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رهنمود

ادب حج 
چه غافلند کس��انی که مراس��م حج و ایام حج و 
مناسک حج را به وسیله ی پرداختن به امور دنیایی 
کمرن��گ می کنند. حج را باید با توجه، با حضور و با 
آداب ب��ه جا آورد. غیر از مناس��ک حج و اعمالی که 
تشکیل دهنده ی صورت حج است، ادبی هم وجود 

دارد که روح حج است. 
بعضی این صورت را به جا می آورند، اما از روح و 
حقیقت آن غافل می مانند. ادب حج، خضوع و ذکر 
و توجه است. ادب حج، احس��اس حضور در مقابل 
پ��روردگار در هم��ه ی آنات اس��ت. ادب حج، پناه 
بردن به ساحه ی امن الهی است که برای مؤمنین و 
متمسکین به ذیل توسل به ذات مقدس پروردگار، 

آن را فراهم کرده است. 
باید این بهش��ت را شناخت و وارد آن شد؛ حج را 
این طور باید فهمید. ادب حج، مسالمت و مداراست. 
خش��ونت کردن با مؤمنین، دعوا کردن با برادران و 
فس��وق و جدال در حج ممنوع است. ادب حج، فرو 
رفتن در حقیقت معنای حج و بهره برداری کردن و 
توشه گرفتن از آن برای همه ی دوران زندگی است. 
ادب ح��ج، برادری و ایجاد محبت و وحدت اس��ت. 
فرصت ایجاد وحدت بین ملتهای اسالمی و شعوب 

اسالمی، فقط در حج فراهم می شود
بیانات در دیدار کارگزاران حج    30 /1383/9

اعالم شماره پرواز، تاريخ و 
 ساعت حركت حجاج ايراني

از جده و مدينه

۸۰ هتل محل اسكان زائران 
ايراني از نظر تبليغات و 

اطالع رساني ساماندهي شدند

عوامل موفقيت در برگزاري حج ٩٣ 
در نشست خبري مشترك سرپرست حجاج ایراني و رئيس سازمان حج و زیارت تشریح شد 
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   اولین گروه از حجاج ایراني ظهر روز گذش��ته فرودگاه ْجده را به 
مقصد فرودگاه امام خمیني )ره( تهران ترك کردند..

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رس��اني ح��ج، ۹۵ پرواز از مبدا 
جده به ۱۹ ایستگاه پروازي ایران صورت مي گیرد که تا ۲۸ مهرماه 

ادامه خواهد داشت.
فرودگاه مدینه نیز شاهد ۸۶ پرواز خواهد بود که از ۲۳ مهر آغاز 

شده و در ششم آبان ماه به اتمام مي رسد.

حجاج و خانواده هاي آنان مي توانند با مراجعه به سامانهاطالعات 
پروازهاي ایران ایر براي س��فر حجکه از سوي هواپیمایي جمهوري 
اس��المي ایجاد ش��ده اس��ت، به ش��ماره پرواز، تاریخ و ساعت آن 

دست رسي پیدا کنند.
عالوه بر ایران ایر، ماهان و سعودي نیز کار انتقال حجاج ایراني را 
انجام مي دهند. پرواز هر زائر را به دو طریق مي توان در این س��امانه 

ره گیري کرد: اول براساس نام زائر و دوم نام شماره کاروان

  مدیر ارتباطات و اطالع رس��اني حج ۹۳ گفت: در حج امس��ال 
بی��ش از ۸۰ هتل محل اس��کان زائران ایراني ک��ه هر یک چندین 
کاروان را در خود جاي داده بودند، از نظر تبلیغات و اطالع رس��اني 

داخل هتل ساماندهي و یکنواخت سازي شدند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني ح��ج، حجت االس��الم مهدي 
شهس��واري مدیر ارتباطات و اطالع رس��اني ح��ج ۹۳ گفت: در حج 
امسال بیش از ۸۰ هتل محل اسکان زائران ایراني که هر یک چندین 
کاروان را در خود جاي داده بودند، از نظر تبلیغات و اطالع رساني داخل 
هتل ساماندهي و یکنواخت سازي شدند. وي افزود: همچنین عالئم 
و نش��انه هاي ضروري براي راهنمایي زائ��ران ایراني در محوطه منا و 
عرفات و بین مشاعر مقدس به صورت متمرکز تهیه و توسط سازمان یا 

مدیران مجموعه ها و کاروان ها در نقاط مشخص نصب گردید.
مدیر ارتباطات و اطالع رس��اني حج ۹۳ خاطر نشان کرد: در این 
طرح رنگ بندي مناطق مکه و مکاتب محل اس��تقرار کاروان ها در 
منا و عرفات بس��یار تعیین کننده بود. البته مواد تبلیغاتي مورد نظر 
بعثه مقام معظ��م رهبري که با برنامه و س��لیقه به صورت متمرکز 

تهیه ش��ده بود در جاهاي مناسب نصب شد. وي افزود:  پیش از این 
کاروان ها به تناس��ب سلیقه و همت خود سعي مي کردند تابلوهاي 
پرتع��داد و با محت��وا و مضامین متن��وع را در تمام فض��اي هتل و 
محوطه منا و عرفات نصب کنند یا به عبارتي محیط را با عالئم خود 
بپوشانند. همین پراکنده کاري و بي برنامگي برعکس باعث افزایش 

سرگرداني و در واقع نقض غرض تهیه کنندگان مي گردید.
شهسواري افزود: براي رفع این مشکل مقرر شد تمامي تابلوهاي 
م��ورد نیاز حجاج ایراني در یک ش��کل و قالب مش��خص و محتواي 
کار شناس��ي ش��ده تهیه و فقط در نقاط معین و مطالعه شده نصب 
گردد تا بواس��طه خلوتي و نظم محیط و تردد جمعي زائران کامال به 
چشم بهره برداران آمده و در سهولت راهنمایي زائران مؤثر تر باشد.

وي گف��ت: بدین منظور تمامي مواردي که یک زائر مس��تقر در 
هت��ل ی��ا خیمه هاي منا و عرف��ات باید بداند از قب��ل مطالعه و نیاز 
س��نجي ش��د و از پراکنده کاري و موازي کاري و احیانا رقابت بین 
کاروان ها و مجموعه ها جلوگی��ري به عمل آمد به طوریکه کارکرد 

مطلوب را داشته باشد

حجاج با چه پروازي به ايران بازمي گردند؟

اعالم شماره پرواز، تاريخ و ساعت حركت حجاج ايراني از جده و مدينه

 ۸۰ هتل محل اسكان زائران ايراني
از نظر تبليغات و اطالع رساني ساماندهي شدند
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مردم افریقا عشق به اهل بيت)ع( دارند
حجت االسالم والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر در دیدار با شیخ زکریا مفتاح، یکي از مدرسین 
دانش��گاه ایلورین نیجریه گفت: کشورهاي استعمارگر به آفریقا بسیار ستم کرده اند و سال ها مردم 
آن جا را محروم نگه داش��ته و ذخایرش��ان را به یغما برده اند. وي افزود: مردم آفریقا فقیر نیس��تند، 
بلکه توس��ط امپریالیست ها فقیر نگه داشته شده اند.نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت به عشق 
و عالقه مردم آفریقا به اهل بیت عصمت و طهارت اش��اره و اضافه کرد: بین فرق و مذاهب اس��المي 
تفاوت چنداني وجود ندارد و همه آن ها در اصول و محبت به اهل بیت مش��ترك هستند. و ما امروز 
نیازمند همکاري و وحدت میان همه مذاهب اسالمي هستیم.در ادامه این دیدار شیخ زکریا مفتاح، 
رئیس حوزه علمیه ش��هر الگوس��ت نیجریه با ارائه گزارش��ي از فعالیت هاي فرهنگي در این شهر، 

اکثریت مردم این کشور را عالقه مند به پیامبر )صلي اهلل علیه و آله( معرفي کرد.

عوامل موفقيت در برگزاري حج ٩٣ 
در نشست خبري مشترك سرپرست حجاج ایراني و رئيس سازمان حج و زیارت تشریح شد 

 سرپرست حجاج ایراني و رئیس سازمان 
حج و زیارت بعد از ظهر روز سه شنبه در یک 
نشس��ت خبري مش��ترك، به پرس��ش هاي 
خبرنگاران رس��انه هاي حاضر در مکه مکرمه 

پاسخ دادند.
 

شش عامل موفقيت برگزاري حج ٩٣ 
از زبان اميرالحاج ايران

س��یدعلي  حجت االسالم والمس��لمین 
قاضي عس��کر در ابتداي این نشست خبري 
ب��ه مرور عوام��ل موفقی��ت در برگزاري حج 
۹۳ پرداخت و گف��ت: همه حجاج میهمانان 
خداون��د هس��تند و اگ��ر با ش��رایط موجود 
مش��کالت کاهش پیدا کرده، این در مرحله 

اول ناشي از لطف خداست.
سرپرس��ت حجاج ایراني با اش��اره به آغاز 
برنامه ری��زي حج و عمره از یک س��ال قبل، 
آن را دومی��ن عام��ل بهبود خدمت رس��اني 
دانس��ت و ادامه داد: نکته س��وم این اس��ت 
که برنامه ریزان، کار شناس��ان حوزه مرتبط 
هس��تند و همین امر نقش مهمي در ارتقاي 
رضایت زائران ایفا کرده اس��ت، چرا که آن ها 
به شکل تخصصي تصمیم مي گیرند و این در 

بهبود شرایط بسیار موثر است.
نماین��ده ولي فقیه در امور ح��ج و زیارت 
در ذکر نکت��ه چهارم به تفاه��م کامل میان 
س��ازمان و بعثه اش��اره و اضافه کرد: ما با هم 
تصمیم گرفته و با هم اجرا مي کنیم و خداوند 
در ای��ن روحیه کار جمعي برکات خود را قرار 

داده تا کار ها بهتر پیش برود.
امیرالحاج ایران سیاست کاستن از تعداد 
عوامل س��تادي بعث��ه و س��ازمان و حرکت 
به س��مت کیفي س��ازي خدم��ات به عنوان 
عام��ل دیگري یاد کرد و اف��زود: عالوه بر این 
از نیروه��اي مردم��ي نظیر ی��اوران حجاج، 

بازرسان افتخاري و... استفاده شد.
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عسکر 
نکته شش��م را در نحوه مواجهه با مش��کالت 
معرف��ي ک��رد و گف��ت: اگ��ر مش��کالت در 
همین ج��ا قابل حل و فصل اس��ت، بالفاصله 
اقدام مي ش��ود و اگ��ر نیازمن��د برنامه ریزي 
بلندمدت در ایران باش��د، اقدامات الزم براي 

حل و فصل آن ها صورت مي گیرد.
سرپرس��ت حجاج ایراني به گفت وگو ها و 
دیدارهاي مکرر خود با مردم اشاره و تاکید کرد: 

حقیقتا تاکنون با مس��اله الینحلي که از زبان 
مردم مطرح ش��ود، برخورد نکرده ایم و برخي 
مشکالت مطرح ش��ده نیز مربوط به وضعیتي 

است که در کشور میزبان وجود دارد.
مهندس س��عید اوحدي ه��م در ابتداي 
س��خنان خود بر نقش اساس��ي برنامه ریزي 
زودهنگام حج ۹۳ در ارتقاي خدمت رس��اني 
به زائران تاکید کرد و گفت: ما امروز مي دانیم 
که در س��ال آینده چه میزان زائر داریم، چه 
اولویت هایي را باید اع��الم کنیم و چه روزي 

عملیات اجراي حج ۹۴ آغاز خواهد شد.
 

۱۷ ربيع االول
ثبت نام در كاروان هاي حج ٩۴

رئیس سازمان حج و زیارت زمان ثبت نام 
و انتخاب کاروان هاي حج تمتع ۹۴ را هفدهم 
ربیع االول اعالم کرد و افزود: حوزه آموزش و 
اطالع رساني از جمله حوزه هاي موفق در حج 
امسال بود؛ همایش هاي متعددي برگزار شد 
تا زائران با یک دیدگاه مناسب وارد سفر حج 
ش��وند و از این دو طریق، بستر مناسبي براي 
منطقي کردن توقعات زائر و شناخت آن ها از 

محیط به وجود آید.
وي در ای��ن زمین��ه از نقش رس��انه ها در 
آماده س��ازي زائران تقدیر کرد و اضافه کرد: 
این اطالع رس��اني ها زائ��ر را مطمئن کرد که 
تالش کارگزاران حج، ارائه باال ترین خدمات 
به اوس��ت، هرچن��د که به هرح��ال خدمات 
در کش��ور دیگري ارائه شده و شرایط کشور 
میزبان ه��م در اوج ترافیک در همه عرصه ها 

قرار دارد.
 

اولين و آخرين پرواز خروجي حج 
٩٣/ بار ها با پست

رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت گفت: 
نخس��تین پرواز بازگش��ت حجاج ب��ه ایران 
اس��المي ظهر روز پنج شنبه از جده به مقصد 

تهران انجام خواهد گرفت.
مهن��دس اوحدي که در نشس��ت خبري 
مش��ترك سرپرس��ت حجاج ایراني و رئیس 
س��ازمان حج و زیارت سخن مي گفت، ادامه 
داد:   روز پنج ش��نبه چهار پ��رواز وجود دارد 
و در روزهاي بعد تع��داد پروازهاي خروجي 
مدینه قبلي ها به ش��ش و هف��ت پرواز در روز 

خواهد رسید.

وي افزود: اولین پ��رواز مدینه بعد هم روز 
۲۳ مه��ر از مدینه به ته��ران و آخرین پرواز 
عملیات حج ۹۳ هم از فرودگاه همین ش��هر، 

روز ششم آبان ماه خواهد بود.
مهندس اوحدي با اشاره به این که برنامه  
پ��روازي در پایگاه ه��اي اطالع رس��اني بعثه 
و س��ازمان حج اعالم خواهد ش��د، ادامه داد: 
طرحي وجود داش��ت که بار زائ��ر در تهران 
از طریق پس��ت ب��ه در منازل آن ه��ا منتقل 
ش��ود، اما بررس��ي هاي کار شناس��ي ما را به 
این نتیجه رس��اند که امس��ال ممکن اس��ت 
این کار داراي آس��یب هایي باشد. وي افزود: 
با هماهنگي ه��اي صورت گرفته بار زائران در 

فرودگاه امام خمیني تحویل خواهد شد.
رئیس س��ازمان حج و زیارت همچنین از 
مس��تقبلین حجاج درخواست کرد با توجه 
به محدودیت هاي موجود در فرودگاه امام، 
در ص��ورت ام��کان از حض��ور در این مکان 

اجتناب کنند.
 

تحقق شعار حج
سرپرست حجاج ایراني در پاسخ به سوالي 
درب��اره تحقق ش��عار حج ۹۳ اظهار داش��ت: 
پاسخگویي دقیق به این س��وال هنوز مقدور 
نیست و پس از پایان موسم، مي توان با ارزیابي 
کار شناسي پاس��خ این سوال را داد. وي افزود: 
ام��ا آن چه تا االن محرز ش��ده این اس��ت که 
آن چ��ه در برنامه فرهنگي حج ۹۳ پیش بیني 

شده بود، به شکل مطلوبي محقق گردید.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر به 
برگزاري منظم و مطلوب دو برنامه دعاي کمیل 
در مدینه منوره و مراس��م برائت از مشرکین، 
دع��اي عرفه و دعاي کمیل در عرفات اش��اره 
کرد و ضمن بیان فهرستي از دیگر برنامه هاي 
فرهنگي حج ۹۳ گف��ت: همایش هاي بزرگ 
اه��ل س��نت در مدینه و مک��ه، همایش هاي 
بین المللي اهل بی��ت و منزلت زن در مدینه، 
تقریب مذاهب و قدس در مکه مکرمه، همایش 
باش��کوه یاوران حجاج و... برگزار ش��د که هم 
به لحاظ کمي و کیفي نس��بت به س��ال قبل، 
ارتقا یافته بودند. وي به بهره گیري جلس��ات 
 ان��س و معرفت از دو س��خنران سر ش��ناس

 )حج��ج اس��الم کاظ��م راش��دیزدي و ناصر 
رفیعي( پرداخت و از اس��تقبال خوب زائران از 

برنامه هاي آنان خبر داد.

نماین��ده ولي فقیه در امور ح��ج زیارت با 
عنایت به برنامه هاي فرهنگي گس��ترده بعثه 
و ش��عار معنویت یادآور ش��د: توج��ه زائران 
به معنویت در س��فر حج بس��یار مهم بود که 
نش��انه آن حضور پررنگ زائران در نمازهاي 
جماعت، اهتمام آن ها به نماز شب و خواندن 
قرآن و... از جمل��ه دالیل تحقق این بخش از 
ش��عار بود. وي اف��زود: امیدواریم این فضا در 

ادامه سفر نیز وجود داشته باشد.
 

وضعيت عمره سال جاري
رئیس س��ازمان حج و زیارت در پاس��خ به 
س��والي درباره رایزني ه��اي صورت گرفته با 
مقامات س��عودي درباره عمره س��ال آینده، 
اظهار داش��ت: با توجه به برخوردهایي که در 
پایان عمره مواجه شده بودیم، این موضوع در 
دیدار با وزیر و معاون وزارت خانه حج عربستان 
مطرح گردید و آن ها نیز به صورت جدي قول 

دادند که این موارد حتما برطرف خواهد شد.
مهندس اوحدي تاکید کرد: شرط ما براي 
هرگونه افزایش تعداد عمره گزاران در موسم 
عمره ۹۳-۹۴ فراهم ش��دن بس��ترالزم براي 
ارائه خدمات و اس��تیفاي حقوق زائر اس��ت؛ 
اگر این بستر در سطح مورد نظر تامین شود، 
تعداد عمره گ��زاران ایراني را مي توان به یک 
میلیون نفر افزایش داد، اما در غیر این صورت 
ما حتما در برنامه ریزي هاي خود تجدیدنظر 

خواهیم کرد.
 

تفاهم بين المللي
نماینده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت در 
پاسخ به س��والي درباره تحقق اهداف ناشي از 
برگزاري همایش هاي بین المللي بعثه تاکید 
کرد: هدف اصل��ي از برگزاري این همایش ها، 
ایجاد یک تفاهم در موضوع خاصي است که به 
اهداف مورد نظر نیز دستیابي مطلوبي یافتیم.

سرپرس��ت حجاج ایراني به همایش هاي 
اه��ل س��نت اش��اره و اضاف��ه ک��رد: در این 
همایش ه��ا س��خنرانان معم��وال ه��م در 
کلی��ت موض��وع صحبت مي کنن��د و راه برد 
هم نش��ان مي دهند. البته ب��ا توجه به تعداد 
شرکت کنندگان و س��طح علمي سخنرانان، 
این همایش ها نس��بت به گذشته شاهد رشد 

قابل توجهي بودند.
ادامه در صفحه 5
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سفر به ریاض در دستور كار ظریف
سخنگوي وزارت امور خارجه کش��ورمان گفت: سفر به ریاض در دستور کار دکتر ظریف 
قرار دارد.مرضیه افخم درباره س��فر وزیر امور خارجه کشورمان به ریاض پس از دیدار صورت 
گرفته در نیویورك بین وزیران خارجه دو کش��ور ایران و عربستان ، بیان کرد: طي سفر آقاي 
امیرعبداللهیان به عربس��تان که مقدمه و زمینه س��ازي براي دیدار وزیران خارجه دو کشور 
در نیوی��ورك بود، دیدارس��ازنده اي بین وزیران خارجه در نیوی��ورك صورت گرفت و درباره 
مباح��ث مختلفي گفتگو ش��د.وي تاکید ک��رد: روند گفتگوها رو به جلو اس��ت و گفتگوهاي 
مستقیم و انجام سفر در دستور کار قرار دارد، امیدواریم در برنامه آقاي ظریف این سفر انجام 
ش��ود. همواره اعالم کردیم موضوعات منطقه از طریق گفتگو و همکاري مي تواند حل شود و 

جمهوري اسالمي ایران بر اصول سیاسي پایبند است.

تقدیر از دست اندرکاران اجرای موفق عمليات حج
مهن��دس س��عید اوحدی مع��اون وزیر و 
رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت پ��س از اتمام 
ایام تش��ریق حج تمتع ۱۳۹۳ طی نامه ای از 
مهندس خدرنژاد مدیر عملیات اجرایی حج و 
دست اندرکاران ستاد حج ۹۳ تقدیر و تشکر 

کرد . متن این نامه به شرح ذیل می باشد :
بسم اهلل الرحمن الرحیم

» و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی 
مخرج ص��دق واجعل ل��ی من لّدنک س��لطانًا 

نصیرا«
برادر گرامی جناب آقای مهندس 

خدرنژاد
مدیر محترم عملیات اجرایی حج 

تمتع 1393
 سالم علیکم

بی تردی��د تحقق شایس��ته برنام��ه ها و 
خدمات گسترده و فش��رده ویژه ایام تشریق 
در می��دان عمل بعنوان اوج ش��کوه عملیات 
عظیم حج با هدف بسترس��ازی جهت انجام 
صحیح فریض��ه حج ، بهره گی��ری از فضای 
معنوی روز عرفه و ایام وقوف منی و تس��هیل 
ام��ور آرزو مندانی که پس از س��ال ها انتظار 
مش��تاقانه راهی س��رزمین وحی ش��دند، از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
خدای را سپاسگزاریم که با عنایت و تفضل 
ائمه معصومین)ع( و دعای خیر خانواده های 
مومن حجاج ش��ریف بیت اهلل الحرام ش��اهد 
اجرای مناس��ب تمامی برنامه های مورد نظر 
س��ازمان در چارچوب منویات مقام عظمای 
والی��ت و به پش��توانه حمای��ت و هدایتهای 
دلس��وزانه نماینده معظم ل��ه در امور حج و 
زیارت و حضور پر رنگ و مسئوالنه بی شائبه 
کلیه دس��ت اندرکاران اعم از مرکز پزش��کی 
حج، سفارت ج.ا.ا در عربستان و کنسولگری 
کش��ورمان در جده )باالخص شخص سفیر 
محترم جناب آقای صادقی که حضور قوی و 
مالقات های متعدد ایشان بسیار کارساز و موثر 
بود(، دفتر نمایندگی س��ازمان در عربستان، 
عناصر ساعی س��تادهای حج و تالش شبانه 
روزی و ب��ی وقفه و بی منت آش��پزخانه های 
مرک��زی، کادر توانمند مجموعه ها و مدیران 
بی ادعا خصوصاً با اس��تقرار نیروهای زبده و 
خالق و مجرب در مکاتب فرعی عرفات و منا 
در کنار صاحبان مکاتب و موسس��ه مطوفین 
حج��اج ایران بودیم بگونه ای ک��ه نهایتاً ایام 

تشریق امسال آرام، هماهنگ، منسجم و زیبا 
با اعمال سبک مدیریتی چابک، سریع، آماده 
و هوش��یار مبتنی بر تعق��ل و تفکر و انضباط 
بدور از هرگونه حادثه و بحران برگزار گردید 
و هم اکنون با کمال افتخار بدون ذره ای غرور 
و تفاخر می توان اعالم کرد که با اس��تعانت از 
خداوند سبحان و اعتصام به حبل اهلل معجزه 
گر وح��دت بین ارکان اجرای��ی و فرهنگی و 
بهداش��تی حج که از س��ر ص��دق و آگاهی و 
باورمن��دی صورت م��ی گی��رد، نتایج ذیل 
الذکر حاصل گردید که بعنوان نقطه معتبر و 

درخشان ثبت خواهد شد.
۱- ک��وچ هزاران زائر ایرانی اعم از س��نی 
و ش��یعه هریک بر اس��اس موازین و مناسک 
خ��ود در می��ان میلیونها حاجی از سراس��ر 
دنیادرظرف زمانی مح��دود و در قالب طرح 
نقل ت��رددی، از مکه به عرف��ات و جابجایی 
متعدد در مش��اعر مقدس عرف��ات و مزدلفه 
و منا بموق��ع و منظم و بی دغدغهاجرا ش��د 
بگون��ه ای که زائرین عزیز بدون اضطراب و با 
کمترین نگرانی در کمال آرامش زمان کافی 
برای بهره مندی از فض��ای فرهنگی معنوی 

ایام وقوف خود داشتند.
۲- اس��تقرار ۶۴ هزار زائر ایرانی در هزاران 
چادر عرفات و منا که از قبل مورد بررسی قرار 
گرفته و آماده س��ازی و چیده شده بود و رفع 
فوری برخی م��وارد تاسیس��اتی و همچنین 
رس��یدگی به کلیه امور معیشتی و بهداشتی 
حجاج در سرزمین مشاعر روی هم رفته مایه 
کرامت و عزت هموطنان در این زندگی اردویی 

پنج روزهدر صحرای منی و عرفات بود.
۳- تدارکات غذایی مربوط به ایام تشریق 
بنحو مناس��ب توس��ط واحدهای تدارکات 
و همکاران و مدی��ران مناطق بین مجموعه 
ه��ا و هتل ها توزی��ع و به موقع ب��ه عرفات و 
منا منتقل شد، امس��ال مشکل تحویل یخ و 
رسیدن غذا و توزیع بس��ته های غذایی بین 
راهی در ایام تش��ریق وجود نداشت به گونه 
ای که حتی یک مورد ش��کایت در این زمینه 

دریافت نگردید.
۴- طرح قربانی بر اساس برنامه تنظیمی با 
محوریت مدیران مجموعه و نمایندگان زائر و 
ذابحان حرفه ای با نظارت ش��رعی و اجرایی 
در کمال صحت و اطمینان با همکاری بانک 
توس��عه اسالمی قبل از س��اعت ۲ بعد ازظهر 

روز عید قربان پای��ان پذیرفت که این نتیجه 
در نوع خود بی نظیر است.

۵- ام��داد و همی��اری و راهنمای��ی افراد 
نات��وان از طریق س��اماندهی و تعمیم حس 
مش��ارکت و بس��ط فرهنگ نوع دوس��تی و 
هم��کاری در میان زائ��ران ایران��ی موجب 
پیشگیری از هرگونه آسیب پذیری احتمالی 
و           ی��ا س��رگردانی حج��اج گردی��د که در 
این میان نص��ب تابلوها و عالئ��م یکنواخت 
و اس��تاندارد در معابر اصل��ی عرفات و منا در 
کنار بکارگیری سیس��تم جس��تجوی سریع 

مشخصات زائران بسیار کارسازتر واقع شد.
۶- تمام��ی اج��زای س��تاد عملیات حج 
برای مقابله با حوادث احتمالی و رس��یدگی 
س��ریع به مشکالت و گزارش��ات رسیده و یا 
مش��اهدات میدانی از س��وی حوزه بازرسی 
بعثه مقام معظم رهبری و سایر مجاری آماده 
بودند و مشکالت با حضور فعال کلیه خادمان 
مخلص حجاج ف��وراً مرتفع م��ی گردید که 
تعمیر و نگه��داری کولرها و س��رویس ها  و 
حفظ بهداش��ت محی��ط منی ب��ا همکاری 
نیروهای موسس��ه مطوف��ی از آن جمله می 
باش��د. به ط��وری که در موس��م حج س��ال 
جاری،انتقاد قابل توجهی از سوی کاروان ها 
در زمین��ه اعالم ضعف خدمات ایام تش��ریق 
منعکس نگردید. ضمن اینکه با پیگیری های 
سازمان و نصب کولرهای نوع جدید در یکی 
از مکاتب و احداث س��رویس های بهداشتی 
ویژه جانب��ازان عزیز بر ارتقاء س��طح کیفی 

خدمات تأثیر غیر قابل انکاری داشت.
7- وضعیت خدمات بهداش��تی و درمانی 
ارائه ش��ده توسط مرکز پزشکی حج خصوصاً 
پزش��کان خانم در چادرهای حجاج منجر به 
عدم گرمازدگی و انتش��ار بیماری در شرایط 
اردوی��ی و پرمخاطره برای عموم مردم ش��د 
که اغل��ب دارای کهولت س��ن هس��تند، به 
اضافه حفظ بهداش��ت محیط در میان ملیت 
ه��ا و آداب و فرهنگ های متنوع با س��طوح 
بهداش��تی متفاوت کاماًل رضایت بخش بوده 
اس��ت که جای تش��کر از مس��ئوالن و کادر 
پزشکی حج دارد. نظم چشمگیر در تشکیل 
کاروان وق��وف اضطراری بیم��اران بدحال از 

دیگر ممیزات مرکز پزشکی حج بود.
۸- مجموعاً احقاق حقوق زائر از طرف های 
س��عودی از طری��ق تنظی��م قرارداده��ای 

کارشناسی محکم و پی گیریجدی مطالبات 
از موسس��ه مطوفی ایرانیان، به اضافه تعامل 
س��ازنده در جه��ت حف��ظ حق��وق زائران و 
برخوردهای اخالقی موجب گردید تا به گواه 
همکاران و زائرین قدرشناس که بارها به زبان 
مختلف شکر و قدردانی خود را اعالم نمودند، 
ش��اهد تحقق بیش از ۹۰ درصد برنامه های 

اجرایی فرهنگی در ایام تشریق باشیم.
۹- بدیهی اس��ت ن��گاه س��ازمان بر این 
اس��ت که تالش ها و هماهنگی های اجرایی 
نقش بس��یار کارآمد و  تأثیر گذاری در انجام 
مناسب برنامه های فرهنگی و معنوی خواهد 
داش��ت، لذا بطور ویژه در ایام تشریق امسال 
کیفیت باالی اجرای دعای عرفه با ش��رکت 
پر نش��اط زائران و حضور مشتاقانه مردم در 
مراس��م برائت در صحرای عرفه و همینطور 
برنامه های معنوی در س��رزمین منا نشان از 
پش��تیبانی و تدارك و بسترسازی مناسب و 
همه جانبه بخش اجرایی در راستای برگزاری 
ش��کوه مند مراسم پر فیض و به یاد ماندنی و 
بهره گیری زائران از برکت معنویت و نورانیت 
س��فر و تسهیل در انجام صحیح مناسک حج 
بیانگر انجام دقیق و باورمندانه رسالت حوزه 

مدیریت و پیکره اجرایی می باشد.
باید گفت این همه نقاط برجس��ته که اهم 
آن ذکر ش��د، پ��س از لطف و ات��کال خداوند 
مرهون نیت خیر خدمتگزاران و تالش مداوم 
و حساس��یت تیم ه��ای خدمات��ی اجرایی و 
فرهنگی و هم��کاری حجاج عزیز در طرح ها 
و برنامه های سازمان باضافه ساختار مناسب 
و دسترسی سهل به مسئولین ارشد سازمان 
و بطور کلی ناش��ی ازکاربرد مدیریت جهادی 
در همه سطوح می باشد. قطعاً هماهنگی این 
امور بسیار حائز اهمیت است که بر دوش شما 

قرار داشت و البته بخوبی از عهده بر آمدید.
ضمن عرض خداق��وت و تبریک به خاطر 
ای��ن توفی��ق و آروزی ت��داوم و تعمی��ق این 
امتی��ازات، امیدوارم بقی��ه راه نیز تا مراجعت 
هموطنان به اوطان خ��ود با حجی مقبول به 
همین ترتیب آبرومندانه و با عزت پیش برود.

مراتب تش��کر و قدردان��ی اینجانب را به 
تمامی همکاران خدوم اعالم فرمایید.

موفق باشید
سعید اوحدی
معاون وزیر و رئیس سازمان
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دریچه
از پيامبر)ص( بياموزیم

  حسین سیدي 
پیامب�ر  رفت�ار  و  گفت�ار  اش�اره: 
خاتم)ص( براي همه مسلمانان در همه 
زمینه ها الگو و سرمش�ق اس�ت قرآن 
کریم خطاب به مس�لمانان مي فرماید: 
ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة.  لََقْد َکاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اللهَّ
از ای�ن رو ب�ر همه پی�روان آن حضرت 
فرض است که سیره نظري و عملي آن 
حض�رت را مطالعه کنند و آن را معیار و 

مالك عمل خویش قرار دهند.
وفاي به عهد

در وفاي به عهد پیامبر از همگان پیشي 
گرفته و امین ترین مردم به پیمان بود.

امام رضا)ع( فرمود: ما خانداني هستیم 
که وعده اي را که مي دهیم، به س��ان بدهي 
مي دانیم و باید به آن وفا کنیم، همچنان که 

رسول خدا چنین مي کرد.
در تمامي پیمان هایي که با قبایل گوناگون 
عرب و یهودیان و ترسایان بست، هیچ کدام از 
آنها را پایمال نکرد و تا زماني که آنها پیمان را 
نشکستند، عهد را محترم شمرد، گرچه مورد 

انتقاد یاران نزدیکش قرار گرفت.
هنگام��ي ک��ه در صلح حدیبی��ه، میان 
مسلمانان و کافران قریش پیمان بسته شد، 
یک��ي از مواد آن این بود که اگر مس��لماني از 
دست مکیان گریخت و به مسلمانان مدینه 
پن��اه آورد او را به آنان پ��س دهند. ابوجندل 
نیز گریخت و به مس��لمانان پناهنده ش��د. 
ش��خصي به حضرت یادآوري ک��رد: چنان 
پیماني داریم. ایش��ان پاس��خ فرمود: راست 
مي گوی��ي! و ابوجندل را تحوی��ل اهل مکه 
داد. فریاد ابوجندل چهره وجدان مسلمانان 
را مي خراش��ید. او با ص��داي بلند مي گفت: 
اي مس��لمانان! آیا مرا به مش��رکان باز پس 
مي دهی��د؟ پیامب��ر فرم��ود: اي اباجندل! 
شکیبایي پیشه کن. پروردگار براي تو و دیگر 
مستضعفان راه گریزي قرار مي دهد. میان ما 
و آنان پیماني اس��ت و به همی��ن خاطر تو را 
برمي گردانیم و... ما به آنها نیرنگ نمي ورزیم.

پیمان ش��کني را گناه��ي ب��س بزرگ 
مي ش��مرد و مي فرمود: کسي که یهودي یا 
ترس��ایي را که با دولت اسالمي پیمان دارد 
بکشد، بوي بهش��ت را – که از فاصله چهل 

سال استشمام مي شود – نخواهد بویید.
عمار، پسر یاسر، مي گوید: هم من گوسفند 
خانواده ام را مي چران��دم و هم پیامبر چوپاني 
مي ک��رد. )روزي( به او گفتم: ف��خ را دیده اي؟ 
مرغزاري درخشان است. فرمود: آري. فردا صبح 
که رفتم، دیدم او پیش از من به آن جا رسیده، اما 
مانع چریدن گوسفندانش شده است. حضرت 
فرمود: چون با تو قرار داش��تم، دوست نداشتم 

پیش از تو گوسفندانم را بچرانم.

نگاه به کعبه
احمد صادقی اردستانی

به خانه خ��دا آمده ایم، نگاه کن، به خانه خود آمده ایم؛ آرام بگیر و 
احساس غریبی مکن، جایی که همه پیامبران به عبادت پرداخته اند 
جایی که همه امامان ما، ناله س��ر داده و راز و نیاز عابدانه و عاش��قانه 
داشته اند، بوسه زده اند و چهره بندگی و عبودیت به زمین سائیده اند 
و به قول ام��ام باقر)علیه الس��الم(، خداوند روی ک��ره زمین، مکانی 
را محبوب ت��ر و مقدس ت��ر از آن نیافریده اس��ت )بحاراالنوار، ج ۹۶، 
ص ۵۳، ح ۵(. درب��اره »نگاه به کعبه« روایات زیادی وارد ش��ده. امام 
صادق)علیه الس��الم( فرموده اند: َمْن نََظَر ِإلَي الَْکْعَب��ِة لَْم َيَزْل ُتْکَتُب لَُه 
َحَسَنٌة َو ُتْمَحي َعْنُه َسِیَّئٌة َحَتّي َيْنَصِرَف بَِبَصِرِه عنها )من الیحضره الفقیه، 

ج ۲، ص ۱۳۲(. 
ه��ر کس به کعبه ن��گاه کند، پیوس��ته برای او 
پاداش نوش��ته می ش��ود و گناه او محو می گردد تا 
مادامی که نگاه خود را از کعبه برگیرد. این نگاه غیر 
از ای��ن که لذت معنوی و پاداش دارد و به معرفت و 
روح توحید می افزاید، باید عمیق و معنادار باش��د 
و پیوند توحی��د با امامت را برقرار س��ازد و مکتب 
امامت و اطاعت از آن را تداعی و تبلور بخش��د. امام 
صادق)علیه الس��الم( فرمود:هر کس با معرفت به 
کعبه نگاه کند و حق ما و حرمت ما را بشناسد، مثل 
کسی است که حق و حرمت کعبه را شناخته است 
و خداون��د گناهان او را می آم��رزد و عهده دار رفع 
گرفتاری دنیا و آخ��رت او می گردد. نگاه به کعبه، 
غی��ر از پاداش معنوی و برق��راری ارتباط توحید با 
امامت، تداعی یک سلس��له نگاه های دیگر انسانی 
و مردم��ی را می کند و پیوند عواطف انس��انی برای 
ادای حقوق خانوادگی، گس��ترش عل��م و دانش، 

تکریم عل��م و دانش و پیوند با قرآن و کعبه و امامت، به عنوان عبادت 
بزرگ که جنبه الهی و پیوند مردمی دارد، قلمداد ش��ده اس��ت. امام 
باقر)علیه الس��الم( فرموده اس��ت: » الَنَّظَر ِإلَی  الَْکْعَبِة ِعَباَدٌة َو الَنَّظَر ِإلَی 
الَْوالَِدْي��ِن ِعَباَدٌة َو الَنَّظَر ِفی الُْمْصَحِف ِمْن َغْیِر ِقَراَءٍة ِعَباَدٌة َو الَنَّظَر ِإلَی َوْجِه 
ٍد ِعَباَدٌة« )من ال یحضره الفقیه، ج ۲، ص  الَْعالِِم ِعَباَدٌة َو الَنَّظَر ِإلَی آِل ُمَحَمّ
۱۳۳( نگاه به کعبه عبادت اس��ت و نگاه به پدر و مادر عبادت اس��ت و 
نگاه به قرآن بدون قرائت، عبادت اس��ت و نگاه به صورت عالم عبادت 
اس��ت و نگاه به آل محمد)ص( عبادت اس��ت. نگاه ب��ه کعبه، ارتباط 
توحید و امامت و س��ایر حقوق اجتماع��ی در ذهن تداعی می کند اما 
کعبه و مس��جدالحرام و عبادت در آن، میراث پیامبران است و ارتباط 
این حرک��ت مقدس با بنیانگزار کعبه و پاك کننده 
آن از بت ه��ا و احیاگر مناس��ک س��الم آن نیز باید 

برقرار گردد.
 بدی��ن لحاظ ام��ام باقر)علیه الس��الم( فرموده 
اس��ت: وقتی وارد مس��جدالحرام ش��دی، پس از 
خضوع و خش��وع در برابر حق تعالی، بگو: الس��ام 
علیک ايها النبی و رحمه اهلل و برکاته. بس��م اهلل و باهلل 
و من اهلل و ماش��اءاهلل والس��ام علی انبیا اهلل و رس��له 
و الس��ام علی رس��ول اهلل، والس��ام عل��ی ابراهیم، 
والحمدهلل رب العالمین )کافی، ج ۴، ص ۴۰۱(. بدین 
ترتیب، خالصه آداب ورود به مسجدالحرام تحقق 
یافته و با ارتباط معن��وی با خدای کعبه، بنیانگزار 
آن، مناس��ک پرداز آن، ب��ا ق��رآن، ب��ا پیامبران و 
امامان)علیهم السالم( با عالمان و با همه کسانی که 
ما را بدان فرا خوانده، آموزش داده، راهنمایی کرده 
و یاری رس��انده اند، ارتباط برقرار نموده و تشکر و 

سپاسگزاری می نماییم.

مشایعت و شهادت 
رسول خدا )ص( : کسی که 
از خانه خود برای یادگیری 

علوم دینی بیرون آید هفتاد 
هزار ملک او را مشایعت 

میکنند و اگر در این راه از 
دنیا برود شهید 

از دنیا رفته است. 
 عین الحیوة صفحه ۱۶۹

وقتی وارد مسجدالحرام 
شدی بگو: السالم علیک 
ایها النبی و رحمه اهلل و 
برکاته. بسم اهلل و باهلل 
و من اهلل و ماشاءاهلل 

والسالم علی انبیا اهلل و 
رسله و السالم علی رسول 
اهلل، والسالم علی ابراهیم، 

والحمدهلل رب العالمین
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عوامل موفقيت در برگزاري حج ٩٣ 
در نشست خبري مشترك سرپرست حجاج ایراني و رئيس سازمان حج و زیارت تشریح شد 

ادامه از صفحه دو
هيچ تصميمي براي ثبت نام تمتع 

وجود ندارد
رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت درباره 
س��همیه ای��ران در حج تمتع توضی��ح داد:   
هر کش��ور اس��المي طبق مصوبه س��ازمان 
کنفرانس اس��المي، یک هزارم جمعیتشان 
مي توانند حج گزار داش��ته باشند و این عدد 
از س��ال گذشته با توجه به طرح توسعه، ۲۰ 
درصد هم کاه��ش یافته و ب��ه ۶۴ هزار نفر 

رسیده است.
وي افزود: با توجه به این که طرح توسعه 
براي س��ه س��ال این محدودیت را تحمیل 
کرده، امیدواریم ب��ا مذاکرات صورت گرفته 
در س��ال ۹۵ موف��ق ش��ویم با جب��ران این 
کاهش ۶۰ درصدي )سه ساله گذشته( حج 

را برگزار کنیم.
مهندس اوحدي ب��ه بازدید خود از پروژه 
توس��عه مس��جدالحرام اش��اره و اضافه کرد: 
االن ی��ک و نیم میلی��ون ایراني در نوبت حج 
تمتع قرار دارن��د و هیچ برنامه جدیدي براي 
ثبت نام وجود ندارد و باید بعد از س��ال ۹۵ در 

این باره تصمیم گیري کرد.
 

 پيش بيني ۶۰ درصدي 
كاهش خريد سوغات

حجت االسالم والمس��لمین قاضي عسکر 
درپاس��خ به س��والي درب��اره حج��م خرید 
سوغاتي توسط زائران گفت: در روایات خرید 
سوغات توصیه ش��ده، اما سوال این است که 
سوغات س��فر حج چیس��ت؟ آیا کاالیي که 
ساخت کشوري اس��ت که به خدا هم اعتقاد 

ندارد، سوغات حج است؟
سرپرست حجاج ایراني با تاکید بر ضروت 
کار فرهنگ��ي بیش��تر در زمینه خرید کاالي 
ایراني اظهار داشت: بحث دیگر این است که 
الاقل سوغاتي  هایي خریداري شود که رنگ 
و بوي این فضا را داشته باشد، مواردي مانند 

خرماي مدینه یا آب زمزم.
رئیس سازمان حج و زیارت هم در همین 
زمینه اظهار داش��ت: پیش بیني ما این است 
که با توجه به نوع ساك هاي توزیع شده میان 
زائران در حج ۹۳، حدود ۶۰ درصد به لحاظ 

حجمي بار زائران کاهش خواهد یافت.
وي افزود: س��اك اضافه از حجاج پذیرفته 

نخواهد ش��د و االن هم مش��اهدات نشان گر 
کاهش شدید خرید است.

 
ميزان همكاري عربستان

سرپرس��ت حجاج ایراني میزان همکاري 
کش��ور عربستان را نس��بت به گذشته، بهتر 
ارزیابي کرد و گفت: در مدینه دیداري با امیر 
مدینه ص��ورت گرفت؛ در آن دیدار اطالعات 
کاف��ي ارائ��ه ش��د و در قبال مش��کالت هم 

پیش نهادهایي ارائه گردید.
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عسکر 
ب��ه دیدارهاي ص��ورت گرفته می��ان وزراي 
خارجه دو کشور و رایزني هاي سفیر ایران در 
عربستان و رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر 
حج سعودي اشاره و اضافه کرد: امیدواریم که 
فصل تازه اي در روابط دو کشور به وجود آید و 

ما هم از توسعه روابط استقبال مي کنیم.
 

برنامه آموزش زبان عربي
موض��وع آم��وزش زب��ان عرب��ي موضوع 
دیگري بود که در این نشس��ت مطرح ش��د؛ 
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت با تاکید 
بر این که به دلیل بي س��وادي و کم س��وادي 
تع��دادي از زائران به طور جدي این مس��اله 
اجرایي نش��ده، به برنامه هاي متنوع بعثه در 
این زمینه از گذش��ته تا کنون اش��اره کرد و 
گفت: مردم سال ها در نوبتند و اگر به افرادي 
که اس��تعداد و توانایي دارن��د،   آموزش هاي 
الزم داده ش��ود، حتما توفیق بس��یار زیادي 

حاصل خواهد شد.
وي ب��ه نرم افزاره��اي خوب تولیدش��ده 
در بعث��ه در همین موض��وع پرداخت و ابراز 
امیدواري کرد که در س��ال هاي آینده شاهد 

رشدي مناسب در این زمینه هم باشیم.
 

خدمات پزشكي
مهندس اوحدي درباره وضعیت خدمات 
پزش��کي حج و زیارت به ایج��اد ۱۳۰ مطب 
در محل اس��تقرار زائران ایران��ي، فعالیت دو 
بیمارس��تان در مکه و مدین��ه و اجراي طرح 
تطبیق پزش��کي اش��اره و اضافه ک��رد: همه 
این ها موجب شده که ویزیت هاي تخصصي 
در مکه و مدینه تا امروز انجام شده ۴۰ درصد 

نسبت به سال گذشته، کاهش داشته است.
رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت تعداد 

فوت شدگان حج تمتع را هفت نفر اعالم کرد 
و گفت: مقایس��ه این آمار با ۴ س��ال گذشته 
نش��ان مي دهد که رقم فوتي ها هم الحمداهلل 

کاهش قابل توجهي داشته است.
وي افزود: فوت ش��دگان شامل سه مرد 
و چهار زن هس��تند و همگ��ي آن ها به علت 
ایست قلبي درگذشته اند و این حاوي نکته 
مهمي اس��ت و آن هم این که به توصیه هاي 
مرک��ز پزش��کي ح��ج درب��اره وضعی��ت 
سالمتیشان قبل از تش��رف به تمتع، توجه 

جدي داشته باشند.
 

ارزيابي خدمات ايام تشريق
رئیس سازمان حج و زیارت خدمت رساني 
ب��ه حجاج در ایام تش��ریق را موفق ارزیابي و 
اضافه ک��رد: انتقال ۶۴ هزار زائر به عرفات در 
یک بازده زماني محدود، زود تر از موعد مقرر 

به پایان رسید.
وي افزود: در مس��یر عرفات به مشعر هم 
وضعی��ت پیچیده ت��ر بود ک��ه ۲7۰ اتوبوس 
ای��ن کار را به خوب��ي انجام دادن��د. مهندس 
اوحدي ب��ه جمع بندي ه��اي صورت گرفته 
درباره عملکرد دوره تش��ریق پرداخت و آ ن را 

مثبت خواند.
 

رايزني با بعثه هاي كشورهاي ديگر
سرپرس��ت حجاج ایراني به طرح موضوع 
تکفیري ه��ا و خط��رات ناش��ي از آن ه��ا در 
دیدارهاي صورت گرفته با مقامات بعثه هاي 
کش��ورهاي دیگر،  اظهار داش��ت: ارزیابي ما 
این بود که یک نگراني عمیقي نسبت به این 

حرکت ها در حال شکل گیري است.
وي به طرح دو ایده از سوي برخي کشور ها 
در این دیدار ها پرداخت و گفت: یکي این که 
بت��وان ب��ه جوانان توضی��ح داد ک��ه اعمال 
وحش��یانه تکفیري ها هیچ ربطي به اس��الم 
ندارد. ایده دوم هم بازنگري در آموزش هایي 
اس��ت که به نوجوانان و جوانان در مدارس و 

دانشگاه هاي این کشور ها ارائه مي شود.
حجت االسالم والمس��لین قاضي عس��کر 
به محکومیت جنایت ه��اي صورت گرفته از 
سوي مفتي کشور عربس��تان هم اشاره کرد 
و اف��زود: امیدواری��م با توجه ب��ه تجربه تلخ 
گذشته، وحدت مورد نظر میان امت اسالمي 

برقرار شود.

 آسيب شناسي عمليات حج
مهندس اوح��دي در ادامه این نشس��ت 
خبري از تشکیل هفت کارگروه کارشناسي-

تخصص��ي در موس��م ح��ج خب��ر داد ک��ه 
وظیفه شان آسیب شناسي مي داني عملیات 
ح��ج ۹۳ و برنامه ری��زي حج ۹۴ اس��ت. وي 
افزود: این کارگروه ها ش��امل مسکن، تغذیه، 
تدارکات، پزشکي، حمل و نقل، اطالع رساني 

و حقوق زائر هستند.
رئیس س��ازمان حج و زی��ارت همچنین 
ب��ه ارزش��یابي هاي ص��ورت گرفت��ه درباره 
برنامه هاي اجراش��ده اش��اره ک��رد و افزود: 
براس��اس برآورده��اي ما ح��دود ۹۲ درصد 
اه��داف  در حوزه ه��اي اجرای��ي و فرهنگي 

محقق شده است.
وي اضافه ک��رد: مثال ب��راي حمل و نقل 
زائران تا امروز هزار و ۶۸۵ دس��تگاه اتوبوس 
مس��افتي حدود ۵۵۰ هزار کیلومتر را میان 
جده-جحفه-مک��ه و مدینه-جحف��ه ط��ي 
کرده اند؛ با وج��ود این عدد ب��زرگ تا امروز 
یک مورد سانحه در این زمینه هم نداشته ایم. 
مهندس اوحدي یادآور ش��د: اتوبوس ها ۵۱ 
هزار تردد در مکه بین هتل ها و مسجدالحرام 
انجام داده اند و خدا را باید ش��اکر باش��یم که 

آسیب جدي اي در این زمیه نداشته ایم.
رئیس س��ازمان حج و زی��ارت به جمله 
رهب��ر معظم انقالب مبني بر این که ظرفیت 
حج تمام شدني نیست اشاره کرد و گفت: ما 
باید توان بسیار بیش��تري صرف کنیم تا در 
حوزه اجرایي کارهاي مهم تر و اثرگذارتري 
انجام دهیم و س��ال آینده، خدمت رساني را 

افزایش دهیم.
 

تاسيس ترمينال حجاج
مهندس اوحدي در پاس��خ به س��والي در 
زمینه وضعیت فرودگاه امام و تاس��یس یک 
ترمینال حجاج گفت: م��ا آمادگي داریم که 
از طریق ش��رکت توس��عه زیرس��اخت هاي 
مهر و ماه که بناس��ت در زمینه حج و زیارت 
فعالیت کند، بتوانیم بحث ترمینال حجاج را 
در دس��تور کار قرار دهی��م. وي در همین جا 
از ش��رکت هاي هواپیمای��ي خواس��ت تا در 
پروازهاي برگش��ت به گون��ه اي برنامه ریزي 
کنن��د که زائران با کمتری��ن تاخیر به میهن 

اسالمي بازگردند.

گردهم آیي حجاج اهل تسنن در صحراي منا
حجاج اهل سنت گلستان در همایشي با عنوان »حج، تجلي همبستگي واتحاد« درسرزمین منا شرکت 
کردند.درای��ن همایش که با حضور ۱۵ کاروان در مجتمع مواکب جیاد برگزار ش��د، آخوند میرزا علي، امام 
جمعه آق قال در سخناني موفقیت جهان اسالم را در گروه همدلي و همبستگي امت اسالمي دانست و گفت: 
حج یک برنامه گسترده فرازماني و مکاني است و بهترین فرصت براي متحدشدن همه مسلمین عالم و اعالن 
تنفر و انزجار از دشمنان اسالم و برائت از مشرکین است.آخوند میرزا علي تاکید کرد: اگر بخواهیم به مجد و 
عظمت اسالم برسیم، باید تمام فرق اسالمي با نواي توحید و اتحاد دست به دست یکدیگر بدهند، باهم همدل 
باشند و به یک دیگر احترام بگذارند.حجت االسالم والمسلمین رجبعلي زماني، دومین سخنران گردهمایي 
»حج، تجلي همبستگي واتحاد« بود که با اشاره به ربوبیت خداوند تبارك و تعالي، زائران را به عنایات حضرت 

حق توجه داد و خداوند هستي را به طفیل وجود مبارك حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي خلق کرد.
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عقل، جهل و ...
امام علی علیه السالم فرمودند:

ال ِغَنی کالَعقِل، و ال َفقَر کالَجهِل، و ال 
میراَث کااَلَدب و ال َظهیَر کالُمشاَوَره؛
هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری 
چون جهل و هیچ میراثی چون ادب 

و هیچ پشتیبانی 
چون مشورت نخواهد بود.

)تحف العقول ص۸۹(

مکه، بلداالمیني است که دامنه امنیتش تا عالم نبات و حیوان 
کش��یده ش��ده است. کس��ي حق کندن گیاه و شکس��تن و بردن 
ش��اخه هاي درختان و آزردن و کش��تن حیوانات، حت��ي رم دادن 
پرندگان از النه و آشیانه ش��ان را ندارد. در چنین شهري که زماني 
مظهر خش��ونت، بیرحمي، جاهلیت و پرس��تش بتان بود، پیامبر 
مرحم��ت به دنیا آمد و منادي توحید و عبودیت ش��د و براي اثبات 
این حقیقت، خشونت هاي جاهالنه و عامدانه بسیاري را تحمل کرد 
تا هبوط جبرئیل امین و نزول وحي الهي را بر این تجارت پیشگان 
بت پرس��ت که یک دست بر خم مي داشتند و دست دیگر بر قبضه 
خنجر، بباوراند. آنگاه که چنین اتفاق عظیمي افتاد شهر امین مکه، 
به بلداالمین بدل شد و مکه به ام القري و مولد تمدن هاي بزرگ در 
همه اعصار بدل گشت و عدل اسالمي در آن گسترش یافت و احترام 
به حقوق انسان ها، نباتات و حیوانات در پرتو دین و دینداري، و منع از 

تعدي و اجحاف، قاعده اصلي و اساسي پذیرش بندگي شد.

شهر توحيد و تعبد
مکه شهر توحید و قبله گاه جهانیان است و مرکز مقدسي که 

بیت عتیق و معبد دیرین بشر و قبله مسلمین را در بر دارد.
کعبه مقصود دلها و چشم ها است. چشم هاي پراشتیاق، پس 
از رنج سفر به جمال کعبه روشن مي شود که با یک جهان عظمت، 
جالل و جبروت س��ر به آس��مان کشیده و س��ایه بر بندگان خدا 
افکنده و دامن به دس��ت آنها داده و میهمانان خدا را که از راه هاي 
دور و با تحمل رنج هاي فراوان به سویش آمده اند در آغوش گرفته 
اس��ت. با دیدن این صحنه اعجاب انگیز دلها از جا کنده مي شود 
و بدن ها مرتعش مي گردد و چشم ها بسان چشمه اي جوشان به 

اشک مي نشیند و زبان به تعظیم بیت مي گشاید.
مَک ، َوَجَعلک َمَثابًَة لِلَنّاِس  فَک َوَکَرّ مَک َوَشَرّ الَْحْمُد هللِ الِذي َعَظّ

َوأْمنًا ُمبارکًا َوهدًى لِْلَعالَِمیَن 
ش��کر خدایي را که چنین عظمت و ش��رافت و کرامتي به تو 
ارزاني داش��ت و تو را مرجع مردم و خانه امن بشریت قرار داده و 

وسیله هدایت و سعادت جهان نمود.
خانه، خانه ملک العرش و رب الس��موات و االرض اس��ت. در 
برابر این خانه، انبیاء و مرس��لین و اوصیاء به خضوع و خش��وع و 

بندگي نشسته اند. پس بنده باید با حال تذلل و انکسار بگوید:
سائُِلَک َفِقْیُرَك ِمْسِکْیُنَک بِبابَِک، َفَتَصّدْق َعلَْیِه بِالَْجّنِة

بنده مس��کین و فقیر و محتاج تو، به در خانه ات آمده است و 
بر او تصدق نما و بهش��ت نصیبش فرما و وقتي که احساس قرب 

به مرحله عالي تري رسد بنده خاضع مي گوید:
اللُهّم الَْبْیُت بَْیُتَک َوالَْحَرُم َحَرُمَک َوالَْعْبُد َعْبُدَك 

بارالها خانه، خانه تو، حرم، حرم تو، بنده هم، بنده تو.

امام باقر )ع( و زيارت كعبه
یک��ي از اصحاب ام��ام باقر )ع( به نام افلح، که آزاد ش��ده آن 
حضرت بود، مي گوید: در س��فر حج م��الزم امام بودم وقتي که 
وارد مسجد الحرام شد و چشمش به کعبه افتاد گریه بر او غالب 
شد و صداي گریه اش بلند شد. گفتم: پدر و مادرم قربانت، مردم 

متوجه شما هستند، اندکي صداي خود را آرامتر سازید.
فرمود: افلح اینجا خانه خداست چرا گریان نباشم؟ شاید نظر 

رحمتي به سویم بیفکند و موجب رستگاري فرداي قیامتم شود.
س��پس طواف کرد و نماز طواف را در نزد مقام گزارد و س��ر 
بر س��جده نهاد و وقتي که سر از س��جده برداشت، دیدم محل 

سجده اش از اشک دیده اش تر شده است.
باید توجه داش��ت کعبه مطاف مؤمنان و بارگاه قدس است 
و مکاني بي حد ش��ریف، چرا که محل خض��وع و عبادت انبیاء و 
رس��ل از حضرت آدم )ع( تا حضرت خات��م النبین )ص( و ائمه 
معصومین )ع( اس��ت و همه آنان در اینجا با نهایت تذلل و قلبي 

لرزان و چشمي گریان به خاك بندگي افتاده اند.
براس��اس آنچه در روایات آمده است، خداوند پس از هبوط 
آدم )ع( را در قب��ه اي از دره بیض��اء در مح��ل کنوني کعبه قرار 
داد تا مطاف آدم باش��د و آن قبه همچنان بود تا آن که در زمان 
حضرت نوح )ع( در طوفان خداوند آن را به آس��مان برد و بعد از 
آن مح��ل کعبه مطاف انبیاء تا زمان حضرت ابراهیم )ع( بود که 

آن حضرت مأمور بناي کعبه شد.
ْأنَ��ا ِلِْبَراِهیَم َمَکاَن الَْبْیِت )ح��ج ۲۶( محل بیت را معبد  َوِإْذ بََوّ

ابراهیم قرار دادیم.

اعجاز در بقاي كعبه
و از معجزات این خانه آن اس��ت ک��ه برغم تخریب هزار کاخ 
بس��یار محکم و اس��توار که همگي در دس��ت حوادث و بالیاي 
طبیعي تخریب شده اند، خانه اي معمولي با سنگ و گل از حدود 
چهار هزار س��ال پیش در صحرایي سوزان و خالي از عمران، بنا 

شده، اصل و اساس آن استوار و ثابت بر جاي خود مانده است.
مهمتر از آن جذبه و کشش این خانه است که بدون هیچگونه 
تش��ریفات و زرق و برق، همه آدمیان را ب��ه خود جلب مي کند 
و ای��ن جذابیت ب��دون هرگونه امکان تعیش و تف��رج و تفریح، 
در بیاباني س��وزان پر از رمل و کوهس��تان است. این محبوبیت 
خارق الع��اده کعبه، حکایت از تعلق خ��اص اراده مطلقه مبداء 

غیب در توجه دادن به این تجلي عظمي باریتعالي دارد.

و از معجزات این خانه آن است که برغم 
تخریب هزار کاخ بسیار محكم و استوار که 

همگي در دست حوادث و بالیاي طبیعي تخریب 
شده اند، خانه اي معمولي با سنگ و گل از حدود 
چهار هزار سال پیش بر جاي خود مانده است

امن  خدا ام القراي جهان  خانه  
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امنیت زائر
تعامل با بيگانگان

۱-در طول س��فر از برق��راري ارتباط 
و تماس��هاي غیر ضرور و خ��ارج از عرف 
معمول زیارت با بیگانگان  جداً خودداري 

فرمائید.
۲-در تعامالت خود با بیگانگان )عوامل 
غیر ایراني هتل ، رانندگان ، زایرین سایر 
کشورها ، فروشندگان و ...( نهایت دقت را 
داشته باشید و از دادن هرگونه اطالعات 
فردي شامل تلفن و آدرس خود در ایران 
و یا مطالب مهم میه��ن عزیزمان به آنها 

خودداري فرمایید.
* داش��تن م��راوده و ارتباط ب��ا افراد 
خارجي دلیلي جهت اعتمادکردن به آنها 

نمي باشد.
۳-بعض��اً اف��رادي از س��وي عوامل 
تن��درو و مغرض ش��ما را طعم��ه قرار 
داده و ب��ا ط��رح مس��ائل عقیدت��ي و 
س��ئوال پیرام��ون آن عامل بازداش��ت 
ش��ما مي شوند، لذا شایس��ته است غیر 
از اف��راد مس��ئول در این زمینه س��ایر 
زایرین از پاس��خگویي و ایج��اد تعامل 

اینچنیني جداً خودداري ش��ود.

۴- نس��بت ب��ه تمام��ي تماس��ها و 
ارتباطات ب��دون زمینه قبلي حس��اس 
باشید و از پاسخگویي به تماسهاي تلفني، 
ناشناس خودداري  بلوتوث،پیامک هاي 
نمائی��د و همچنی��ن از پذی��رش دعوت 
به مهماني و ی��ا مراک��ز دیگرخودداري 

نمائید.
۵- مکالمات بین الملل��ی، مکالمات 
حس��اس و قابل شنودي است لذا از طرح 
مسائل مهم کشور در مکالمات خودداري 

نمائید.
۶- به هیچ وجه به مسائل سیاسي کشور 
میزبان ورود نکرده و از هرگونه اظهار نظر 
پیرامون مقامات مملکتي و یا سیاستهاي 

کشور میزبان خودداري نمایید.
7- در صورتیکه مس��ئولین و مقامات 
کشوري و لشکري ، همسفر شما هستند 
از بی��ان عناوی��ن آنان در حض��ور جمع 
و خصوص��اً بیگان��گان جداً خ��ودداري 

فرمایید.

توكل بخدا 
امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند:

َلَب ِجهاَد الغالِِب َو ال َتتَّکل َعَلی  ال ُتجاِهِد الطَّ
الَقَدِر ِإتَّکاَل الُمسَتسَلِم؛
چون شخص پیروز در طلب مکوش، و 
چون انسان تسلیم شده به َقَدر اعتماد 
مکن ]بلکه با تالش پیگیر و اعتماد و 
توکل به خداوند، کار کن[.
)تحف العقول ، ص ۲۳۶ (

در ش��ماره قبل دو مورد از اهداف را مطالعه کردید. در این  بخش
قسمت به سه مورد دیگر از اهداف نزول قرآن مي پردازیم.دوم

٣- بيان قصص انبياء و امتهاي پيشين
بهترین و بیش��ترین پندها و اندرزهاي قرآن مجید در خالل بیان 
وضع امت هاي پیش��ین و طرح قصص انبیاء علیهم السالم، به بهترین 
وضع ارائه ش��ده اس��ت و این یکي از ش��یوه هاي تربیتي قرآن مجید 

است.
نَْحُن نَُقُصّ َعَلْیَک َأْحَسَن الَْقَصِص بَِما َأْوَحْیَنا ِإلَْیَک َه�َذا الُْقْرآَن. 

ما بیان مي کنیم براي تو )اي پیامبر( بهترین سرگذش��ت ها را در 
قرآني که به سوي تو نازل کردیم. )یوسف ۳(

قرآن دلیل بیان قصص را چنین مي فرماید:
ُروَن  َفاْقُصْص الَْقَصَص لََعَلُّهْم َيَتَفَکّ

پس بخوان داس��تان ها )بر ایشان( تا ش��اید اندیشه کنند. )اعراف 
)۱7۶

ب: تثبیت دل پیامبر )ص( و مؤمنان
ُس��ِل َما نَُثِبُّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَجاءَك ِفی  َوُک�ًاّ نَُّقُصّ َعَلْیَک ِمْن َأنَباء الُرّ

َه�ِذِه الَْحُقّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْکَرى لِْلُمْؤِمِنیَن. )هود ۱۲۰(
ج: یادآوري و ذکر

َکَذلِک نَُقص َعَلْیک ِمْن َأنَباِء َما َقْد سَبَق َو َقْد َءاَتْیَنک ِمن لَُّدنَّا ِذکراً
بدین سان بر تو مي خوانیم از داستان ها آنچه گذشته است و همانا 

براي تو آوردیم از نزد خویش یادآوري. )طه ۹۹(
د: عبرت 

لََقْد َکاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة أِلُْولِي اأَللَْباِب
همان��ا در داس��تان هاي ایش��ان )یوس��ف و 
برادرانش( عبرتي است براي خردمندان. )یوسف 

)۱۱۱

۴- تذكر و يادآوري
انس��ان همیش��ه احتیاج ب��ه ی��ادآوري دارد، 
مخصوص��اً در حال��ت برخ��ورداري از نعمت هاي 
الهي، تا از فراموش��ي و غفلتي که نتیجه فراموشي 
اس��ت و منتهي به کف��ران مي ش��ود، جلوگیري 

نماید.
ْر بِالُْقْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعیدِ  َفَذِکّ

پ��س به قرآن ی��ادآوري کن آنه��ا را که از بیم 
دادن من مي ترسند. )ق، ۴۵(

َوَما ُهَو ِإاَلّ ِذْکٌر لِّْلَعالَِمیَن

و نیست قرآن مگر تذکري براي همه اهل عالم. )قلم، ۵۲(
ُروا َکّ ْفَنا ِفي َهَذا الُْقْرآِن لَِیَذّ َولََقْد َصَرّ

و به تحقیق بیان کردیم در این قرآن همه چیز را تا یادآوري شوید 
و پند بگیرید. )اسراء ۴۱(

مفردات راغب: صرف به معناي برگرداندن چیزي است از حالي به 
حالي و یا عوض کردن آن با غیر آن اس��ت. معني آیه چنین مي شود: 
قس��م مي خورم به تحقیق که گفتار در پیرامون مساله توحید و نفي 
ش��رك را در این قرآن چند جور بیان کردیم، هر ب��ار با بیان دیگري 
غیر از بیان قبل احتج��اج نمودیم، هر دفعه لحن آن را عوض کردیم، 
عبارت ها عوض ش��د، بیانها مختلف گردید. بلکه این ها به فکر بیفتند 

و متذکر شوند و حق بر ایشان روشن شود.

5- شفاء و رحمت
ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنیَن َونَُنِزّ

و نازل کردیم در قرآن آنچه که شفاء و رحمت است براي مؤمنین. 
)اسراء ۸۲(

قرآن کریم با حجت هاي قاطع و براهین س��اطع خود، انواع شک 
و تردیدها و ش��بهاتي که در راه عقاید حقه و معارف حقیقیه  مي شود 
از بین برده با مواعظ ش��افي خود و داستان هاي آموزنده و عبرت انگیز 
و مثل ه��اي دلنش��ین و وعده و وعی��د و انذار و تبش��یرش و احکام و 
ش��رایعش با تمامي آفات دل ها مبارزه نموده همه 
را ریشه کن مي س��ازد بدین جهت خداوند قرآن را 

شفاي دل مؤمنین نامیده.
و ام��ا این که آن را رحمت براي مؤمنین خوانده، 
با در نظر داشتن این که رحمت افاضه اي است که به 
وس��یله آن کمبودها جبران گشته و حوائج برآورده 
مي ش��ود، دلیلش این اس��ت که قرآن دل آدمي را 
به نور علم و یقین روش��ن مي س��ازد و تاریکي هاي 
جه��ل و ک��وري و ش��ک را از آن دور مي نماید و آن 
را به زیور ملکات فاضله و حاالت ش��ریفه آراس��ته و 
این گونه زیورها را جایگزین پلیدي ها و صورت هاي 
زش��ت و صفات نکوهیده مي سازد. پس قرآن کریم 
از آن جهت که ش��فاء است اول صفحه دل را از انواع 
مرض ها و انحرافات پاك مي کن��د. و زمینه را براي 
جاي دادن فضائل آماده مي س��ازد و از آن جهت که 
رحمت است صحت و استقامت اصلي و فطري آن را 

به وي باز مي گرداند.

اهداف نزول قرآن

انسان همیشه
 احتیاج به یادآوري دارد، 

مخصوصا در حالت 
برخورداري از نعمت هاي 

الهي، تا از فراموشي و 
غفلتي که نتیجه فراموشي 

است و منتهي 
به کفران مي شود، 

جلوگیري نماید
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فضيلت و جهاد 
امام محمد باقر علیه السالم 

فرمودند:
ال َفضیَلَة کالِجهاِد ، وال ِجهاَد 

کُمجاَهَدِة اَلَهوى؛
فضیلتی چون جهاد نیست ، و 
جهادی چون مبارزه با هوای 

نفس نیست.
)تحف العقول ص ۲۸۶(

سفری برای 
پاالیش روح

رقابت و چشم و هم چشمی
برخی می خواهند خودش��ان را در زندگی با کسانی که در نظر آنها شرافت و موفقیت مادی 
دارند،  هماهنگ سازند. البته این رقابت و چشم و هم چشمی گونه های مختلفی دارد؛ به عنوان 
مثال کس��ی که الگوی مصرف خود را- بخصوص در آنچه در معرض دید مردم اس��ت- مانند 
نوع پوشش و وسیله نقلیه یا منزل و لوازم زندگی، بویژه وسایل و لوازم پذیرایی و ضیافت، طال 
و جواهرات، دکوراس��یون منزل و... بر اس��اس نوع و کیفیت مصرف دیگران قرار دهد و مبنای 
زندگ��ی خود را برپایه تبعیت از برخورداری های آنان بخصوص دوس��تان و همکاران یا اقوام و 
کسانی که با آنان ارتباط نزدیک دارند بنا نهد، چه بسا در بسیاری موارد خود را ملزم ببیند که 
پا از حد خویش فراتر بگذارد و از حدود اجتماعی و اقتصادی خود تجاوز کند و به اسراف مبتال 
ش��ود. بسیاری از مردم در توجیه و درس��ت جلوه دادن رفتار نادرست خود- که بدون شک از 
مصادیق اسراف اس��ت- عمل دیگران را پیش کشیده، می گویند دیگران نیز چنین می کنند. 

غافل از این که عمل دیگران نمی تواند مجوزی برای فساد و ولخرجی آنها باشد.
چه بسا همین روحیه چشم و هم چشمی، عاملی برای اختالفات خانوادگی و نگرانی های روحی و 
روانی شود و خانواده ای را در کام اختالف یا حتی جدایی کشاند و آرامش روحی زن و شوهر را سلب کند. 
در آموزه های دینی، برتری مادی، مالك ارزش انسان نیست و فقر و ثروت انسان ها را در بزرگ منشی 
و مناعت طبع انسان می داند. یعنی ثروت و افتخار حقیقی درون انسان است و نه برخورداری از ثروت 

و امکانات ظاهری گسترده. رسول خدا)ص( با اشاره به همین اصل چنین می فرماید: »لیس الغنی عن 
کثره العرض و لکن الغنی غنی النفس؛ ثروتمند بودن به داشتن امکانات مادی نیست، بلکه ثروتمند 
کسی است که احساس بی نیازی و ثروت، از درون او می جوشد.« همچنین فرمود: »خیر الغنی غنی 

النفس؛ بهترین بی نیازی، بی نیازی نفس است و این که انسان از درون احساس دارایی نماید.«
حضرت در روایتی چنین فرمود: »الغنی فی القلب والفقر فی القلب؛ ریشه فقر و ثروت از قلب 
انسان سرچشمه می گیرد.« از این رو ساالر شهیدان در دعای عرفه از خداوند چنین درخواست 

می نماید: »اللهم اجعل غنای فی نفسی؛ خداوندا! ثروت و بی نیازی را در قلب من قرار بده.«
انس��ان هر اندازه در برخورداری های مادی پیش رود، باز هم کس��انی هس��تند که س��طح 
زندگی و امکانات آنها از او باالتر باش��د. از این رو هیچ گاه چنین ش��خصی در زندگی به امنیت 
و اطمینان خاطر دس��ت نخواهد یافت. در مورد انسان های آزمند وحریص مشاهده می کنیم 
که هر قدر بیش��تر مال دنیا به دست می آورند، باز احس��اس نداری و کمبود،  آنها را بیشتر آزار 
می دهد و دنبال کسب بیشتر از آن هستند. در روایت وارد شده است »الحریص فقیر ولو ملک 
الدنیا بحذافیرها؛ انسان حریص همواره فقیر و نیازمند است. اگرچه مالک تمام ثروت های دنیا 
گردد.« چون فقر او ذاتی و از درون کمبود و فقر را احساس می کند. امیر مؤمنان)علیه السالم( 

می فرماید: »حرص و آز، نشانه فقر درونی انسان است.«

  حسن نمازی شاهرودی
حج، جلوه ای بارز از اعتالی دین اس��الم اس��ت. حج سفر 
معنوی اس��ت که بندگان خداجوی به عشق و شوق لقای حق 
و پاالی��ش روحی خود ب��ه آن همت می گمارن��د. حج یادآور 
رنج ه��ا و مصائب چندین س��اله پیامبر اکرم)ص( در مس��یر 
رس��تگاری بشریت اس��ت. در حدیث وارد ش��ده هرگاه اراده 
زیارت خانه خدا نمودی، س��ه کار را اول انجام بده بعد با دلی و 

قلبی آرام روانه خانه دوست شو:
۱- دلت را برای خدا قرار بده. فقط دل به خدا بده نه غیر او.

۲- تمام کار و زندگی و فرزندان و همه ش��ئون خود را به خدا 
بسپار. او نگه دار همه چیز است؛ از نگرانی ها بیرون بیا.

۳- دنیا را فراموش کن و تکیه گاهت را صاحب خانه بدان.
حج برای آن است که انسان را در مسیر تکامل قرار داده، او را 
از درجه نفس اماره به نفس لوامه برس��اند و از درجه نفس لوامه 

به کمال نفس مطمئنه برساند.
نفس اّماره چيست؟

نف��س اماره، حالتی اس��ت ک��ه عقل مغلوب س��ه قوه دیگر 
)غضب، ش��هوت و وهم( قرار گرفته. انسان گناه می کند و نفس 
آدم��ی را به گناه وا  می دارد. قرآن می فرماید: یوس��ف پیامبر به 
��وِء  اَرٌة بِالُسّ ىُء نَْفِس��ی ِإَنّ الَنّْفَس أَلَمّ خداوند عرض کرد: » َوَما ُأبَِرّ
ِإاَلّ َما َرِحَم َربَِّی « )یوس��ف/ ۵۳(. یعنی: من هرگز خودم را تبرئه 
نمی کنم که نفس )س��رکش( بسیار به بدی ها امر می کند؛ مگر 

آنچه را پروردگارم رحم کند.
امام سجاد)علیه الس��الم( می فرماید: ِإلَِهي ِإلَْیَک َأْشُکو نَْفسا 
اَرًة. یعنی: ای خدای من، به تو شکوه  می کنم از نفس  ��وِء َأَمّ بِالُسّ

)سرکش( که به بدی ها مرا وا می دارد.

نفس لّوامه چيست؟
نفس لوامه حالتی اس��ت که عقل شکست نخورده و مغلوب 
نشده، بلکه در کشاکش با هوای نفس است. نفس لوامه انسان را 

در مقابل گناه و بدی هایش سرزنش می کند.
امام علی)علیه الس��الم( می فرماید: » اَل َيْرَضْوَن ِمْن َأْعَمالِِهُم 
الَْقِلی��َل َو اَل َيْس��َتْکِثُروَن الَْکِثیَر َفُهْم أِلَْنُفِس��ِهْم ُمَتِّهُم��وَن.« یعنی: 
انس��ان هایی که به درجه نفس لوامه رسیده اند، کارهای خوب 
خود را کم می دانند و از عمل خود خش��نود نیس��تند و هر چه 
بیش��تر خوبی انجام دهند، باز ناچیز  می دانند و همیشه خود را 

در مقابل نعمت های خدا شرمنده  می بینند.
نفس مطمئنه چيست؟

نفس مطمئنه حالتی است که عقل انسان، از مغلوبیت هوای 
نفس��انی بیرون آمده و راهنمای انس��انی در زندگی عقل شده، 
عقل در بدن حاکم ش��ده و همه قوای درونی تحت کنترل عقل 

درآمده اس��ت. قرآن درباره این انس��ان ها می فرماید: » َيا َأَيُّتَها 
ْرِضَیًّة « )فجر/ 7۲(. الَنّْفُس الُْمْطَمِئَنُّة اْرِجِعی ِإلَی َربِِّک َراِضَیًة َمّ

یعنی: تو ای روح آرام یافته، سوی پروردگارت بازگرد در حالی که 
هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است. حج برای آن است که 
انسان را متحول و دگرگون سا زد و از حالت قلب لجوج به قلب سلیم 
برگرداند. پیغمبر اکرم)ص( می فرماید: قوام و پایداری ایمان در گروی 
قلب اس��ت و قوام و پایداری قلب در گروی زبان است. همان زبانی که 
یوسف زندانی را عزیز مصر نمود )یوسف/ ۴۵(. همان زبانی که یوسف 

را هنگامی که مورد تهمت قرار گرفته بود،  نجات داد. )یوسف/ ۶۲(
مردی درخواس��ت موعظه نمود از پیغمبر اکرم)ص(. حضرت 
فرمودند: احفظ لسانک... تا سه مرتبه پشت سر هم درخواست پند 

و موعظه نمود و همه دفعات پیغمبر فرمودند: زبانت را حفظ نما.
اهمیت زبان تا حدی اس��ت که حدود ۱۹۰ گناه از آفت های 

اخالق شرعی و عقیدتی از ناحیه زبان است.
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عيب انسان 
امام علی علیه السالم فرمودند:

ال يعاُب الَمرُء بَِتاخیِر َحقِه اِنَما يعاُب 
َمن اََخَذ ما لَیَس لَُه؛
برای انسان عیب نیست که 
حقش تأخیر افتد، عیب آن 
است که چیزی را که حقش 
نیست بگیرد.
)االمالی ج ۱ ص 7۶(

»یک قدری تفکر در عید قربان و مسائل قربانگاهی حضرت 
ابراهی��م...، ایثاری که او کرد و از خودگذش��تگی  ای که او کرد، 
ُّر در مسائلی که در حج هست، مسائل حج و همه  ُّر در او و تدب تدب
مسائل اسالم، به طوری بین ابعاد مختلفه جمع کرده است؛ بین 
عرفان و تعبد، بین سیاس��ت و عبادت، بین مسائل اجتماعی و 
س��ایر مسائل ]آموزنده است[. این اساس را درست کردند برای 

اینکه ما از آن اساس چیزی بفهمیم.
گرچه هس��تي و آنچه پیرامون ما ق��رار دارد، و خالصه در و 
دیوار وجود همه انباش��ته از وس��یله عبرت و پند آموزي است 
ولي متأسفانه عبرت گیرندگان کم شمارند واینکه چه عواملي 
مانع این پند آموزي است، در این مجال نمي گنجد ولي معدود 
انس��انهائي هستند که گوئي بین خود و پدیده ها در عالم خلقت 

خویش��اوندي قائلند، آن ها را خوب مي نگرند و به عمق وقایع و 
پدیده ها پي مي برند و مصداق این س��خن آقا امام باقر )ع( _ که 
این روز ها بنا به روایتي سالروز شهادت آن حضرت مي باشد_ از 
قول جد بزرگوارشان حضرت علي )ع( قرارمي گیرند که طوبی 
لم��ن کان نظره عبرة. و اینان با برداش��ت دقیق و عمیق خود از 
پدیده ه��ا و موضوعات بنائي را پي ری��زي مي کنند که تضمین 
کننده سعادت و س��المت جوامع و انسان ها است. دقت در این 
فرمایش حضرت امام خمیني )س( که به مناس��بت عید قربان 

ارائه مي شود، گویاي این حقیقت است:
»یک قدری تفکر در عید قربان و مسائل قربانگاهی حضرت 
ابراهی��م...، ایثاری که او کرد و از خودگذش��تگی  ای که او کرد، 
ُّر در مسائلی که در حج هست، مسائل حج و همه  ُّر در او و تدب تدب

مسائل اسالم، به طوری بین ابعاد مختلفه جمع کرده است؛ بین 
عرفان و تعبد، بین سیاس��ت و عبادت، بین مسائل اجتماعی و 
س��ایر مسائل ]آموزنده است[. این اساس را درست کردند برای 

اینکه ما از آن اساس چیزی بفهمیم.
آن ها ]زائران خانه خدا[ که در آنجا هستند، تکالیفی دارند و 
ان شاء اهللهَّ امیدوارم که به آن تکالیف عمل کنند و کردند. ما هم 
و آن ها هم بعد از اینکه برگشتند، تکالیفی داریم که این تکالیف 
ه��م دنبال   همان مطالع��ه عید قربان اس��ت و قربانگاه ها. آن ها 
باید س��وغات بیاورند آن ایثار را، آن وحدت را، و ما هم باید این 
معن��ا را در بین ملت خودمان پخش کنیم. آقایان روحانیون در 
سرتاسر کش��ور و آقایان دانشگاهي ها در سرتاسر کشور، این ها 

موظف اند، وظیفه دارند.« )صحیفه امام، ج ۹، ص۳۵۱(

 نکته هایی در باره حج در بيانات حضرت امام خمينی)ره(

مسائل متفرقه 
   س. آیا حکم مخّیر بودن میان قصر یا کامل خواندن 
نم��از، در همه ج��ای مّکه و مدینه جاری اس��ت، یا تنها به 
مس��جدالحرام و مس��جد النبی)ص( اختصاص دارد؟ و آیا 
میان مناط��ق قدیمی و جدید این دو ش��هر تفاوتی وجود 

دارد یا خیر؟
ج: تخییر بین قصر یا کامل خواندن نماز در همه جای این 
دو شهر مقدس وجود دارد، و بنا بر ظاهر، محله های قدیمی و 
جدید آن ها با هم تفاوتی ندارند، هرچند احتیاط اس��تحبابی 
اختصاص تخییر بین قصر و اتمام به محله های قدیمی این دو 
شهر، بلکه تنها به دو مسجد مقّدس است و نماز را در جاهای 
دیگر این دو شهر قصر بخواند، مگر در صورتی که قصد اقامت 

ده روزه داشته باشد.
   س. آیا زن در زمان حی��ض یا نفاس می  تواند بر دیوار 

مشترك میان رواق مسجدالحرام و َمسعی بنشیند؟
ج: مانعی ندارد، مگر آن که ثابت ش��ود دیوار، بخش��ی از 

مسجدالحرام است.
   س.م��ادرم از ذریّ��ه پیامب��ر اکرم)صلّی اهلل علیه وآله( 

اس��ت. آیا من نیز از سادات محسوب می ش��وم؟ آیا می توانم 
عادت ماهیانه ام را تا ش��صت سالگی، حیض قرار دهم و در آن 

ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟
ج. تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است؛ بانوان 
می توانن��د در این مس��أله ب��ه مجتهد جامع الش��رایط دیگر 

مراجعه نمایند.
   س.حج کسی که به سبب اختالف در رؤیت هالل، در 
انجام وقوف ها و روز عید شک کند، چه حکمی دارد؟ و آیا باید 

حّج را اعاده کند یا خیر؟
ج: اگ��ر مطاب��ق ب��ا نظر و حک��م مفتی اهل س��نت در 
خصوص اثب��ات رؤیت هالل ذی الحجه عم��ل کند، کافی 
اس��ت. پس ه��رگاه وقوف ها را همراه ب��ا دیگر مردم درك 

نماید، حّج را درك کرده و ُمجزی اس��ت.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

وحدت و ایثارگري نتيجه تدبردرمسائل حج
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دوكفه ترازو 
امام موسی کاظم علیه السالم 

فرمودند:
اَلُموِمُن ِمثُل کفَّتی المیزاِن کلَّما زيَد 

فی ايماِنِه زيَد فی بَائِِه؛
مؤمن همانند دو کفه ترازوست. 

هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به 
بالیش نیز افزوده می گردد.

) تحف العقول ص ۴۰۸(

  محسن شریعت
هر جا و هر گوشه اي از سرزمین کعبه، هر زاویه اي از زوایاي خانه 
کعبه ی��ادگاري از حضرت ابراهیم و نمودي از اس��ماعیل و نقش و 

جلوه اي از هاجر آن زن فداکار تاریخ را در خود دارد.
ه��ر زائر خانه خدا در این س��فر در طواف کعبه، چون به مقام 
ابراهیم مي رس��د، در خود فرو مي رود و از خود مي پرسد چرا نام 
این مکان مقام ابراهیم است؟ و چون چشمش حجر اسماعیل و 
قبر هاجر را مي نگرد، از خود س��وال مي کند چرا قبر یک زن، قبر 
یک انسان در کنار خانه خداس��ت و این هاجر کیست که تا این 

اندازه مقرب به بارگاه الهي است؟
هر حاجي اي که در عید قرباني در بلنداي کوه مني مي ایستد، 
چون به یاد قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل مي افتد، باز هم این 
پرس��ش در ذهن او خطور مي کند که اسماعیل کیست؟ آنگاه 
که هروله کنان میان صفا و مروه س��عي مي کند و مي دود، به یاد 

هاجر است.
در سرزمین مکه همه جا نقش ابراهیم، همه جا جلوه اسماعیل و 
مظهري از هاجر است، لذا درخصوص هر یک از این سه انسان بزرگ، 
ده ها سوال در ذهن زائر نقش بسته، براي یافتن پاسخ آنها به جستجو 
مي پردازد. بدیهي اس��ت که براي عرفان حج و عمره باید ابراهیم را 
شناخت. معرفت ابراهیم، یعني شناخت روح اساسي ادیان بزرگ 
حق که ما به عنوان پیروان کامل ترین و آخرینش به آن وابسته ایم. 
لذا به ش��رح زندگي حضرت ابراهیم مي پردازیم که هم پاسخگوي 
پاره اي از س��واالت ش��ما عزیزان باش��یم و هم ریشه هاي تاریخي 
بسیاري از اعمال مناسک عمره و حج را بررسي کنیم. ما بر این باوریم 
که هر زائر خانه خدا باید از حضرت ابراهیم و اسماعیل و هاجر، همه 

چیز بداند و با آگاهي و معرفت هر چه بیشتر به زیارت بپردازد.
ابراهی��م خلیل اهلل از پیامبران بزرگواري اس��ت که خداوند از 
صفات حمیده و خصایل پس��ندیده او در قرآن بس��یار یاد کرده 
و به پیامبر فرموده است: داس��تان ابراهیم را براي مردم بیان کن. 
خداون��د حضرت ابراهیم را از پیامب��ران اولوالعزم خود قرار داد و 
نبوت را در ذریه و نس��ل او باقي گذاشت. از جمله القاب بسیاري 
چون : حنیف، مس��لم، حلیم، صدیق که خداوند به او عطا کرده، 
یکي هم صفت خلیل است. خلیل به معني دوستي است که خللي 
در دوستي و یا کاهش و نقصاني که در محبتش نباشد و حضرت 
ابراهیم از آن جهت خلیل اهلل لقب گرفت که عابدانه دوس��ت خدا 
و خالصانه دوس��تدار دوس��تداران خدا بود. عالوه بر مقام نبوت، 
مقام امامت نیز از سوي خداوند به او واگذار شد. منصب امامت از 
مقامات بزرگ الهي است که رس��یدن به آن، شرایط و مقدماتي 

دارد که هر پیامبري شایسته احراز آن نیست.
درب��اره والدت این پیامب��ر بزرگوار چنین آمده اس��ت: که 
علي رغم کنترل ش��دید و قتل عام نوزادان پس��ر توسط نمرود 
بر اس��اس پیش��گویي منجم دربار در خصوص تولد پسري در 
آن س��رزمین که تاج و تخت پادش��اه را بر هم خواهد زد به اراده 
خداون��د ابراهیم به دنیا آمد و مادر او وي را مخفیانه در دل کوه 

پرورش داد تا به سن نوجواني رسید.

حضرت ابراهيم و جهاد
باالخره روزي مادر، ابراهیم را با خود به شهر بابل برد. رشد بي حد 
و قام��ت برازنده او آن چنان بود که هیچ بیننده اي باور نمي کرد که 
او در همان سالي که نمرود دستور کشته شدن تمام نوزادان پسر را 

داده به دنیا آمده است.
آذر بت تراش عموي ابراهیم و منجم مخصوص دربار، با مشاهده 
ابراهیم آنچنان شیفته او شد که تصمیم گرفت او را به همراه خود به 
دربار ببرد تا در آنجا پرورش داده و تربیت کند. اراده پروردگار آنچنان 
بود که ابراهیم، یعني همان کسي که نمرود ظالم، بي حد و اندازه از او 

مي ترسید در کنارش و در دربارش پرورش یابد.
گر خداي من آن است که من مي دانم

شیشه را در بغل سنگ نگه مي دارد
ابراهیم از همان نوجواني از بت تراشي و بت پرستي عموي خود، 
از ظلم بس��یار نمرود و جهالت بي حد نمرودیان رنج مي برد و عذاب 
مي کش��ید و تمام س��عي و کوش��ش خود را در جهت از بین بردن 

بت پرستي و ریشه کن کردن جهالت مردم صرف مي کرد.
آذر بعد از چندي، کار فروش بت هاي س��اخته ش��ده دست 
خود را برعهده برادرزاده اش ابراهیم گذاش��ت. اما هر بار که آذر 
بت تراش بت هاي خود را جهت ف��روش در اختیار ابراهیم قرار 
مي داد، آن نوجوان خداش��ناس، یا بت ه��ا را به گل و الي آلوده 

مي کرد یا آنها را مي شکست.

مردم نادان بابل بارها نزد آذر از جهت بي احترامي به بت ها توسط 
ابراهیم شکایت مي کردند و آذر هم ابراهیم را شماتت و تنبیه مي کرد. 

اما او دست از کار خدایي خود نمي کشید.
ابراهیم از نوجواني به سن جواني مي رسید و همچنان به مبارزه 
خود ادامه مي داد تا اینکه موس��م عید مخصوص بابلیان فرا رسید. 
رس��م بابلیان این بود که همگي از شهر خارج شوند و روز خود را در 

بیرون از شهر بگذارنند.
درآن روز همه از شهر خارج شدند. اما ابراهیم همراه ایشان نرفت. 
تبري را برداشت و به بت خانه بزرگ شهر رفت و تمام بت های بتخانه 

را خراب کرد. سپس تبر را در کنار بت بزرگ گذاشت و خارج شد.
وقتي بابلیان از بیرون شهر بازگشتند و وضعیت بتخانه را این 
چنین دیدند فهمیدند که کار ابراهیم اس��ت. به س��راغ او رفتند، 
دس��تگیرش کردند و به محاکمه کشیدند. قاضي هم رأي اعدام 
صادر نمود که همه بابلیان یکصدا فریاد زدند او را بسوزانید. قاضي 

هم گفت: ابراهیم باید سوزانده شود.
آري قرار بر این ش��د که ابراهیم بت شکن را به جرم حق گویي و 

خداخواهي و به گناه مبارزه با بت و بت پرستي، در آتش بسوزانند.
اما سرتاسر وجود ابراهیم اخالص و عبودیت بود. حتي جبرئیل 
در هنگام پرتاب او به س��وي آتش س��راغ ابراهیم آمد و به او گفت: 
آیا کمکي از من ساخته اس��ت؟ ابراهیم به او گفت: من و تو محتاج 
خداوند هستیم و من بر او توکل مي کنم. ابراهیم به وسط آتش پرتاب 
شد. در همان لحظه معجزه اي بزرگ اتفاق افتاد و به اراده حق، آتش 

بر ابراهیم سرد و سالمت شد: یا نار کوني برداً و سالماً علي ابراهیم.
نمرودیان پس از مش��اهده این معجزه بزرگ، جلسه مشورتي 
تشکیل داده، تصمیم گرفتند ابراهیم را از سرزمین خود تبعید کنند. 
این موضوع را به ابراهیم اعالم کردند. حضرت ابراهیم نیز تمام اموال 
و گله گوسفند خود را جمع آوري کرد و به اتفاق ساره، همسر خود و 

برادرزاده اش حضرت لوط، به سوي سرزمین شام حرکت کرد.
حضرت ابراهیم به جهت تعصب و غیرتي که نسبت به همسر 
جوان و زیباي خود داش��ت و هم از جهت آگاهي و اطالعي که از 
ناامني هاي بین راه و هوس بازي هاي مأموران حکومتي داش��ت، 
همسر خود را در محفظه اي گذاشت که از دید نامحرمان در امان 

باشد. او در مسیر راه به قلمرو و مرز حکومت قبطیان رسید.

 پيامبر عشق
و ایمان

ابراهیم از همان نوجواني از بت تراشي و بت پرستي 
عموي خود، از ظلم بسیار نمرود و جهالت بي حد 

نمرودیان رنج مي برد و عذاب مي کشید و تمام سعي 
 و کوشش خود را در جهت از بین بردن بت پرستي

و ریشه کن کردن جهالت مردم صرف مي کرد
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عاجزترین مردم 
امام علی علیه السالم فرمودند:

اَعَجُز النهَّاِس َمن َعَجَز َعِن اکِتساِب 
یَع ااِلخَواِن، َواَعَجُز ِمنُه َمن ضهَّ
 َمن َظِفَر بِِه ِمنُهم؛

عاجزترین مردم کسی است که از بدست آوردن 
دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که 
دوستان بدست آورده را از دست بدهد.
)االمالی ص ۱۱۰(

سبوی عشق
من خود سزاوارترم!

روزی امام سجاد)علیه السالم( نزد 
یاران و اصحاب خویش نشسته بود که 
یکی از بستگان ایش��ان آمد و با دیدن 
صمیمیت امام با یارانش، عصبانی شد 

و به امام ناسزا گفت و رفت. 
ام��ام چی��زی نگفت. وقت��ی مرد 
رفت، امام رو ب��ه اصحاب خود کرد و 
فرم��ود: »آنچه را که ای��ن مرد گفت، 
شنیدید. اکنون دوست دارم به همراه 
من بیایی��د تا نزد او بروی��م و من نیز 

پاسخم را به او بگویم.« 
همگ��ی پذیرفتن��د و گفتن��د: م��ا 
حاضریم؛ اما دوس��ت داش��تیم ش��ما 
همان ج��ا پاس��خش را می دادی��د و 
م��ا نیز هر آنچ��ه می خواس��تیم، به او  

می گفتیم.«
 امام)علیه السالم( به اتفاق حاضران 
ب��ه راه افتادند. حض��رت در راه این آیه 
را زی��ر ل��ب  می خوان��د: »َوالَْکاِظِمیَن 
الَْغْی��َظ َوالَْعاِفیَن َعِن الَنّ��اِس َواهلّلُ يُِحُبّ 

الُْمْحِسِنیَن« 

امام ب��ه در خانه مرد رس��ید و او را 
ص��دا زد و فرمود: »ب��ه او بگویید علی 

بن الحسین آمده و با تو کار دارد.« 
م��رد همین ک��ه متوجه ش��د امام 
سجاد آمده اس��ت، در حالی که آماده 
دفاع و مقابله بود،  بیرون آمد. هنگامی 
که چش��م امام به او افت��اد، فرمود: ای 
ب��رادر! س��اعتی پیش نزد م��ن آمدی 
و آنچه را که خواس��تی، به من نس��بت 
دادی و رفتی. اگر آن نس��بت هایی که 
به من دادی، در من هس��ت هم اکنون 
اس��تغفار  می کنم و از خدا  می خواهم 
که مرا ببخشاید؛ اما اگر آنچه گفتی در 
من نیست،  از خداوند می خواهم که تو 

را ببخشاید.« 
مرد ک��ه از س��خنان امام س��خت 
غافلگیر شده بود، نزدیک آمد و پیشانی 
حضرت را بوس��ید و عرض کرد: »آنچه 
گفتم، در شما نیست و خود بدانچه که 

به شما نسبت دادم، سزاوارترم.« 
سپس از امام طلب بخشش نمود.

مس��اجد مکه و مدینه داراي س��نگفرش هاي مرمري هس��تند. 
خیس ش��دن س��نگ هاي مرمر صیقل��ي به دلیل  باران یا شستش��و 
موج��ب  لغزندگی آنها مي ش��وند. راه رفتن بر روي س��نگفرش هاي 
لغزنده باید با مراقبت بیشتري صورت گیرد، زیرا سر خوردن و افتادن 
برروي س��نگ مرمر مي تواند موجب آسیب هاي جدي به کمر، آرنج 

و مچ دست شود.
  نوشيدن ّآب 

 زائران مقدار زیادي نمک و آب بدن از دس��ت مي دهند، بنابراین 
پزشکان توصیه به نوش��یدن مقدار زیادي مایعات و خوردن غذاهاي 

نمکي مي کنند، مگر اینکه زائران از بیماري هاي قلبي رنج ببرند.
به دلیل ش��رایط آب و هوایي گرم،  نوش��یدن آب به مقدار فراوان 
ضروري اس��ت. به دلیل گرم��ا ادرار کمتري تولید مي ش��ود. بدن با 
تغلی��ظ ادرار آب را حفظ مي کند. به دالیل بس��یاري تش��کیل ادرار 
بس��یار غلیظ مطلوب نیست. باید به قدري آب نوشید که ادرار شفاف 

باشد. تولید ادرار شفاف نشانه هیدراسیون مطلوب است.
آب لوله کش��ي در تمامي نقاط عربس��تان براي نوشیدن مناسب 
نیست. آب آشامیدني باید به صورت بطري هاي آب خریداري شود. 
 نوشیدن آب ناسالم سبب ایجاد گلو درد، دردهاي شکمي و سرفه هاي 
ناشي از تحریک گلو مي گردد. افراد ممکن است تصور کنند که گلودرد 
آنها عفونی اس��ت و آنتي بیوتیک مصرف کنند. عاملی که براي یک فرد 
مضر به نظر مي رس��د، ممکن است براي فردی دیگر کاماًل عادي باشد. 

عفونت مي تواند از طریق لیوان هاي مشترك بین زائران منتشر شود. 
ه��ر چند لیوان ه��اي یکبار مصرف براي نوش��یدن زمزم در حرم 
موجود هس��تند، اما افراد نا آگاه اغلب لیوان هاي اس��تفاده ش��ده را 

با لیوان هاي دس��ت نخورده مخلوط م��ي کنند. باید لیوان را پیش از 
مصرف به خوبي شست.

  آرتريت
اف��راد مبتال به آرتریت لگن،  زانوها یا قوزك پا در صورت داش��تن 
اضاف��ه وزن باید وزن خود را کاهش دهن��د. این افراد باید براي مدت 
طوالن��ي پی��ش از تاریخ عزیمت تح��ت درمان آرتریت ق��رار گیرند 
بطوري که التهاب فرصت کافي براي فروکش کردن داش��ته باش��د. 
پس از فروکش کردن التهاب، تمرینات سبک و فیزیوتراپي به منظور 
افزای��ش قدرت ماهیچه هاي اطراف مفص��ل درگیر،  مي تواند کمک 

موثري محسوب شود.
  يبوست

یبوس��ت بر اثر تغییر رژیم غذایي  و هواي گرم و  در نتیجه کمبود 
آب رخ مي دهد. یبوس��ت مي تواند موج��ب هموروئید و یا خونریزي 
ش��ود که هر دو این موارد منجربه ناراحتي و )distress( مي شوند. 
در این ش��رایط با گذش��ت زمان فعالیت هاي معمول تحت تاثیر قرار 
مي گی��رد. وجود رژیم غذایي پر فیبر مانند س��بوس یا کرن فلکس،  
نان س��بوس دار، میوه خشک ش��ده و اجتناب از غذاهاي سرخ شده و 
چرب به میزان فراوان و نوشیدن مقادیر کافي آب مي تواند از یبوست 

جلوگیري کند.
فرد زائر باید موارد زیر را رعایت کند:

۱. داروهاي خود را به موقع مصرف کند.
۲.غذاي زی��اد نخوردواگر رژیم غذایي خاص��ي دارد رژیم خود را 

دقیقاً ادامه دهد.
۳.   مایعات کافي بنوشد و مگردر موارد الزم از آفتاب دوري کند.

توصيه های 
عمومی 

بهداشتی
در هنگام 

سفر حج

لبخند به همسفران
حاجیان  می بایست در طول سفر حج تالش کنند تا در برخورد 
با همس��فران، به روی آنان لبخند بزنند. امام باقر)علیه الس��الم( 
ُجِل ِفي َوجِه َأِخیِه َحَسَنٌة َوَصرُف الَقَذى َعنُه َحَسَنٌة  ��ُم الَرّ فرمود: » َتَبُسّ
��ُروِر َعَلی الُمؤِمِن.«  ِ ِمن ِإدَخاِل الُسّ ُ بَِش��يٍء َأَح��َبّ ِإلَی اهلَلّ َوَما ُعِبَد اهلَلّ
»لبخند هر مردی به روی برادر مؤمن خود، حسنه است و پاداش 
دارد و برگرفتن خار و خاش��اك از چشم او )و برداشتن مانع از سر 

راه او( حسنه اس��ت و خدا به چیزی محبوب تر از مسرور ساختن 
مؤمن پرستش نشده است.«

 امام صادق)علیه السالم( نیز فرمود: »کسی از شما گمان مبرد 
که اگر مؤمنی را ش��اد کند، فقط او را خوشحال کرده، بلکه به خدا 
ما را ش��اد کرده و بلکه به خدا سوگند رسول خدا)ص( را شادمان 

کرده است.«
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کوتاه از حج

صراطمیزان

55۰ هزار كيلومتر، راه طي شده 
اتوبوس هاي ايران درعربستان

از ابت��داي آغازعملی��ات ح��ج ۹۳ تا 
کن��ون اتوبوس ه��اي بین ش��هري ایران 
در عربس��تان ۵۵۰ ه��زار کیلومت��ر راه 
پیموده اند.ای��ن مس��افت می��ان جده-
جحفه-مک��ه و مدینه-مکه طي ش��ده و 
در آن س��ه ش��رکت حمل و نق��ل، هزار و 
۶۸۴ اتوب��وس را ب��ه کار گرفته اند. بخش 
بزرگي از این اتوبوس ها مس��قف بوده اند 
و تعدادي از آن ها نیز مکش��وف.عالوه بر 
ای��ن، درون ش��هر مکه نیز ط��ي ۱۴ روز، 
۱۴ خط اتوبوس راني به طور شبانه روزي 
خدمت رساني داشته اند که آن ها نیز رقم 
۵۰ ه��زار و ۶۴۳ بار ت��ردد میان ۵۶ هتل 
ایران و مسجدالحرام را به ثبت رسانده اند.

بخ��ش دیگري از عملی��ات انتقال حجاج 
ایران در مشاعر مقدسه صورت گرفت که 
در تمامي مراحل دوگانه آن )مکه-عرفات 
و عرفات-مشعر(، زائران ایراني سه تا پنج 
س��اعت زود تر از برنامه پیش بیني شده به 
محل هاي اسکان خود منتقل شده اند. در 
این بخش هم در یک مرحله ۳۹۵ دستگاه 
اتبوس و در مرحل��ه دوم ۲7۵ اتوبوس به 

خدمت رساني مشغول بوده اند.

برگزاري نشست علمي نخبگان اهل 
سنت در بُعثه رهبري

نشست علمي »نقش عقل و عرفان در 
تحقق امت اس��المي« با حضور جمعي از 
نخبگان اهل س��نت،در بعثه مقام معظم 

رهبري برگزار شد.
ب��ه این نشس��ت علمي ک��ه فراخوان 
مقاالت آن پیش از ایام حج منتش��ر شده، 
۳۲ مقال��ه از روحانیون، معینه ها و زائران 
کاروان ه��اي اهل س��نت ح��ج تمتع ۹۳ 

ارسال گردیده بود.
آیت اهلل مه��دي هادوي تهراني و دکتر 
محمدحسن شجاعي فرد از اعضاي هیات 
علمي بعث��ه رهبر معظم انق��الب در این 
همایش ک��ه در تاالر اجتماعات دارهادي 

مکه برگزار شد، سخنراني کردند.
مقاالت مذکور در سه محور عقل گرایي 
و اعتدال، گروه ه��اي تکفیري و تعصب و 
جهل و نقش عقل و عرفان در تحقق امت 

اسالمي ارائه شده  بودند. 
پنج مقاله برگزیده و س��ه مقاله آخوند 
خدیور و خانم فاطمه سعیده از گلستان و 
آقاي علیرضا یعقوبي از خراس��ان جنوبي 

در این نشست علمي قرائت شد.

از جمل��ه غفلتهای احتمالی در 
حج، یکی این اس��ت که کسانی 
به ج��ای ش��رکت در نمازهای 
جماع��ت، ب��ه ج��ای ط��واف 
مس��تحبی، به ج��ای حضور در 
فضای معطر مسجدالحرام یا مسجدالنبی - که از دوران افتخار 
اس��الم و دوران وحی و بعثت، این همه خاطرات در این دو محل 
وجود دارد - س��راغ زرق وبرق های ب��ی ارزش و پوچ و بازارها و 

مغازه ها بروند.
بیانات در دیدار کارگزاران حج  30 / 9  / 1383

اکنون بازارهای مکه و س��ایر مش��اهد 
مش��رفة حجاز که مرک��ز وحی و نزول 
مالئکه است، پر از کاالهای بیگانگان، و 
بازار برای دشمنان اسالم و پیامبر بزرگ 
گردی��ده، و کثیری از حج��اج بیت اهلل 

الحرام ک��ه برای فریضه حج می روند و بای��د در آن مکان مقدس از توطئه 
بیگانگان به یاری مس��لمین برخیزند، ولی غافالنه در بازارها به جستجوی 
کاالهای امریکایی، اروپایی، ژاپنی و ... پرسه می زنند، و دل صاحب شریعت 

را با این عمل که با حیثیت حج و حجاج بازی می کنند به درد می  آورند.
صحیفه امام، ج19، ص344
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   پیم��ان عقبه دوم، می��ان پیامبر و عده  اي 
از اهل یثرب که به حج آمده بودند منعقد ش��د 
و یثربیان از پیامبر اس��الم )ص( درخواس��ت 
کردن��د که آن حض��رت به مدین��ه مهاجرت 
کنند. در این پیمان، آن ها مس��ؤولیت دفاع از 
پیامبر را بر عهده گرفتند. این پیماِن سرنوشت 
س��از چندي پس از پیمان عقب��ه  اول منعقد 
شد.مس��لمان ش��دن ش��ماري از مردم یثرب 
موجب شد تا آیین حیات بخش اسالم در بین 
بس��یاري از اهالي این ش��هر رواج یابد. در این 
حال مردم یثرب پس از دیدار با پیامبر )ص( از 
او خواستند تا به شهر آن  ها بروند و این مقدمه  

هجرت بزرگ پیامبر )ص( به مدینه بود.
مس��لمانان در مکان بیعت عقبه مسجدي 
ساختند که بعد ها به مسجد بیعت مشهور شد. 
این مس��جد به س��ال ۱۴۴ق. به دست منصور 
عباسي و به سال ۶۲۹ق. به دست مستنصر باهلل 
بازس��ازي یا تعمیر شد و طي قرن ها از مساجد 

مورد توجه مسلمانان بوده است.
بیعت به معناي دس��ت به دست زدن براي 
التزام به طاعت و فرمانُبرداري از کسي یا داد و 
س��تد و در اصطالح، تعهد به پیروي بي چون و 
چرا از صاحب بیعت اس��ت. َعقبه به معناي راه 
دش��وار و سنگالخ به سوي قله کوه و مقصود از 
آن در اینجا، مکاني نزدیک مکه در منطقه منا 

و مکان رمي واپسین جمره است.
رسول خدا )ص( پس از بعثت، در موسم حج 
به منا مي رفت و حاجیان را به اسالم فرا مي خواند. 
دعوت پیاپي او زمینه آش��نایي مردم یثرب را با 
اسالم که پیوس��ته به مکه آمدوش��د داشتند، 
فراهم س��اخت. بر پایه گزارش ابن اس��حق، به 
س��ال یازدهم بعث��ت در ایام ح��ج هنگامي که 
رس��ول خدا )ص( در منا مشغول دعوت قبایل 
بود، با ش��ش یا هشت تن از خزرجیان یثرب که 

براي جلب حمایت قریش در برابر رقباي اوسي 
خود به مکه آم��ده بودند، دیدار کرد و آن ها را با 
تالوت قرآن به اس��الم فرا خواند. آن ها با توجه 
به آگاهي هاي اجمالي که از طریق بشارت هاي 
یهود به بعثت پیامبر داشتند، به راحتي اسالم را 
پذیرفتند. منابع از این افراد با اختالف بسیار یاد 
کرده اند. اس��عد بن زراره، عوف بن حارث، رافع 
ب��ن مالک، قطبة بن عامر، عقبة بن عامر، و جابر 

بن عبداهلل از آن جمله هستند.
برخ��ي این دیدار با رس��ول خ��دا )ص( را به 
اشتباه بیعت اول عقبه دانسته و بیعت هاي عقبه 
را به س��ه بیعت افزایش داده اند؛ اس��الم آوردن 
این شمار از خزرجیان به سال ۱۱بعثت، زمینه 
آشنایي بیش��تر یثربیان را با دین جدید فراهم 
آورد؛ به گونه اي که به س��ال ۱۲ بعثت، ۱۰ تن از 
خزرجیان و دو تن از اوسیان پس از دیدار با پیامبر 
)ص( در عقب��ه، با او بر حمایت از اس��الم پیمان 
بستند. این پیمان به بیعت اول عقبه مشهور شد. 
از آنجا که در این پیمان از حمایت هاي یثربیان از 
پیامبر در جنگ ها یاد نشد، به »بیعة النساء« نیز 
شهرت یافت. برخي بر آنند که به سبب مشابهت 
مضامین بیع��ت اول عقبه به بیعت با زنان، آن را 
»بیعت نساء« گفتند. ذهبي حضور عفراء دختر 
عبید بن ثعلبه را در جمع بیعت کنندگان، علت 
این نام گذاري دانس��ته اس��ت؛ اما بیعت النساء 
پ��س از فتح مکه صورت پذیرف��ت. جز جابر بن 
عبداهلل، دیگر افراد از آن ش��ش تن که به س��ال 
یازدهم اسالم آوردند، در پیمان اول عقبه حضور 
داشتند. حاضران در این بیعت، عبارت بودند از: 
اس��عد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک، 
قطبة بن عامر، عقبة ب��ن عامر، معاذ بن حارث، 
عبادة بن صامت، ذکوان بن عبد قیس، یزید بن 
ثعلب��ه، عباس بن عباده از خزرج، و ابوالهیثم بن 

تیهان و عویم بن ساعدهاز اوس.

رسول خدا )ص( در این بیعت، از مسلمانان 
یثرب به ش��رط پایبن��دي بر پرهیز از ش��ش 
چیز، بیعت گرفت: ش��رك، زنا، تهمت، دزدي، 
قتل فرزن��دان، و نافرماني رس��ول خدا )ص(. 
نتیجه وفاداري به این پیمان، ورود به بهش��ت 
ش��مرده ش��د و عاقبت پایبند نبودن به آن، بر 
عهده خداوند دانس��ته ش��د که اگ��ر بخواهد، 
کیف��ر مي دهد یا مي آمرزد. ش��وکاني، اقرار به 
رس��الت پیامبر، امر به معروف، نهي از منکر و 
س��تیز نکردن درباره جانش��یني پیامبر را نیز 
به آن ش��روط افزوده است. پس از این پیمان، 
رسول خدا )ص( بیعت کنندگان را در صورت 

وفاداري به پیمان، به بهشت بشارت داد.
یثربی��ان پس از بازگش��ت ب��ه مدینه، در 
نامه اي از رسول خدا خواستند تا فردي را براي 
آموزش قرآن به یثرب بفرستد. پیامبر ُمصعب 
بن عمیر را که جواني خوش س��یما و آش��نا به 
ق��رآن بود، به یثرب فرس��تاد و به او فرمان داد 
ت��ا ضمن دعوت مردم آن دی��ار، به آن ها قرآن 

بیاموزد و با آن ها نماز بگزارد.
مس��لمانان در مکان بیعت عقبه مسجدي 
ساختند که بعد ها به مسجد بیعت مشهور شد. 
این مس��جد به س��ال ۱۴۴ق. به دست منصور 
عباسي و به سال ۶۲۹ق. به دست مستنصر باهلل 
بازس��ازي یا تعمیر شد و طي قرن ها از مساجد 
مورد توجه مسلمانان بوده است؛ کردي گوید: 
مسجد البیعه در سمت چپ کسي قرار دارد که 
به منا مي رود و میان آن و عقبه فاصله اي اندك 
است و مکان آن به ِشْعب البیعه و ِشْعب االنصار 
شهرت دارد. یکي از محققان که از نزدیک این 
مس��جد را دیده، مس��احت آن را در واپس��ین 
بازس��ازي ۳7۵ متر مربع دانسته و آن را بدون 
سقف خوانده و گفته است: این مسجد به   همان 

شکل تا سال ۱۴۲۳ق. باقي بود.

نخستين بيعت مسلمانان 


