قيمت اجناس ش��ان آدم را حس��ابی 
وسوس��ه به خريد می کند. اما ميل خودتان است. شما 
فقط 96 س��اعت وقت داريد که اين دنيا و آن دنيايتان 
را با خدا معامله کنيد.. خريد سوغاتي را بگذاريد براي 

مكه ومدينه نه پاي جبل الرحمه!
• ريزبي�ن باش�يد: موقع جمع آوري س��نگ در 
مش��عر و در تاريکي ش��ب، مواظب گزيدن حش��رات 
موذي و بريدن دست هاي خود با زباله هاي ريخته شده 
باش��يد.موقع رمي جمرات هم حواستان به سنگ های 

پرتاب شده باشد.
• هماهنگ باش�يد: در صورتي که شرايط وقوف 
اضط��راري داري��د، مراقب باش��يد ت��ا از برنامه ريزی 
مس��ئولين کاروان براي امثال ش��ما در وقوف ها عقب 
نمانيد. بقية افراد کاروان تکليفي غير از ش��ما داشته و 

برنامه اي مجزا دارند.

توصيه هاي مهم براي بهترين روزهاي بهترين سفر

آماده شو ! اوج ميهامنی اينجاست

... تا غروب آفتاب دس��تش رو به آس��مان بلند بود و 
با تضرع اشك مي ريخت ... تا باالخره بخشيده شد...

نهم ذيحجه )در ايران، پس فردا س��ه ش��نبه، 22 
مهر( روز عرفه اس��ت. خداوند متعال در اين روز به 

سه مکان و سه گروه از انسانها، توجه ويژه دارد:
1. كربال و زائران امام حسين )ع(.

2. صحراي عرفات )در نزديكي مكه( و حجاج بيت اهلل.
3 . هر جا از دنيا كه دس��تي به سوي او بلند شود 

و دلي بشكند.
چرا »عرفه«؟

� آنگاه که جبرئيل )ع( مناس��ك حج را به حضرت 
ابراهيم )ع( مي آموخت، چون به عرفه رس��يد به او 
گفت : »عرفت؟« يعني »ياد گرفتي؟« و او پاس��خ 

داد آري. لذا به اين نام خوانده شد.
� وج��ه ديگر اينكه مردم از اي��ن جايگاه و در اين 

سرزمين به گناه خود اعتراف مي كنند. 
� بعضي ديگر هم آن را جهت تحمل صبر و رنجي 
ميدانند كه براي رس��يدن به آن بايد متحمل شد 
؛ چرا كه يكي از معاني »عرف« صبر و ش��كيبايي 

و تحمل است.
حضرت آدم )ع( در عرفات

مطاب��ق روايتي از امام صادق)ع(، وقتي جد اعالي ما 
حضرت آدم )ع( از باغ بهش��تي ب��ه زمين فرود آمد، 
چهل روز هر بامداد بر فراز كوه صفا با چش��م گريان 
در حال سجده بود. جبرئيل )ع(، فرود آمد و پرسيد:

� چرا مي گريي، اي آدم؟
� چرا نگريم در حاليكه از جوار خداوند به اين دنيا 

فرود آمده ام؟

� به درگاه خدا توبه كن و بسوي او بازگرد.
� چگونه ؟

جبرئي��ل در روز هش��تم ذيحج��ه آدم را به مني 
برد، آدم ش��ب را در آنج��ا ماند و صبحگاهان عازم 
صحراي عرفات شد. جبرئيل هنگام خروج از مكه، 
احرام بستن و لبيك گفتن را به او آموخت و چون 
عصر روز عرفه فرا رسيد، آدم را به غسل فرا خواند 
و پس از نماز عصر، او را به وقوف در عرفات دعوت 
ک��رد و كلماتي را كه از پروردگار دريافت كرده بود 

به وي تعليم داد، اين كلمات عبارت بودند از:
سبحانك اللهم و بحمدك

ال اله اال انت
علمت سوء و ظلمت نفسي

واعترفت بذنبي
اغفر لي انك انت الغفور الرحيم

يعني:
جز تو خدايي نيست

كار بدي كردم و بر خود ظلم نمودم
اينك به گناه خود اعتراف مي كنم

مرا ببخش كه تو بخشنده و مهرباني.
آدم )ع( ت��ا غ��روب آفتاب همچن��ان دعا ميکرد و 
با تضرع اش��ك مي ريخت. وقت��ي كه آفتاب غروب 
كرد همراه جبرئيل روانه مش��عر شد و شب را آنجا 
گذراند. صبحگاهان در مش��عر بپاخاس��ت و به دعا 

پرداخت... تا اينكه سرانجام بخشيده شد ...
حضرت ابراهيم )ع( در عرفات

جبرئي��ل)ع( در صحراي عرفات، مناس��ك حج را 
به حضرت ابراهي��م )ع( آموخت و حضرت ابراهيم 

)ع( در برابر او مي فرمود: َعِرفُت، َعِرفُت )شناختم، 
شناختم(.

پيامبر خاتم )ص( در عرفات
دامن��ه كوه عرف��ات در زمان صدر اس��الم، كالس 
صحراي��ي پيامبر اس��الم )ص( بود و بن��ا به گفته 
برخي مفس��رين آخرين س��وره قرآن در صحراي 
عرفات بر پيغمبر )ص( نازل ش��د و پيغمبر آنرا به 

مردم و شاگردانش تعليم فرمود.
رسول گرامي اس��الم )ص( در چنين روزي سخنان 
تاريخي خود را در اجتماع عظيم و با ش��كوه حجاج 

بيان داشت:
... اي مردم س��خنان مرا بش��نويد! شايد ديگر شما 
را در اين مکان مالقات نكنم. شما به زودي بسوي 
خدا ب��از مي گرديد. در آن جهان به اعمال نيك و 
بد شما رسيدگي مي شود. به شما توصيه مي كنم 

هركس امانتي نزد اوست به صاحبش برگرداند. 
اي مردم بدانيد ربا در آئين اس��الم ، حرام است. 
از پيروي ش��يطان بپرهيزيد. به شما سفارش مي 
كن��م كه به زنان نيكي كنيد زي��را آنها امانتهاي 
الهي در دس��ت شما هس��تند و با قوانين الهي بر 

ش��ما حالل ش��ده اند.
... من در ميان ش��ما دو چي��ز به يادگار مي گذارم 
كه اگر به آن دو چنگ زنيد گمراه نمي شويد، يكي 

كتاب خدا و ديگري سنت و )عترت( من است.
هر مس��لماني با مس��لمان ديگر برادر است و همه 
مس��لمانان جهان ب��ا يكديگر برادرن��د و چيزي از 
اموال مس��لمانان بر مس��لماني حالل نيس��ت مگر 

اينكه آنرا به رضايت به دست آورده باشد...

عرفه چيست؟
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تقريبا همه ش��بيه خودتان هستند.همه قرار است يك جور لباس 
بپوشيد و به يك ميهماني برويد. فرقي هم ندارد دكتر و مهندس 
باشي يا كارگر ساده. آسيايي باشي يا اروپايي، سياه باشي يا زرد يا 
سفيد. خدا اين جا به ظاهر همه بنده هايش به يك چشم نگاه مي 
ها هستند كه بايد در اعمال و رفتارشان، خود را  كند و اين خود آدم 
از بقيه متمايز كنند.معموال حجاج ايراني، نوع لباس پوشيدنشان و 

وسايلي كه با خودشان براي اين 4-3 روز اصلي حج بر مي 
دارند يك جور است. شما هم اين راهنماي كوچك و جمع 
و جور را ببينيد ت��ا اگر چيزي از يادتان رفته با اين مرور 

كوتاه يادتان بيايد و چيزي را از قلم نيندازيد.
لباس احرام اضافه، اگر در ش��لوغي دس��ت اول لباس به 
هر دليلي از دس��ت رفت.داشتن يدكي اش بد نيست.ضمنا 

براي گرم نگه داشتن خودتان هم مي توانيد استفاده كنيد
ساك كوچك: لباس احرام و دمپايي وزير انداز و قرآن 
ودعا را داخل آن بگذاريد. فقط حواستان باشد جوري وسايل 

تان را نچينيد كه خداي نكرده احترام قرآن يادتان برود و كار 
خودتان را از همين اول خراب كنيد. قرآن را رو بگذاريد و وسايل 

شخصي را زير.
كيف كمري: براي گذاش��تن تيغ و پول . كيف هاي 
كمري مخصوص احرام معموال شكل و نوع خاصي دارند.

كيسه سنگريزه : آن سنگ هايي كه در مكه جمع 
كرده ايد و قرار اس��ت توي مزدلف��ه تكميلش كنيد و با آن 

شيطان را رمی نماييد، االن جزو مهم ترين وسايل شما 
اس��ت. يك كيس��ه كوچك براي حمل آنها تهيه كنيد. 

هم جايش مطمئن تر است و هم حملش راحت تر.
كارت شناسايي: با داشتن کارت اگر زبان هم بلد 

نباش��يد وگم شويد پيدايتان مي كنند. كارت هاي شناسايي 
توي ش��لوغي و ازدحام من��ي و عرفات، خيل��ي به درد 

مي خورند.
زبان:ذكر بگوييد. بدزباني وفحش در چنين جايي خيلي 
زش��ت اس��ت. بدتر از آن، دعوا كردن و جدال، حج تان را هم 

باطل مي كند.
چش�م:فرقي ندارد چه مرد چه زن مراقب نگاهتان 

باش��يد. هم لباسها فقط دو تكه پارچه است كه ممكن 
اس��ت در فش��ار بيفتد وهم چادرهايت��ان كنارهم اند. 
يادتان باش��د ش��ما االن تا موقع پايان اعمال، حتي به 

همسرتان هم نامحرميد.
مو:خيل��ي ه��ا از اينك��ه آخ��ر اين مراس��م بي 

مو م��ي ش��وند ناراحتن��د. ناراحتي 
ندارد در اين س��فر بايد خيلي 
چيزهاراكنار بگذاريد، مو كه 

چيزي نيست.

دستان خالي؛
 دلهاي پرتالطم

وسايل 
رضوری 
برای 
روزها و 
شب های 
احرام

 توصیه هاي الزم
در ايام تشريق

توصيه هايي در خصوص سالمت تردد:  
 از ت��ردد بي مورد ب��ه خصوص در 

ساعات گرم روز خودداري کنيد.
 از صع��ود ب��ه جبل الرحم��ه براي 

حفظ سالمتي خود بپرهيزيد.
 به صورت دسته جمعي حركت كنيد 

و از تك روي خودداري نماييد.
 هنگام خروج از چادر، نش��انه هايي 
را مش��خص كنيد تا هنگام بازگشت دچار 

اشتباه نشويد.
 در ص��ورت گم ش��دن ب��ه يكي از 
كاروانهاي ايراني مراجعه كنيد و يا خود را به 

ستاد گم شدگان معرفي نماييد.
 هنگام خروج از چادر، مقداري آب 
با خود حمل كنيد تا هنگام تشنه شدن از 

آن استفاده كنيد.
 در رمي جمرات از برداشتن دمپايي 
جدا ش��ده از پاهاي خ��ود در بين جمعيت 
خودداري فرماييد، زيرا امكان خفه ش��دن و 

مرگ بسيار زياد است.
 از پ��ا برهن��ه ش��دن و حرك��ت 
بياب��ان  تي��غ  و  و خاش��اك  در خ��اك 
خ��ودداري نماييد تا به بيماريهايي چون 
 هپاتي��ت، ايدز و غي��ره مبت��ال نگرديد.

9- از همراه بردن كيف هاي س��نگين و 
حجيم خودداري نماييد.

 در صورت خراب شدن اتوبوس از 
پايي��ن آمدن و كنجكاوي جدا خودداري 
نموده با مديران كاروان همكاري نماييد.

توصيه هاي بهداشتي 
  قبل از مصرف مواد غذايي و بعد 
از توالت، دستهاي خود را با آب و صابون 

بشوييد.
  در هنگام تراش��يدن سر از تيغ و 
خودتراش شخصي اس��تفاده نموده و از 
مراجعه به آرايشگرهاي دوره گرد پرهيز 

نماييد.
 در س��ه روز اقام��ت در من��ا، پ��س از 
شستشوي لباسها، از آويزان نمودن لباس زير در 

منظر عمومي خودداري نماييد.
 در ايام تش��ريق از استراحت نمودن 

غافل نشويد.
 به هيچ وجه جهت ماليدن چش��م 
ها از وس��ايل آلوده يا دست آلوده استفاده 

نشود.
 از پرخوري پرهيز نماييد، زيرا به 
خاطر محدوديت سرويس��هاي بهداشتي 

دچار مشكل خواهيد شد.
 از مص��رف ب��ي رويه ش��يريني و 
تنق��الت و موز به ط��ور مرتب خودداري 

نماييد.
 از مص��رف يخ هاي غيربهداش��تي 

جدا خودداري فرماييد.

توصيه
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معاون��ت حمل و نقل زمينی و مش��اعر س��تاد مکه مکرمه 
نکاتی حائز اهميت برای رعايت در زمان وقوف در مش��اعر 

مقدسه را اعالم کرد که به طور جداگانه در پی می آيد:
عرفات

- حض��ور به موقع برابر برنامه زمان بندی اعالم ش��ده در 
البی هتل جهت سوار شدن به اتوبوس برای عزيمت به عرفات
- خارج نش��دن از هت��ل حداقل 3 تا4 س��اعت قبل از 

عزيمت به عرفات
- عدم همراه بردن بار اضافی در ساک دستی همراه زائر

- در زمان پياده ش��دن از اتوب��وس در عرفات، مزدلفه 
و منا دقت کنند وس��ايل ش��خصی خ��ود را در اتوبوس جا 

نگذارند
عدم اضطراب و حفظ خونسردی

- جمع کردن سنگ در مکه با توجه به اينکه در وقوف 
اضطراری امکان جمع کردن سنگ از مشعر وجود ندارد

- ب��ا توج��ه به زمانبندی خ��روج از عرف��ات و اعالم به 
کاروانها، آندس��ته از کاروانها که زمان خروجش��ان از عرفه 
به مزدلفه ديرتر انجام می ش��ود با خونسردی کامل به دعا 
و نياي��ش و انجام عبادت در وادی مقدس عرفات مش��غول 

باشند و اين وقت را غنيمت بشمارند
با توجه ب��ه اينکه زائرين وقوف اضط��راری بعد از اذان 
مغ��رب به منا منتقل می ش��وند و زمان انتقال اين دس��ته 
از زائرين احتمااًل تا س��اعت 9 ش��ب به ط��ول می انجامد، 
ضمن هماهنگی با مدي��ر کاروان دقت کنند در زمان مقرر 

در ايستگاه اعالم شده جهت انتقال آماده باشند
در منطقه عرفات به دليل متحد الشکل بودن منطقه به 
هنگام مراجعه به سرويس��های بهداشتی و برگشت به چادر 
از عالمتهای طبيعی موجود و يا عالمتهای نصب شده روی 

چادرها مسير برگشت به چادر را پيدا کنيد
مزدلفه

- در ش��ب دهم هن��گام عزيمت به مزدلفه و مش��عر از 
غذای پرحجم و سنگين استفاده ننمايند

توصیه های وقوف 
در مشاعر مقدسه

برای آنان که شب قدر
را قدر ندانستند

از وقتی آمده ام، س��ينه ام سبک شده 
اس��ت و قلبم آرام. ش��ايد ب��از دوباره 
ياد خدا هم خانه  دل من ش��ده است. 
کس��ی می گويد که آن جبل الرحمه، 
محل هبوط آدم و حواس��ت و همين 
جا ايش��ان خ��ود را بازيافتند. من نيز 
به اميد بازيابی و بازس��ازی خويشتنم. 
ش��يرين ترين  سيدالش��هدا)ع(  کالم 
توصيف است از حال حضرت و بهترين 
تلقين برای دل مرده  من. با دعا ديگر 
پاهايم طاقت ماندن ندارند. دل به دريا 

می زنند و از خاک جدامی شوند.
زمزم��ه می کن��م: » ِاْبَتَدْاَتنی 
ِبِنْعَمِت�َك َقْب�َل َاْن َاُكوَن َش�ْيئًا 
َمْذُك�ورا َوَخَلْقَتنی ِم�َن التُّراِب 
آِمنًا  االَْْص�الَب  َاْس�َكْنَتِنی  ُث�مَّ 
ُهوِر  ِلَرْيِب اْلَمُن�وِن َواْخِتالِف الدُّ
�نيَن«؛ ب��ا نعمتت م��را آغاز  َوالسِّ
ک��ردی، پيش از آنکه چيزی به ياد 
آمدنی باش��م و از خاک��م آفريدی 
و س��پس در صلب ه��ا جايم دادی. 
ايمن از س��ختی های دوران و رفت 

و آمد س��اليان و روزگاران.
ِلَرْاَفِت�َك  ُتْخِرْجن�ی  َل�ْم   «
ب�ی َوُلْطِف�َك ل�ی َوِاْحس�اِنَك 
�ه.ِ. اْلُكْفِر  ِاَلیَّ ف�ی َدْوَل�ه.ِ. َاِئمَّ
ُبوا  َوَكذَّ َعْه�َدَك  َنَقُضوا  الَّذي�نَ 
ُرُس�َلَك«؛ و اين لطف و احس��ان 
ت��و بود که مرا در زمان حکام کفر 
پيامب��ر  زم��ان عهدش��کنان  و در 
ناش��ناس، لباس خلقت نپوشاندی 

و در وج��ود ني��اوردی.
باز هم به لحظه  آغازم می انديشم 
که »َاْخَرْجَتنی ِللَّذی َسَبَق لی ِمَن 
ْنيا تآّمًا َس�ِوّيًا«؛ مرا  اْلُهدی اَِلی الدُّ
تمام و کمال، بی هيچ عيب و نقص، بر 
کشتی هدايت نشاندی و به سوی دنيا 

گسيل داشتی.
اينه��ا ذره ای بود از دريای راز 
و نياز حس��ين)ع(، س��يد و ساالر 
ش��هيدان. ح��ال و اح��وال ما که 
معل��وم اس��ت! م��ا هم مث��ل آدم 
و ران��دگان از ع��رش، در ف��رش، 
خ��دا را می خواني��م: »َالّلُهمَّ ِاّنی 
ُبوِبيَّه... ِإَلْيَك َوَاْش�َهُد ِبالرُّ َاْرَغُب 

َل�َك ُمِق�ّرًا ِبَانََّك َرّب�ی َو ِاَلْيَك 
َم�َرّدی«؛ خداوندا! من مش��تاقانه 
ب��ه س��وی تو مي��ل می کن��م و به 
پروردگاري��ت ش��هادت می دهم و 
اق��رار می کنم که ت��و خدای منی 

و بازگش��ت من، به سوی توس��ت.

قدر بدانيم
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نکات امدادی 
برای مشاعر مقدسه

واح��د ام��داد و راهنم��ای زائران در 
س��تاد مکه مکرمه ن��کات مربوط به 
امداد و راهنمای زائرين در مش��اعر 
مقدس��ه را يادآور ش��ده است که در 

پی می آيد: 
شناس��ايی  کارت  همواره  زائران 

خود رابه همراه داشته باشند.
در ص��ورت نياز در مک��ه مکرمه با 
شماره تلفن رايگان امداد 8001160055  
و بدون گرفتن پيش ش��ماره و با تلفن 
ثاب��ت و هم��راه تم��اس برق��رار کنند. 
نيروهای امداد در داخل مسجدالحرام زير 
مهتابی های سبز )محاذات حجراالسود( 
و مقابل ن��اودان رحمت)طال( به صورت 
ثابت حضور دارند. نيروهای امداد عالوه 
بر حضور در ايس��تگاه های مهم اتوبوس 
در داخل مسجدالحرام ومحيط بيرونی 
مس��جدالحرام در حال گش��ت زنی نيز 
هستند. زائران عزيز دقت کنند چنانچه 
در س��رزمين عرفات ب��ه جبل الرحمه 
می روند چگونگی بازگشت به چادرها را 
پيش بينی و به عالمت بالون نصب شده 

توجه کنند.
زائرانی که پياده از مشعرالحرام به 
چادرهای من��ی برمی گردند به عالئم 
و نش��انه های پرچم ه��ای جمه��وری 
اس��المی اي��ران نصب ش��ده در طول 
مس��ير و تقاط��ع و روی پل ه��ا توجه 
کنند. در طول مس��ير رفت و برگشت 
به جمرات عالوه ب��ر توجه به عالئم و 
نش��انه های نصب شده تعداد زيادی از 

نيروهای امدادی حضور دارند.
در ص��ورت ني��از فضای  نس��بتًا 
مناس��ب جلوی مسجد خيف در منا 
که نيروهای ام��داد نيز حضور دارند 
می تواند محل ق��رار بعضی از زائران 

نياز به کمک های امدادی باشد.
بالون نصب ش��ده در منا عالمت 
گوياي��ی ب��رای يافت��ن چادره��ای 
ايرانی ها اس��ت. در ايام حضور در منا 
حتی المقدور از ت��ردد غير ضروری 
اجتناب ش��ود در ص��ورت نياز دفتر 
مرکزی امداد در منا و مکاتب 9 گانه 

می تواند محل مراجعه باشد.
نقش��ه بزرگ نصب شده در مکاتب 
9 گانه در منا مس��ير مناس��ب رفت و 
برگش��ت به جمرات را نشان داده است 
که می تواند مورد استفاده بگيرد. چنانچه 
زائ��ران موف��ق به تماس ي��ا ارتباط با 
نيروهای امدادی نشدند با اولين جمع 
و يا کاروان ايرانی خود را به چادرهای 

محل اقامت ايرانی ها برسانند.

توصیه های وقوف 
در مشاعر مقدسه

- همراه داش��تن يک بس��ته کوچک خرما و يک بطری 
آب در رمی جمرات و در بازگشت موثر است

منا
به دليل محدود بودن منطقه ش��رعی منا س��رانه زمين 
تخصيص داده ش��ده به زائرين پايين می باشد بطوريکه در 
ه��ر خيمه با مس��احت حدود 16 متر مرب��ع 14 تا 15 نفر 
بايد مستقر شوند. لذا با توجه به کمبود جا توصيه می شود 

زائرين موارد زير را رعايت نمايند
- تا حد امکان ازآوردن وسايل اضافی به منی خودداری 

نمايند
- در اس��تفاده از فضای چادر، هم کاروانی های خود را 
مساعدت نموده و در نظر داشته باشند سهم آنها مانند بقيه 

زائرين حدود1/06 متر مربع می باشد

- با آرامش سعی کنيد از اين فضای کم برای استراحت 
خود و ديگران بطور مطلوب استفاده شود

- مطمئنًا اقامت و اس��تراحت در فضای تخصيص داده 
ش��ده هر چند برای دو روز سخت می باشد ولی با توکل به 
خدا و نيايش و دعا برای قبولی اعمال و نزديکی به خدا اين 

سختی را تحمل نماييد
- در روز دهم ذی حجه و حلول عيد مبارک قربان يکی 
از اعمال زائرين مرد حلق) تراش��يدن موی س��ر( می باشد. 

دراين خصوص موارد زير توصيه می شود:
- حتم��ًا از محوط��ه جنب دستش��ويی ها ب��رای حلق 
اس��تفاده نمايي��د و به هيچ وج��ه در خيابان ه��ا و معابر و 

فضای چادر اقدام به حلق نکنيد.
- در محوطه دستش��ويی ها رعايت حال کاروانهايی که 

خيام آنها جنب دستشويی ها می باشد را بنماييد.
- پس از اتمام حلق تا حد امکان محل را تميز نموده و 

بهداشت فردی و جمعی را رعايت بفرماييد.
- در صورت بيتوته درمنا محل استقرار خود را شناسايی 
کنيد در صورت پيدا نکردن جای کاروان از پرس��نل امداد 
که با لباس مشخص در منطقه حضور دارند کمک بگيريد.

نکات ضروری
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هشتم ذيحجه چرا 
ترويه است؟

عبي��داهلل بن عل��ي حلب��ي گويد از 
امام صادق)عليه الس��الم( پرسيدم: 
چ��را به روز ترويه )روز هش��تم ذي 
حّجه، به معناي س��يراب شدن، آب 
برداشتن.( ترويه مي گويند؟ فرمود: 
چون در عرف��ات، آب نبود و حّجاج 
ب��راي نوش��يدن آب، آن را از مّک��ه 
مي آوردند و به همديگر مي گفتند: 
آب برداشتيد؟ آب برداشتيد؟ از اين 

رو، آن روز، روز ترويه نام گرفت.
معاوية بن عمار از امام صادق)عليه 
الس��الم( نقل می کن��د: روز ترويه را، 
ترويه ناميدند، چون جبرئيل در چنين 
روزي، ن��زد حض��رت ابراهيم)علي��ه 
السالم( آمد و گفت: اي ابراهيم، براي 
خ��ود و خان��واده ات آب بردار و ميان 
مّکه و عرفات آبي نبود. آنگاه به موقِف 
عرفات رفت و به ابراهيم )عليه السالم( 
گفت: اعتراف کن و با عبادات آش��نا 
شو . از اين رو آن روز، عرفه ناميده شد. 
س��پس به او گفت: به مش��عر نزديک 
شو، به اين جهت نام آن جا به مزدلفه 

)محّل نزديک شدن( شهرت يافت.

میهمانی خدا آغاز شد
اينجا، اول راه اس��ت.ازمكه و ترجيحا 
كنار خانه خدا، قرارعاش��قانه  ش��روع 
مي ش��ود؛حاجي ه��ا ني��ت مي كنند 
و لب��اس احرام مي پوش��ند؛ بعد هم 
سوار اتوبوس مي شوند تا به صحراي 
عرف��ات برون��د. ش��لوغي و ترافيک، 
هزارجور احتمال ديررسيدن و تاخير 
و جاماندن، باعث مي ش��ود كاروان ها، 
از همين امشب سفر را شروع كنند.تا 
فردا صبح که شروع اصل ماجراست، 

همه سرقرار حاضر باشند.
معموال كاروان ها، حدود نيمه شب و 
نزديك اذان صبح مي رسند به صحراي 

عرفات . روز اول روز صبر وتحمل است.
توصيه ها:

خونس��رد باش��يد.  ب��اور كني��د 
دانس��تن اعمال و واجبات اين 4 روز  
اين قدر مشكل و پيچ در پيچ نيست. 
حواس تان باش��د كه ش��ما ميهمان 
خدايي��د و خ��دا هم نمي گ��ذارد به 
ميهمانش بد و س��خت بگذرد. همه 
حواستان را جمع توبه و استغفار كنيد 

و فكر سختي اعمال نباشيد.
خونس��رد باش��يد. اين جا همه 
ت��وي ترافي��ك گير ك��رده ان��د. با 
غرغ��ر كردن هم راه باز نمي ش��ود. 
ب��ه برنامه ريزي مدي��ر كاروان تان 

اعتماد كنيد.

وقايع اين روز
در اين روز  امام حس��ين عليه السالم پس از شهادت مسلم 
بن عقيل به کوفه نامه نوشت: »بسم اهلل الرحمن الرحيم: از طرف 
حسين بن علی بسوی برادران مؤمن و مسلمان. سالم عليکم. .... 
من روز سه شنبه هشتم ماه ذی حجه که روز ترويه است از مکه 
معظمه بسوی شما حرکت نموده ام. موقعی که فرستاده من بر شما 
وارد شد در کار خود شتاب کنيد و کوشا باشيد زيرا من در همين 

روزها نزد شما خواهم آمد. والسالم عليکم و رحمت اهلل و برکاته.
خطبه حضرت  عباس بر فراز كعبه در يوم الترويه

حمد خدايي را سزاست كه اين بيت را به بركت قدوم پدر او 
)حضرت امام حسين( شرافت داد. بيتي كه تا ديروز خانه خدا بود 
و امروز به اين شرافت )اميرالمؤمنين( قبله گرديده است. اي كافران 
فاجر و فاسق! آيا راه را براي ادامه حج امام نيكان مانع مي شويد؟ 
چه كس��ي از او به كعبه س��زاوارتر است؟ چه كسي از او به كعبه 
نزديك تر است؟ اگر حكمت هاي آشكار و اسرار واالي و امتحانات 
الهي نبود اين بيت الهي بود كه به طواف امام حركت مي كرد قبل 
از اينكه امام به سوي آن حركت نمايد. و اگر خواست موالي من 
بر پايه مشيت الهي نبود هر آينه مانند باز شكاري غضبناك كه بر 
گنجشك هاي در حال پرواز هجوم مي آورد، به شما حمله مي بردم 
و جان ش��ما را مي گرفتم. اي قوم ترسو، آيا قومي را مي ترسانيد 
كه تفريحش��ان در كودكي بازي با مرگ است، پس چگونه اند در 
مردانگيشان؟ و قسم مي خورم كه به جاي قرباني كردن حيوانات، 
عزيزانم را برايش فدا كنم. هيهات! ببينيد و به دقت نظاره كنيد 
كه رهرو چه كسي هستيد؟ كسي كه دائم الخمر است يا كسي 
كه صاحب حوض كوثر است؟ كسي كه در خانه او آوازه خوان هاي 
مست هستند يا كسي كه خانه اش محل نزول وحي و قرآن است؟ 
كس��ي كه در خانه اش جاي آالت لهو و لعب و پليدي هاست و يا 

كسي كه خانه اش محل پاكي ها و آيات الهي است؟
ش��ما در گمراهي شديدي واقع ش��ده ايد كه قريش در 
آن واقع ش��د، زيرا آنان مي خواستند كه رسول اهلل را به قتل 
برسانند و ش��ما مي خواهيد كه فرزند دختر پيامبرتان را به 
قتل برسانيد. و هيچگاه اين امر امكان پذير نبود تا وقتي كه 
اميرالمؤمنين عليه السالم زنده بود. چگونه براي شما كشتن 
اباعبداهلل حس��ين )عليه الس��الم( ممكن است تا مادامي كه 
م��ن از ذريه علي )عليه الس��الم( زنده ام؟ بياييد تا ش��ما را 

ب��ه مقصودي كه براي آن جمع ش��ده ايد راهنمايي كنم، به 
قت��ل من اقدام كنيد كه اين تنها راه براي رس��يدن به قتل 
ابي عبداهلل اس��ت، گردن مرا بزنيد تا مراد شما حاصل شود. 
خداوند ش��ما را به مقصودي كه داريد نرس��اند و عمرهاي 
ش��ما را كوتاه و فرزندانتان را مشقت و پراكنده نمايد و شما 

و اجدادتان را لعنت كند.
آيا امام حسين)ع( حج ناتمام داشت؟!

از ديدگاه فقهی اين س��خن مشهور که امام حسين عليه 
الس��الم حج خود را نيمه تمام گذاشت، سخن نادرستی است. 
زيرا امام عليه الس��الم در روز هش��تم ذی حجه )يوم ترويه( از 
مکه خارج ش��د، در حالی که اعمال حج که با احرام در مکه و 
وقوف در عرفات شروع می شود از شب نهم ذی حجه آغاز می 
شود، بنابراين امام عليه السالم اصواًل وارد اعمال حج نشده بود 
تا آن را نيمه تمام گذارد. بلکه ايش��ان در هنگام ورود به مکه 
عم��ره مفرده انجام داد. روايتی نيز از امام صادق عليه الس��الم 
در همين رابطه وراد ش��ده اس��ت.  می توان داليل اين خروج 
را بطور خالصه چنين ذکر نمود: 1- خطر جانی 2- شکس��ته 
نشدن حرمت بيت اهلل الحرام. ايشان به عبداهلل بن زبير فرمود: 
به خداوند سوگند، اگر يک وجب خارج از مکه کشته شوم برای 
من دوست داش��تنی تر است تا آن که به اندازه يک وجب در 
داخل مکه کشته شوم. به خداوند سوگند: اگر من به النه ای از 
النه جانواران پناه برم مرا از آن بيرون خواهند کشيد تا آنچه را 

از من می خواهند به دست آورند.
احکام روز ترويه 

غس��ل کردن و روزه گرفتن در روز ترويه مستحب است. 
حاج��ی پس از فراغ از اعمال عمره تمتع هر زمان که بخواهد 
می تواند برای حج احرام ببندد؛ ليکن بنابر مشهور، افضل احرام 
بس��تن در روز ترويه است. برخی قدما آن را واجب دانسته اند؛ 

بدين معنا که تأخير احرام را از روز ترويه جايز ندانسته اند. 
در اينکه افضل، بس��تن احرام پس از نماز ظهر اس��ت 
ي��ا پس از نماز عصر و ي��ا قبل از نماز ظهر، اقوال مختلف 
اس��ت. بنابر قول آخر، حاجی نماز ظهر و عصر را در منی 
می خواند. برخی نيز قائل به تخيير بين احرام بس��تن پس 
از نم��از ظه��ر و عصر و قب��ل از آن و خواندن دو نماز در 

منی)منی(ش��ده اند. 

گذری بر وقايع مهم يوم الترويه

گواهی کعبه بر وفای ماه هاشمی

شروع ضيافت
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با وقوف از نفس عبور کنيد
شب دهم ذي حجه

w اذان مغرب حاجي ها وسايلشان 
را جم��ع مي كنند و پياده يا س��واره بر 
مي گردند به سمت مكه تا به جايي به 
نام “مزدلفه” يا “مشعرالحرام” برسند. 
يك صح��راي تقريبا تاري��ك. فرصتي 
مناسب براي خلوت كردن با خود و خدا.

w ب��ه مان��دن و گذراندن ش��ب، 
مي گويند “ بيتوته”. كار حاجي ها هم 
همين است؛ تا اذان صبح، اينجا بيتوته 
مي كنند و از آن به بعد، بايد “وقوف” 
كنند تا طلوع آفتاب. بيشتر حاجي ها، 
اين چند ساعت را به خواندن دعا و قرآن 

مشغول هستند.
w جالب است! مشعر جاي شعور و 
شناخت است، اما در تاريكي شب به آنجا 
مي رسيم،  مشعر ناشناخته تر از عرفات 
است . اينجا بايد با شعور، سنگ ريزه ها 
را جمع كرد براي جنگ فردا با شيطان.

توصيه ها 
w  آنها ك��ه تجربه اش كرده اند، 
مي گويند نماز شب توي تاريكي مشعر 
خيلي مي چسبد. چه طور خواندنش 

را از روحاني كاروانتان بپرسيد.
w نگاه��ی به آس��مان و س��تاره 
هايش بيندازيد. ح��س و حال اينجا 
ج��ان مي دهد ب��راي نگاه ك��ردن به 
عظمت خلقت خدا و ذکر سبحان اهلل.

w  احتم��اال جاي اس��تراحتتان 
كم اس��ت و محدود، حواستان جمع 
باشد سر دو وجب جا كل حجتان را 

خراب نكنيد.

مراحل و مناس��ك حج هر كدام سرش��ار از رم��وز و مفاهيم و 
كليدهايي اس��ت كه گنجينه اسرار حج را در خود نهان كرده 
اس��ت و بازگشايي اين كليدها و رمزها تفسير اين واقعه عظيم 
در زندگي انسان مسلم است. احرام در ميقات ذوالحليفه : لباس كه 
عامل پوشش و كفر است از تن به در آر تا هر گونه نشانه حجاب، نمود،  
رمز، درجه، عنوان،  امتياز، رنگ و طرح و در يك كالم، "من" است را به 
دور اندازي . همچو ماري پوست انداز،  از من خويش به در آي ، مردم شو. 
 “نه كسي باش كه به ميعاد آمده اي ، خسي شو كه به ميقات آمده اي”

گور هم��ه "من" هايت را در ذوالحليفه حفر كن، خود را در آن دفن 
نما . در ميقات بمير و در صحراي ميان ميقات و ميعاد مبعوث شو.

ني�ت : در هر نيتي چه ني��ت احرام، چه نيت طواف و چه 
سعي و چه نماز حركت از فراز به فرود است فرورفتن در خاك 

و سر بر آوردن در برابر خدا. قربه الي ا...
كعبه  يعنی بازگشت : كعبه در زمين رمزي است از خدا 
در جه��ان . تو در جهت كعبه اي و كعبه خود جهت ندارد كه 
اينجا پايان غربت انس��ان است و اين ندا كه : اي بريده، عريان 

مطرود، تبعيدي غربت زمين به سوي خدايت برگرد.
طواف، حجراالس�ود : در مس��ير خلق بر مدار خدا بگرد. 
حجراالسود اين سنگ آسماني را استالم كن تا با خدا دست داده 
باشي و بيعت كني و چقدر انسان بزرگ مي شود در اين اعمال .

مقام ابراهيم، س�عي : در پشت مقام ابراهيم نماز كن تا 
هميش��ه خلف صالح دين او باشي و حنيف بماني تا ابد. سعي 
بي��ن صفا و مروه كن تا معني عش��ق را بفهمي كه يافتن آب، 
هاجر را به عش��ق بود نه به سعي! اما پس از سعي، اي خسته 

از سعي بر عشق تكيه كن.
عرفات، مش�عر، منا : مش��اعري كه حاجي از ظهر روز 
نهم ت��ا صبح روز دوازدهم باي��د در آن بماند و كار اصلي اش 
فقط وقوف اس��ت و بعد رم��ي و ذبح. در عرفات به ش��ناخت 
مي رس��د؛ در مشعر به آگاهي و شعور دست مي يابد و در منا 
به تمناهايش جامه عمل مي پوشاند و عاشق مي شود و عاشق 
مي ماند تا مسلم بماند. رمز عرفات و مشعر، معناي دين است 
آنچنان كه همه مي فهمند و جمعش��ان با منا، اسالم است كه 

انسان مسلمان معتقد به آن مي رسد و در آن مي ماند.
در عرفات وظيفه ات فقط فكر كردن است و وقوف مطلق. 
بي هيچ عملي تا به عرفان و ش��ناخت برسي و وقتي به مشعر 
رس��يدي ، در سرزمين ش��عور و آگاهي وقتي دشمن را خوب 
شناختي و از موقعيتش آگاه گشتي، حال سالح جمع كن آن 
هم در دل ش��ب. جستجوي س��الح در دلش شب، چه پررمز 

است اين عمل.
مزدلفه : به معناي درهم فشارنده و نزديك كننده . تنگه 

اي كه خود را تنگ تر كرده و سپاه مسلح در مشعر را تنگ در 
خود مي فشرد و راهي منا مي كند . غريو شادي، نهر آفتاب و 
سيل انسان، صبح دهم ذيحجه هر سه در هم مي آميزند و به 
تنگه منا سرازير مي شوند. آفتاب كه طلوع كرد او هم خود را 

به اين دره مي ريزد و به سمت منا راهي مي شود. 
گويي اين روز آفتاب هم حج مي كند . در عرفات طلوع مي 
كند و از مش��عر مي گذرد و وارد منا مي ش��ود. بدينسان انسان 
مس��لم، خود را در حكومت شب مش��عر مي سازد . در پناه شب 
سالح گرد مي آورد تا تصميم به حمله بگيرد و صبح روز دهم با 
طلوع آفتاب حمله اش آغاز مي شود و همان ابتدا او پيروز است 
چرا كه پيروزي را هنگامي به دست آورده اي كه تصميم گرفته 
اي و اين همان ماموريت به تكليف است نه ماموريت به نتيجه . 

رمي جمرات : در حمله به ش��ياطين، اول، آخري را بزن 
زيرا آدمي هميش��ه قرباني آخرين فريب اس��ت . هفت مرتبه 
به ش��ماره روزهايي ك��ه آفرينش اي��ن جهان پاي��ان گرفت. 
هفت ستاره، هفت آس��مان، تمامي روزهاي هفته، يعني عمر 
را هميش��ه در منايي و همواره در رم��ي. از رمي جمره عقبي 
ب��ر مي گ��ردي ، آهنگ ذبح مي كني و پا ج��اي پاي ابراهيم،  
اس��ماعيل زندگيت در دس��ت و تيغ ايمانت در دستي ديگر و 
خوب ببين كه اس��ماعيل تو چيست؟ قرباني كه كردي باز هم 
هوش��يار باش و روزهاي بعد هر سه را بزن. پيروزي اول، تو را 
به آس��ودگي نكشاند. زمام منا را كه به دست گرفتي، سالح را 
از دس��ت مگذار كه ابليس را اگ��ر از در براني از پنجره باز مي 
گردد. در بيرون بكوبي از درون سر بر مي آورد. در منا نابودش 
كن��ي در "م��ن" نابودت مي كند و چه مي گويم ؟ وس��واس و 
ابليس س��ه چهره دارد، هفت رنگ، هفتاد دام. در جامه سياه 
كفر عريانش كني ، رداي س��بز دين بر تن مي كند . در چهره 
شرك رسوايش كني، نقاب توحيد بر چهره مي زند . بتخانه را 
بر سرش ويران كني در محراب خانه مي كند . در بدر خونش 
را بريزي در كربال انتقام مي گيرد كه تسليم ابوسفيان را اسالم 
ابوسفيان نپنداري . در خندق مدينه شمشير بخورد در مسجد 
كوفه پاس��خ مي گويد . در ُاُحد، ُبت هبل را از دستش بگيري 

در صفين، قرآن اهلل را بر سر دست مي گيرد.
و تو اي حاجي ! حج معاني كن نه حج مناسك تا ببيني و 
بفهمي كه چگونه از تاروپود زر، عنكبوت تزوير خلق، بر سر هر 
راه خداي��ي، دام ظلم و زور پهن كرده و خلق را هماره در پاي 
قصرهاي زور، بر س��ر گنجينه هاي زر و در آس��تانه معبدهاي 
ضرار و ذلت تزوير ذبح مي كند و آنها را بش��ناس و همواره در 
انتظار منجي باش تا ذوالفقار انتقامش از نيام دستان پاكش به 

در آيد و تثليث شوم زر و زور و تزوير ملتها را بشكند.

تحليلي بر مناسك حج
حج معانی، نه حج مناسك

وقوف

سخنان باشکوه
 طبق مش��هور مي��ان محدثان 
س��خنان  عرف��ه  در  )ص(  پيامب��ر 
تاريخ��ی خود را در اجتماع عظيم و 

با شكوه حجاج بيان داشت
م��را  س��خنان  م��ردم  ای   ......
بش��نويد! ش��ايد ديگ��ر ش��ما را در 
اي��ن نقطه مالق��ات نكنم. ش��ما به 
زودی بس��وی خدا باز م��ی گرديد. 
در آن جه��ان به اعم��ال نيك و بد 
شما رسيدگی ميش��ود. من به شما 
توصيه می كن��م هركس امانتی نزد 
اوس��ت بايد به صاحب��ش برگرداند. 
هان ای م��ردم بدانيد رب��ا در آئين 
اس��الم اكيداً حرام اس��ت. از پيروی 
ش��يطان بپرهيزيد. به شما سفارش 
م��ی كنم ك��ه به زن��ان نيکی کنيد 
زيرا آنان امانت های الهی در دس��ت 
شما هستند و با قوانين الهی برشما 

حالل شده اند.
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روز دهم، عيد قربان
آنچه بايد در منا و روز عید 

قربان دانست
با طل��وع آفتاب روز ده��م ذي حجه، 
اعمال اصلي حج شروع مي شود.همه از 
مشعر به مني مي روند. مني درلغت به 
معناي آرزو و تمنا كردن است . امروز 
سه کار در پيش است، سنگ زدن به 

شيطان بزرگتر، قرباني و تقصير.
اعمال اين روز با رمي جمره عقبه 
ش��روع مي شود؛ هفت تا سنگ كه به 
س��مت س��تون آخري )همان كه به 
عقبه معروف اس��ت( پرتاب مي كنند 
و برمي گردند به محل اقامتش��ان در 
منا. راه چادرهاي محل اقامت تا محل 
س��تون هاي شيطان زياد اس��ت؛ براي 
همين پياده روي راه، حسابي حاجي هاي 

كهنسال تر را خسته مي كند.
مرحله دوم اعمال، قرباني است. هر 
حاجي بايد يك گوسفند را قرباني كند؛ 
حاال يا خودش يا كس��ي ك��ه از طرف 
حاجي، وكيل و نايب او مي شود. ماجراي 
عيد قربان و حضرت ابراهيم)ع( هم وجه 
تسميه همين كارهاست. بعد از قرباني، 
نوبت »حلق« يا »تقصير« است. مرد هاي 
سفر اولي بايد  همه موهاي سرشان را 
با تيغ بزنند؛ خانم ها هم قسمتي از مو 
يا ناخن شان را كوتاه مي كنند تا ماجراي 
»تقصير« هم به خير و خوش��ي تمام 
شود. هر كسي كه تقصير و حلق را انجام 
داد- ب��ا اينكه هنوز هم��ه اعمال، تمام 
نشده اس��ت- مي تواند لباس احرام را از 

تن بيرون كند و لباس معمولي بپوشد.
توصيه ها:

حكايت محدوديت جا، اين جا هم 
تكرار مي شود. باز هم صبور باشيد.

موقع رمي جم��رات، تا جايي كه 
مي توانيد نزديك تر ش��ويد تا تيرتان 
به خطا نرود. فقط مواظب چشم بقيه 

و البته خودتان هم باشيد.
حتم��ا تيغ ش��خصي براي حلق 
داش��ته باشيد. بهداش��ت در آن جا 

جزو مهم ترين چيزهاست.
از تيغ زدن سرتان نترسيد. اين رسم 
بندگي اس��ت. وقتي بدانيد براي خاطر 
خدا داريد اين كار را مي كنيد، حتي كله 
براق و تيغ داده تان هم برايتان مي شود 
يك دفترچه خاطرات. عكس يادگاري 

يادتان نرود!
ش��اعر م��ي گوي��د :»ط��ي اين 
مرحله ب��ي همرهي خض��ر مكن«. 
گ��وش دادن به توصيه ه��اي مدير 
كاروان و شنيدن احكام اين روزها از 
روحاني كاروان، برايتان از نان ش��ب 

هم واجب تر است.

عيد قربان كه پس از وقوف در عرفات 
)مرحل��ه ش��ناخت( و مش��عر )محل 
آگاه��ي و ش��عور( و منا )س��رزمين 
آرزوها، رسيدن به عشق( فرا می رسد، 
عيد رهايی از تعلقات است. رهايی از 
هر آنچه غيرخدايی است. در اين روز 
حج گزار، اسماعيل وجودش را، يعنی 
هر آنچه بدان دلبس��تگی دنيوی پيدا 
كرده قربانی می كند تا سبكبال شود.

 صدای پای عي��د می آيد. عيد 
قرب��ان عي��د ب��ر آم��دن روزی نو و 
انسانی نو است.   و اکنون در منايي، 
ابراهيمي و اسماعيلت را به قربانگاه 

آورده اي؛ اس��ماعيل تو کيست؟ چيس��ت؟ مقامت؟ آبرويت؟ 
موقعيتت، شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ امالكت؟ ... ؟

 اي��ن را تو خود م��ي داني، تو خ��ود آن را، او را - هر چه 
هس��ت و هر که هس��ت - بايد ب��ه منا آوري و ب��راي قرباني، 
انتخاب کني، من فقط مي توانم »نشانيها« يش را به تو بدهم:

 آنچ��ه ت��و را، در راه ايم��ان ضعيف مي کند، آنچ��ه تو را در 
“رفتن”، به “ماندن” مي خواند، آنچه تو را، در راه “مسئوليت” 
به ترديد مي افکند، آنچه تو را به خود بس��ته اس��ت و نگه داشته 
اس��ت، آنچه دلبس��تگي اش نمي گذارد تا “ پيام” را بشنوي، تا 
حقيقت را اعتراف کني، آنچه ترا به “فرار” مي خواند و آنچه ترا 

به توجيه و تاويل هاي مصلحت جويانه مي کشاند. 
 کدامي��ن را انتخاب مي کني ابراهيم؟! خدا را يا خود را ؟ 
س��ود را يا ارزش را؟ پيوند را يا رهايي را؟ لذت را يا مسئوليت 
را؟ پ��دري را يا پيامب��ري را؟ باالخره، “اس��ماعيلت” را يا “ 

خدايت” را؟ انتخاب کن! ابراهيم
ک��ه  گرف��ت  تصمي��م  ابت��دا   
داس��تانش را با پسر در ميان گذارد، 
پس��ر را صدا زد، پس��ر پيش آمد، و 
پ��در، در قامت واالي اي��ن “قرباني 

خويش” مي نگريست!
»اس��ماعيل، من در خواب ديدم 

که تو را ذبح مي کنم«!
»پ��در! در انجاِم فرماِن حق ترديد 
مکن، تسليم باش، مرا نيز در اين کار 
تسليم خواهي يافت و خواهي ديد که 

اِْن شاَءاهلل از صابران خواهم بود«
 و پيامي آمد:

 »اي ابراهيم! خداوند از ذبح اس��ماعيل درگذش��ته است، 
اين گوس��فند را فرستاده است تا بجاي او ذبح کني، تو فرمان 

را انجام دادي«
يعني که خداي ابراهيم، همچون خدايان ديگر، تش��نه خون 
نيس��ت. اين بندگان خداي اند که گرسنه اند، گرسنه گوشت! و 
از اين معني دارتر، خدا، از آغاز، نمي خواس��ت که اسماعيل ذبح 
شود، مي خواست که ابراهيم ذبح کننده اسماعيِل دلش شود، و 
شد، چه دلير! ديگر، قتل اسماعيل بيهوده است، و خدا، از آغاز مي 

خواست که اسماعيل، ذبيح خدا شود، و شد، چه صبور! 
موس��م عيد است. ای مس��لمان حج گزار؛ بدان كه زمين 
سراس��ر حجی اس��ت كه تو در آنی و بايد با سادگی، وقوف در 
جهان درون و بيرون و قربانی كردن همه آرزوهای پوچ دنيوی، 
خود را برای س��فر بزرگ آماده كنی. انس��ان مسافر چند روزه 

كاروان زندگی است. سالم بر ابراهيم...

آداب و اعمال روز عید قربان 
پيامبر - صلي اهلل عليه و آله وس��لم- و ائمه معصومين عليهم 
السالم آداب و اعمالي را براي شب و روز عيد سعيد قربان ذكر 
كرده اند. احيا و ش��ب زنده داري در شب عيد قربان مستحب 
است. انس نقل كرده پيامبر خدا فرمود: »من احياليله العيد 
ل�م يمت قلبه يوم يموت القلوب. هر كس ش�ب عيد را 
زنده بدارد دلش روزي كه دل ها مي ميرند نمي ميرد.« 
)وس��ائل الشيعه ج 5 ص 139 كنزالعمال ج 8 ص. 
251(  غسل كردن در روز عيد قربان و تهليل 
و تكبير و تحميد و تقديس و آراس��تگي در 
اين روز مس��تحب اس��ت. عبداهلل ابن سنان 
گفته است امام صادق عليه السالم درتفسير 
»آي��ه زينت« كه خداي متع��ال امر كرده 
اس��ت: » ي�ا بن�ي آدم خذوازينتك�م 
عند كل مس�جد. اي فرزن�دان آدم ! 
لب�اس زينت خوي�ش را در هر عبادتي 
برگيري�د« )س��وره اعراف آي��ه. 31(  فرمودن��د: العيدان 
والجمع��ه. عيد فطر و قرب��ان و روز جمعه. خواندن نماز عيد 
قرب��ان در فض��اي باز بي س��قف براي عموم مس��لمانان جز 
حجاجي كه در س��رزمين منا هستند سنت رسول اهلل است. 
قرباني كردن و خوردن از گوش��ت قرباني در روز عيد قربان 
مستحب اس��ت. امام باقرعليه السالم فرمودند: امير مومنان 
عل��ي بن ابي طالب عليه الس��الم در روز عيد قربان پيش از 

خوردن از گوشت قرباني خويش هيچ چيز نمي خورد. 

عید قربان از ديدگاه امام خمیني )ره(
»... مس��ئله قرباني فرزند به حسب ديد نوع بشر، مسئله مهمي 
اس��ت ، لكن آن چيزي كه مبدأ اين عمل مي شود، آن چيزي 
كه مقابله مابين پدر و پس��ر را در آن جا متحّقق مي كند، اين 
يك مسائل قلبي و روحي و معنوي است، فوق اين مسائلي كه 
ماها مي فهميم . ما همين مي گوييم كه »ايثار كرد«، »قرباني 
كرد« و واقعا اين طور بوده است، مهم هم هست. لكن آيا در نظر 
ابراهيم هم ايثار بوده است؟ ابراهيم هم در نظرش اين بوده است 
كه حاال يك چيزي ، تحفه اي مي برد پيش خدا؟ اسماعيل هم 

) س��الم اهلل عليه( در نظرش بوده كه يك جانفشاني 
دارد مي كند براي خدا؟ يا مسئله اين نيست 
. اين مس��ئله اي است كه تا نفسانيت انسان 
هست، خوديت انسان هست ، ايثار اسمش 
هست . من ايثار مي كنم در راه خدا فرزندم 
را، م��ن ايثار مي كنم در راه خدا جان خودم 

را. اين، براي ما مهم است و زياد مهم است ، براي 
ابراهيم نيست مسئله اين ، ايثار نيست. ابراهيم خودي ببيند تا 
ايثاري كرده باشد، اسماعيل خودي نمي بيند تا ايثار كرده باشد. 
ايثار اين است كه من هستم و تو هستي و عمل من و براي تو و 
ايثار. اين ، در نظر بزرگان اهل معرفت و اولياي خدا شرك است، 
در عين حالي كه در نظر ما كمال بزرگي است ، ايثار بزرگي است 
.  عيد براي ما يك معنا دارد، براي ابراهيم و براي پيغمبرها يك 
معناي ديگري دارد...«                                                                                                                        
)صحيفه امام، ج19، ص47(

انتخاب کن ابراهيم )ع(!

اسامعیلت را می خواهی یا خدا را؟ 
روز قربانی!
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يازدهم/دوازدهم ذي الحجه
روزهاي پاياني تشريق و آنچه 

بايد بدانیم
بعد از انجام دادن اعمال عيد قربان، 
حاجي ها دوباره بايد برگردند به مكه 
و5 وظيفه ديگر )طواف،نماز طواف ، 
س��عي، طواف نسا و نماز طواف نسا( 
را انجام بدهند اما چون اعمال در منا 
هنوز باقي اس��ت، بعضي ها همان جا 
مي مانند تا اعمال منا تمام شود. در 
روزهاي 11 و 12 همه حاجيان بايد 
از غروب آفتاب تا نيمه ش��ب در منا 
بمانند و وقوف كنند؛ چه آنهايي كه 
روز عيد به مكه رفته اند و چه آنهايي 

كه مانده اند.
 از طلوع تا قبل از غروب آفتاب 
اي��ن 2 روز هم فرصت باقي اس��ت 
ت��ا حاجي ها، دوب��اره بروند س��راغ 
ستون هاي شيطان و هركدامشان را 
با 7 س��نگ، بزنند؛ ب��ه عبارت ديگر 
مي ش��ود روزي 21س��نگ؛ يعني 3 
تا 7 ت��ا. حاجي ها بع��د از ظهر روز 
دوازدهم از منا خارج مي شوند. وقت 
رمي جمرات س��ه گانه )سيزدهمين 
عمل از اعمال ح��ج تمّتع( از طلوع 
آفت��اب ت��ا قب��ل از غ��روب اس��ت 
س��نگباران كه تم��ام ش��د، اعمال 
حاجي ها در منا هم تمام مي شود و 
برمي گردند به مك��ه تا احيانا اعمال 
باق��ي مانده مكه را تمام كنند. اتمام 
اعمال در مسجد الحرام )طواف،نماز 
طواف، س��عي، طواف نس��اء و نماز 
طواف نساء( يعني پايان اعمال حج.

توصيه ها 
 حتم��ا يك بط��ري آب كوچك 
همراه خودتان ببريد. راه زياد اس��ت 

و هوا گرم. شما هم خسته و تشنه.
موقع رمي جمرات و براي سنگ 
زدن از طبقات دوم و س��وم، حتما با 
نظر مرجع تقليدتان هماهنگ باشيد. 
بعضي از مراجع تقليد، سنگ زدن از 
طبقه باال را جايز نم��ي دانند. فريب 

خلوتي آن دو طبقه باالتر را نخوريد.
كم��اكان، ب��ه فكر خش��ك نگه 
داشتن كشاله هاي ران و جلوگيري 

از عرق سوز شدن پاها باشيد. 
حواستان به احكام شرعي وقوف در 
مني باشد. بعضي ها هستند كه به خاطر 
ندانستن اين احكام خاص، يك روز بيشتر 

مجبورند اين جا ماندگار شوند.
هنوز، اعمال تان تكميل نش��ده. 
حواس تان باش��د كه اين آخر كاري 
و قبل از ط��واف و بقيه اعمال مكه، 

كار دست خودتان ندهيد.

جمرات نام سه محل در منا است كه اگر از سمت مكه ، رو به منا برويم ، از 
دامنه كوهي كه فاصل ميان مكه و منا است ، شروع مي شود ، و به طرف 
عمق منا تا حدود 270 متر پيش مي رود و در زمان ما ، هر يك بصورت 
ستوني چهارگوش است .  هر يك از جمرات نامي دارد : به ترتيب از سمت 
منا رو به مكه ، به اّولي » جمره اولي « و به دومي » جمره ُوسطي « و به 
آخري » جمره َعَقبه « مي گويند . شايد علت اين نامها اين باشد كه چون 
حاجي از مشعر به طرف منا حركت مي كند و از دل منا به جانب جمرات 
روي مي آورد ، نخستين جمره اي كه به آن مي رسد ، جمره اولي است و 

سپس جمره وسطي و بعد جمره عقبه . 
سابقه تاريخي رمي جمرات

گفته شد كه اعمال حج سرش��ار از ايماء و اشاره به آزمايشها 
و نيايش��هاي ابراهيم خليل  )عليه الس��الم( و از آن جمله » رمي 
جمرات « ؛ يعني سنگريزه زدن به سه محل ياد شده است كه بايد 
روز عيد قربان و روز يازدهم و دوازدهم و در مواردي روز سيزدهم 
ذيحجه انجام گيرد . در برخي روايات ، سابقه اين عمل تا زمان حضرت 
آدم كشانده شده و برخي ديگر سابقه تاريخي آن را تا ابراهيم )عليه السالم( 
مي رسانند . در مورد حضرت ابراهيم )عليه السالم( نيز سخن به اختالف 
است :  پاره اي روايات ، آن را از تعاليم جبرئيل به ابراهيم هنگام آموزش 
مناس��ك حج مي داند و پاره اي ديگر ظهور شيطان به ابراهيم و سنگ 
انداختن ابراهيم به او را آغاز پيدايش اين عمل معرفي مي كند و دسته ديگر 
، آن را يادآور سنگهايي مي داند كه ابراهيم )عليه السالم( به قوچ قرباني زد . 

اينك به برخی از اين روايات اشاره مي كنيم : 
از امام صادق )عليه السالم( نقل شده است : نخستين كسي كه » 
رمي جمار « نمود )به جمرات س��نگ انداخت ( آدم )عليه السالم( بود . 
چون خداوند اراده فرمود كه آدم را توبه دهد ، جبرئيل را نزد او فرستاد ، 
جبرئيل گفت : خداوند مرا نزد تو فرستاده تا مناسكي كه بوسيله آن توبه 
تو پذيرفته مي ش��ود به تو آموزش دهم و آنگاه او را به مشاعر ) عرفات ، 
مشعر و منا ( برد . وقتي كه خواست او را از منا به طواف خانه خدا آورد ، 
در ناحيه جمره عقبه شيطان بر آدم آشكار گشت و از او پرسيد : آهنگ 
كجا داري ؟ جبرئيل به آدم گفت : او را هفت سنگ بزن و با انداختن هر 
سنگي تكبير بگو . آدم چنانكه جبرئيل گفت ، انجام داد و شيطان رفت . 

جبرئيل روز دوم دست آدم را گرفت تا به جمره اولي رسيد . ابليس بر او 
آشكار شد، جبرئيل گفت : هفت سنگ به او بزن و با هر سنگي تكبير بگو . 
آدم چنان كرد . ابليس رفت و دوباره در محل جمره وسطي بر او آشكار شد 
و به آدم گفت : آهنگ كجا داري ؟ جبرئيل گفت : او را هفت سنگ بزن و 
با هر سنگي تكبير بگو ، و آدم چنان كرد و ابليس فرار كرد و اين عمل را تا 
چهار روز انجام داد و جبرئيل بعد از آن به آدم گفت : شيطان را بعد از اين 
هرگز نخواهي ديد .  چون ابراهيم از ساختن خانه خدا فارغ گشت ، جبرئيل 
مناسك و آداب حج را به او آموخت و چون وارد منا شدند و از ناحيه » عقبه 
« فرود آمدند ، شيطان در ناحيه جمره عقبه بر او آشكار شد ، جبرئيل گفت 
: او را سنگ بزن ، ابراهيم هفت بار او را سنگ انداخت و شيطان پنهان شد 
. دوباره در جمره وسطي بر او ظاهر شد ، جبرئيل گفت : او را سنگ بزن ، 
ابراهيم هفت بار سنگ انداخت و شيطان پنهان شد . براي بار سوم در محل 
جمره اولي بر او آشكار شد . مجدداً جبرئيل گفت : او را سنگ بزن ، ابراهيم 
نيز هفت سنگ بر او زد و شيطان مخفي شد . اين روايات از طريق ائمه از 
پيامبر اسالم )صّلي اهلل عليه وآله وسّلم ( نيز نقل شده است و از اين نظر از 
اهميت بيشتري برخوردار است . چنانكه از امام صادق )عليه السالم( نقل 
شده است : نخستين كسي كه » رمي جمار « كرد ، آدم بود . بعد از آن 
جبرئيل نزد ابراهيم آمد و گفت : اي ابراهيم سنگ بزن ، ابراهيم به جمره 
عقبه سنگ انداخت زيرا شيطان نزد جمره بر او آشكار شده بود .  روايات 
ديگر نيز كه در زمينه ثواب و آداب رمي جمرات از ائمه معصوم نقل شده 
است ، اين معنا را تأييد مي كند ؛ چنانكه از امام صادق )عليه السالم( روايت 

شده است : 
»هركس رمي جمره كند ، خداوند به پاداش هر س�نگي 
، گناه�ي از وي پ�اك مي كند . چون مؤمن س�نگ اندازد ، 
فرشته اي آن را مي گيرد و اگر غير مؤمن اندازد ، شيطان به 

او ناسزا مي گويد و مي گويد : تو سنگ نزدي .«
از اين رو جمرات نماد ش��يطان ش��مرده مي شود و سنگ 
زدن ب��ه آنها نوعي اظهار نفرت و انزجار از ش��يطان محس��وب 
م��ي گردد ؛ چنانكه در دعاي » رمي جمرات « نيز به اين معنا 
اشاره شده است : » اهلل اكبر الّلهّم ادحْر عّني الشيطان « ؛ 

» خدايا شيطان را از من دور گردان.« 
فقهاي شيعه و اهل سنت اتفاق دارند كه يكي از واجبات حج 
و اعمال منا ، » رمي جمرات« اس��ت . همچنين تعداد س��نگها و 
چگونگي انداختن آنها مورد اتفاق آنان مي باشد . از كند و كاو در 
كتب لغت و كالم فقهاي س��لف و سفرنامه هاي حج ، چنين 
برمي آي��د كه » جمره « نام آن محل و » زمين « اس��ت و 
س��تونها فقط عالمتند تا » زميِن جمره« ش��ناخته شود . 
» جمره « در لغت به معناي آتش برافروخته و گداخته و 
همچنين به معناي ريگ مي باشد و جمع آن » جمار « 
اس��ت . عرب سنگريزه ها را نيز » جمار « مي نامد و محل 

جمع شدن ريگها در منا را » جمرات « مي گويند.

درباره جمرات و رمی جمرات در مناسک حج 

تکبیر بگو، شیطان را سنگ بزن
روز معرفت
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رهبر معظم انقالب اسالمي:
ــال قبل،  ــه با 30 س ــج زائران ایرانی در مقایس ح
ــیار غنی و پربارتر شده است  ، اما این تحوالت  بس
کافی نیست و باید به گونه ای عمل کرد که رفتار هر 
ــان دهنده رفتار صحیح »فردی  حاجی ایرانی، نش
– عبادی، اجتماعی و سیاسی« حج - و مظهر 

همدلی و وحدت امت اسالمی باشد.

نقشه مسیر حرکت حجاج
ــمت صحرای عرفات به راه می افتند، جایی که خارج از محدوه حرم  ــود. حاجیان دسته دسته و گروه گروه به س ــروع می ش ــفر به عرفات ش همه چیز از س
است. بعد ؛ توقف در عرفات و سپس سفر بازگشت و وقوف در مزدلفه و اعمال منا که با قربانی کردن و رمی جمرات به پایان می رسد . و در آخر حاجی ها 

دوباره به مسجدالحرام باز می گردند تا پس از عهدی که با خداوند بسته اند یک بار دیگر طواف کنند و نماز بخوانند و سعی کنند.

1� عرف��ه، را روز نياي��ش ناميده اند و به 
راس��تي مناس��ب ترين نامگذاري همين 
اس��ت. حج در مي��ان هم��ه عبادت ها  ، 
پ��ر رم��ز و رازترين ارتباطي اس��ت كه 
بندگان با آفريدگار خود برقرار مي كنند 
و همان گونه ك��ه در روايات آمده: حج 

است و عرفه! )الحج عرفه(
كساني مي توانند » اين همانِي« عرفه و حج 
را دريابند كه در دل جمعيت خروشان، همسان 
و وارسته از تمام تعلقات، و در آن صحراي محشر 
گونه توانسته باشند به سان قطره اي در دامان 
اقيانوس هاي بي كران آرام گرفته و ش��يريني 
پيوند با ابديت را تجربه كرده باشند. اما بركات 
امروز اختصاصي به آنها ندارد. عرفه روزي است 
كه به فرموده امام سجاد عليه السالم اميد آن 
مي رود كه حتي فرزنداني كه هنوز در جنين 
مادران هس��تند، از فضل و لطف و محبت 
پروردگار برخوردار ش��وند. و از اين رو است 
كه عارفي همچون ميرزا جواد آقاي ملكي 
تبريزي مي فرمايد : »مثل اينكه امروز فقط 
براي نيايش آفريده شده است. بنابراين بايد 
تالش كرد تا به اندازه ممكن از اين فرصت 
ارزشمند بهره برد و البته عمده آن است كه 
آدمي ابتدا شرايط استجابت دعا را در خود 

فراهم آورد.«
اي��ن فقي��ه ش��وريده دل مي افزايد : 

»اهميت نيايش در امروز چنان اس��ت كه 
امام��ان بزرگ��وار از روزه آن )اگر موجب 
ضعف و سستي در دعا گردد( منع كرده اند 
در حالي كه براساس روايات مورد اعتماد 
و صحيح روزه عرفه كفاره نود س��ال گناه 

است« )المراقبات، ص 229(
2� دعا يعني س��خن گفتن با خدا و 
با خود. راز گفتن است و نياز خواستن و 
اين با هر زبان حال و قالي ممكن است. 
در چنين حالتي شايد داستان موسي و 
ش��بان هم صادق باشد و بتوان با حافظ 

نيز هم عقيده شد كه : 
هر كس به زباني صفت حمد تو گويد
بلبل به نوا خواني و قمري به ترانه

با اين حال، »دعاي امام حسين عليه 
الس��الم در روز عرفه« چيز ديگري است 
كه بي به��ره مان��دن از آن ب��دون ترديد 
»خسران مبين« است. داستان دل دادگي 
و ش��يفتگي است و به عقيده من حماسه 
عاشورا تنها كارگاه عملي درس هايي است 
كه در اين نيايش بي همتا به ما آموخته اند. 
آنگونه كه راويان گفته اند : حس��ين، يعني 
مظه��ر و مجمع همه خوبي ه��ا، در عصر 
اين روز به همراه نزديكان و دوستانش در 

كنار »جبل الرحمه«، رو به كعبه مي كند 
و در حالي كه قطره هاي اشك بر محاسن 
زيباي او مي غلتد آن دعا را زمزمه مي كند. 
ابتدا از الط��اف و نعمت هاي پروردگارش 
مي گوي��د كه حتي پيش از تولد بر او و بر 
ما ارزاني شده اس��ت و سپس از جفاها و 
خطاهاي ما و اينكه در عين حال عشق به 
پروردگار در همه وجودش موج مي زند. با 
دانش بي انتها و زيركي خداداد چيزهايي 
براي دنيا و آخرت خود مي طلبد كه حيف 

است نبينيم و نخوانيم.
3- قس��مت پايان��ي آن نيايش هم 
بسيارزيبا ودلنش��ين است كه مرحوم 
س��يد ب��ن ط��اووس نقل ك��رده و در 
مفاتيح نيز آمده است.گرچه به عقيده 
برخی، اين قس��مت از امام نيس��ت،اما 
خالصه اي اس��ت از ناب تري��ن معارف 
توحيدي ک��ه از درک حالوتش ناکام 
نبايدمان��د. خصوصًا آنجا که با اش��اره 
ب��ه آنانك��ه مي خواهن��د از راه مخلوق 
به خال��ق پي ببرن��د � و البت��ه همين 
ه��م كمالي اس��ت كه باي��د تمنا كرد 
� مي فرماي��د : »معب��ودا، انديش��يدن 
م��ن در آثار تو ماي��ه معطلی و دوري 

از دي��دار اس��ت، پس به ج��اي آن به 
خدمت��ي بگمارم كه مرا س��ريع تر به 
تو رس��اند. آخ��ر چگونه ب��راي اثبات 
وج��ود تو به چي��زي اس��تدالل كنند 
كه برای وجود خ��ودش به تو نيازمند 
اس��ت؟ آيا غير از تو چيزي هم هست 
تا بخواهد وس��يله ظهور تو گردد؟! چه 
وقت نبوده اي ت��ا بخواهند دليلي براي 
بودن��ت پي��دا كنند و چ��ه زماني دور 
بوده اي تا بخواهند به وسيله آثار خود 
را به تو رس��انند؟ كور باد چش��مي كه 
تو را همواره هم��راه خويش نمي بيند 
و زيان��كار باد بنده اي كه از عش��ق تو 

بي بهره اس��ت.«
4� خ��وش به ح��ال آنانکه اي��ن روز را 
درصحرای عرفاتند.خدا کن��د که ما را هم 
از ي��اد نبرند.  امروز هم مانن��د هزاران هزار 
روزهاي پيشين مي گذرد و باز هم عرفه اي 
ديگر در سال بعد خواهد آمد اما... »خدايا! ما 
را در اين روز كامياب، رس��تگار، مقبول و 
َبرنده قرار ده. تو ما را نااميد و دست خالي 
بازمگردان. پروردگارا! از آنچه از بخشش و 
رحمت و عطاي تو اميدواريم دريغ مفرما 
... چرا كه دستان خود را در حالي به سوي 
تو گشوده ايم كه داغ اعتراف ذليالنه بر آن 

است.«
 بمنك و كرمك يا ارحم الراحمين.

با حسني)ع( در عرفه         دكتر محسن اسماعیلي 
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