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 ابتكار ایران در دیپلماسي 
حج، ستودني است

 راه اندازي بيمارستان مدینه
و اعزام بيماران به جده
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رهنمود

تار و پود 
حرکت حج 

گردهمائی میلیونی مسلمانان در حج، پدیده ئی 
بی نظیر و شگفت انگیز است. همه ی ملتهای مسلمان 
از همه جای جهان و از همه ی قشرهای اجتماعی، در 
این چند روز در خانه ی خدا، زادگاه اسللام و پیامبر 
عظیم الشللأن آن گرد می آیند و آئینهای پررمز و راز 
حج را برپا می دارند. در این شعائر پرشکوه و پرمعنی، 
پیوند دلهللا با خدای بزرگ، پیونللد دلها با یکدیگر، 
حرکت بر محور توحید، سعی و تاش همگانی، رمی 
شیطان و برائت از طاغوت، ذکر و تضّرع و خشوع در 
برابر خدا، و احسللاس عزت و عظمت در پرتو اسام، 
همه در عمل و بگونه ئی نمادین به ملتهای مسلمان، 
آمللوزش داده می شللود؛ و مهربانی و همزیسللتی با 
برادران و اسللتحکام و سرسللختی با دشمنان، و رها 
شدن از پیرایه های خودپرستی و پیوستن به دریای 
عزت و عظمت الهی در قالب مناسللک حج تجّسللم 
می یابد. حللج، نِماد امت اسللامی و آموزنده ی نوع 
رفتاری است که این امت بزرگ برای تأمین سعادت 
خود باید در پیش گیللرد. می توان حج را در حرکت 
هدفمنللد و آگاهانه و متنّوع همگان در جهتی واحد 
خاصه کرد. تار و پود این حرکت، یاد خدا و همدلی 
بندگان خدا است، و هدف آن ایجاد پایگاه مستحکم 
معنوی برای زندگی سللعادتمندانه ی انسان: جعل 
اللهَّ الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس و الشهر الحرام 
و الهدی و القائد. امت اسللامی اکنون برابر الگوی 
حج، بلله حرکت بزرگ و هدفداری در زندگی واقعی 
خود نیازمند اسللت و همه، چه دولتها و چه ملّتهای 

مسلمان، در این مسئولّیت سهیمند.
پیام به کنگره ی عظیم حج  18 / 11 /1381

 همه چيز درباره گرمازدگی
و راه های مقابله با آن

 معنویت حج را
از دست ندهيم
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   در جلسلله سللتاد هماهنگللی اقتصاد 
مقاومتی که روز پنجشنبه به ریاست دکتر 
حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد 
، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت 
حمللل و نقل ریلللی در کشللور ارایه کرد و 
طرح هللای ایللن وزارتخانه برای توسللعه 
شبکه راه آهن تا سللال 1400 مورد بحث 

و بررسللی قرار گرفت. رییس جمهوری تسریع در اتصال شبکه راه 
آهن کشللور به راه آهن کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داد و 
از وزارت راه و شهرسللازی خواست نسللبت به افتتاح راه آهن ایران 
– ترکمنسللتان – قزاقسللتان و تکمیل راه آهن خواف – هرات در 

چند ماه آینده اقدام کنند. در این جلسلله، 
ارتقای ظرفیت حمل و نقل ریلی قطب های 
معدنی و صنعتی به بنادر کشور مورد تاکید 
قرار گرفت و به این منظللور پروژه های راه 
آهن برقی و سللریع السیر و دو خطه کردن 
مسللیرهای اصلی در اولویت تامین مالی و 
حمایت صندوق توسعه ملی قرار می گیرد. 
دکتر روحانی از دستگاه های مسللئول خواست با ارایه تسهیات و 
تضمین بازار، بخش خصوصی را به سللرمایه گذاری در ناوگان ریلی 
تشویق کنند و زمینه های مشارکت خارجی در فعلیت بخشیدن به 

موقعیت ایران در ترانزیت ریلی منطقه را فراهم کنند.

 سومين سمينار فرهنگ و ادب فارسی
در چين برگزار شد

   سومین سللمینار محققین و 
اسللاتید فرهنگ و ادب فارسی در 
چین با عنللوان »آمللوزش زبان و 
ادبیات فارسللی و ادبیات معاصر«  
با حضور اساتید و پیشکسوتان این 
حوزه در پکن برگزار شللد.   در این 

سمینار دو روزه که به همت رایزنی فرهنگی ایران و همکاری گروه آموزشی 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن برگزار شد، ضرورت ساماندهی به کیفیت 
و شیوه آموزش زبان فارسی در کشور چین، مورد تاکید شرکت کنندگان قرار 
گرفت. علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن به عنوان یکی از سخنرانان این 
مراسم، زبان فارسی را به عنوان یکی از عوامل مهم پیوند تمدنهای بزرگ آسیا 
از عهد باستان تا به امروز توصیف و خاطرنشان کرد که زبان فارسی به خوبی دو 

کشور پهناور چین و ایران را با قدمتی طوالنی به یکدیگر پیوند زده است

 رضا نجفی: 
مذاکرات ایران و آژانس بسيار سازنده بود

   سفیر کشورمان در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پس از 
پایان مذاکللرات ایران و آژانس 
در تهران گفللت: در این دو روز 
تمامی مسایل دوجانبه به ویژه 
نحللوه تکمیل دو اقللدام عملی 

توافق شده و راه های پیش رو بحث و بررسی شد.
بلله گزارش واحد مرکزی خبر رضا نجفی افزود: در این مذاکرات 
که تللرو واریورانتا معاون مدیرکل آژانس بیللن المللی انرژی اتمی 
سرپرسللتی هیات آژانللس را بر عهده داشللت در مجموع مذاکرات 

بسیار سازنده جدی محتوایی و صریح صورت گرفت.
وی گفت: قرار است در آینده نزدیک نشست دیگری برگزار شود 

که به احتمال زیاد در اوایل آبان ماه خواهد بود.

رئيس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی:

اتصال شبكه راه آهن ایران به راه آهن کشورهای همسایه تسریع شود

 بهترین زاد و توشه
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ضیافت تجلیل از رؤسای بعثه های حج در جده
دکتر بندر محمد حجار وزیر حج عربسللتان در جده از رؤسای 
بعثه های حج سالجاری پذیرایی کرد. در این ضیافت که مهندس 
اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت هم حضور داشت ، رئیس بعثه 
هندوسللتان به نمایندگی حضار از خدمات دولت عربستان تقدیر 
کرد و حج امسللال را روان توصیف نمود.وزیر حج عربستان یادآور 
شللد که برنامه هللای حج آینده از هم اکنون با توجه به مشللکات 
جاری بررسللی و اعام خواهد شللد. در خاتمه این ضیافت شللام ، 
رسللانه های برتر در زمینه پوشللش خبری و تصویری حج 1435 

جوایز خود را از وزیر حج دریافت کردند .

 ابتكار ايران در ديپلماسي حج، ستودني است
در دیدار با رییس بعثه نیجر با امیرالحاج ایران مطرح شد

رئیس بعثه حللج جمهوري نیجللر در دیدار بللا نماینده 
ولي فقیلله در امللور حج و زیللارت گفللت: ابتکار ایللران در 

دیپلماسي حج، ستودني است.
بللا  گاربللا  بلللو  شللیخ  آقللاي  دیللدار  ابتللداي  در 
قاضي عسللکر،  سللیدعلي  حجت االسام والمسلللمین 
سرپرسللت حجاج ایراني، حج را فرصت بزرگي براي اتحاد 
امت اسامي دانست و افزود: جهان اسام همچون ُمشتي 
است که از جمع شدن پنج انگشت مذاهب اسامي )شیعه، 
حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي( در کنار همدیگر به وجود 
مي آید. وي افزود: این گونه اسللت که مسلللمانان مي تواند 

به اقتدار برسند.
امیرالحاج ایران به فرصت حج براي آشناشدن با مشکات 
دیگر مسلللمانان اشللاره و اضافه کرد: یک موضوع دیگر هم، 
استفاده از تجارب یک دیگر در بهبود خدمت رساني به حجاج 
است. وي یادآورشللد: ایران برنامه ریزي هاي گسترده اي در 
این زمینه انجام داده که در همه زمینه هاي مربوط به اسکان، 
تغذیه، بهداشت،  تدارکات و مسائل فرهنگي و معنوي است.

حجت االسام والمسلللمین قاضي عسکر یک زمینه دیگر 

همکاري مشترك را متحدشدن دربرابر گروه هایي خواند که 
به اسام ضربه مي زنند و افزود: داعش و بوکوحرام بي گناهان 
را به اسم اسام مي کشند تا مانع از گسترش اسام رحماني 

و حقیقي در جهان شوند. 
وي خاطرنشان کرد: مسلمانان داراي مشترکات بسیاري 
هسللتند و ما آمادگي داریم که در ایللن زمینه ها به همدیگر 
کمک کنیللم و از حج بللراي تقویت ارتباط میان کشللور ها 
بهره برد.جمهللوري نیجر در غرب آفریقاسللت و حدود 13 
میلیون جمعیت داشته و امسال 1۲ هزار و ۷00 نفر را راهي 

سرزمین هاي وحي کرده است.
رئیس بعثه حج این کشللور هم در سخنان خود برگزاري 
این جلسللات را نشللانه درك شدن درست اسللام از سوي 
جمهوري اسللامي دانسللت و اضافه کرد: دیپلماسللي حج 
مي توانللد به نزدیکللي ملت ها کمک کند و گرچلله ما از نظر 

جغرافیایي بسللیار دور از هم هستیم، اما از منظر دیني کاما 
به هم نزدیکیم.شیخ گاربا با تاکید بر توانمندي هاي گسترده 
ایللران در خدمت رسللاني به حجاج خواسللتار بهره مندي از 

تجارب جمهوري اسامي در این زمینه شد. 
وي همچنیللن با تاکید بر لزوم بررسللي تحوالت اخیر در 
دنیاي اسام، افراطي گري را ناشي از آموزش هاي داده شده 

به افراد معرفي و بر ریشه یابي این زمینه ها تاکید کرد.

 اعالم آمادگی برای انتقال تجارب ایران 
در حج به بنگالدش 

همچنین سرپرسللت حجللاج ایراني با وزیللر امور دیني 
بنگادش در مکه مکرمه دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار 
که در محل بعثه کشور بنگادش در مکه مکرمه برگزار شد، 
حجت االسام والمسلللمین سللیدعلي قاضي عسکر، روابط 
میان دو کشللور را خوب و صمیمانه خواند و با اشاره به دیدار 
رهبر انقاب با نخست وزیر بنگادش، گفت: رهبري ما براي 
مردم و دولت بنگادش احترام بسللیاري قائل اند، چون یک 

ملت مسلمان و سخت کوش و مقاوم است.
نماینللده ولي فقیلله در امللور حللج و زیارت با اشللاره به 
حمایت هللاي ایللران از مردم بنللگادش،  به تجللارب ایران 
در زمینلله حللج و زیللارت پرداخت و جهت انتقللال آن ها به 

کارگزاران حج این کشور ابراز آمادگي کرد.
امیرالحللاج ایران در بخللش دیگري از سللخنان خود به 
ضرورت همکاري میان کشللورهاي اسللامي براي مقابله با 
فتنه تکفیري ها اشللاره و خاطرنشللان کرد: تروریست ها در 
حال ارائه تصویري خشللن از اسللام هسللتند و ما با کمک 
یکدیگللر مي توانیم چهره اي رحماني و صلح آمیز اسللام به 

جهانیان معرفي کنیم.
آقاي مطیع رحمللان وزیر امور دینللي بنگادش هم با 
تایید سخنان سرپرست حجاج ایراني، به زندگي صلح آمیز 
شللیعیان و اهل سنت در این کشور اشاره و ابراز امیدواري 
کرد درگیري فرقه اي در هیچ کشور مسلماني پدید نیاید.

وي ضمللن اعام آمادگي براي سللفر به تهللران، خواهان 
بهره منللدي از تجارب جمهوري اسللامي ایران در زمینه 

حج و زیارت شد.

 دیدار وزیر خارجه بنين 
با سرپرست حجاج ایراني

وزیللر امور خارجلله جمهوري بنیللن با حضللور در بعثه 
جمهوري اسللامي در مکه مکرمه با سرپرست حجاج ایراني 
دیدار کرد.در این دیدار که سللفیر بنین در عربستان و سفیر 
جدیللد آن در ایران نیز حضور داشللتند، آقاي نصیرو باکو، با 
ابراز خوش وقتي از سطح باالي روابط و مبادالت میان ایران 
و بنیللن گفت:  مللا کاما به نقش مهم ایللران در تامین ثبات 

منطقه خاورمیانه واقف هستیم.
وي به خطر گروه هاي تکفیري اشللاره و با تاکید بر نقش 
مخللرب داعللش و بوکوحللرام در آفریقا اظهار داشللت: ما با 
کشورهاي هم جوار خود در حال ایجاد یک پیمان منطقه اي 
براي مقابله با تروریسللت ها هسللتیم و از شللما درخواست 
مي کنیم تا در این زمینه به ما کمک کنید.وزیر خارجه بنین 
به سللفر چندماه پیش خود به تهران پرداخت و با اشللاره به 
پروژه ساخت نیروگاه برق ایران در بنین، خواستار مساعدت 

بیشتر در ساخت و اجراي این نیروگاه شد.
در ادامه این دیدار نماینده ولي فقیلله در امور حج و زیارت با 
تاکید بر این که جمهوري اسللامي به دنبللال برقراري روابطي 
حسنه با تمامي کشورهاي جهان، به جز رژیم صهیونیستي است، 
تاکید کرد: کشورهاي غربي مي خواهند نظر خود را به ما تحمیل 

کنند که یک نمونه اش را در بحث انرژي هسته اي مي بینید. 
وي افزود: در حالي که اسللرائیل صدها بمب اتم دارد، به 
ما مي گویند که حق اسللتفاده صلح آمیز از انرژي هسته اي را 
هم ندارید.حجت االسام والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر 
با تاکید بللر اینکه مردم ایللران انقاب کرده انللد تا تبعیض 

نپذیرند، ادامه داد: باید با قدرت در برابر کشورهاي سلطه گر 
ایسللتاد و اجازه نداد کلله آن ها هر چلله را مي خواهند به ما 

تحمیل کنند.
سرپرسللت حجاج ایراني به ایده درسللت تشکیل قدرت 
منطقه اي توسللط بنین براي مقابله با فتنه ها اشاره و اضافه 
کرد: در ابتداي انقاب اسامي اقدامات تروریستي بسیاري 
علیه جمهوري اسللامي صورت گرفت و حتي در این اواخر 
اسرائیلي ها دانشمندان هسته اي ایران را نیز ترور کرد، با این 
همه دسللتگاه هاي امنیتي ایران توانستند با همه این موارد 

مقابله و برخورد کنند.
وي افزود: رهبرمعظم انقاب سلله سال پیش گفتند که 
آن هایي که امروز از تروریسللت ها حمایت کنند، خودشللان 
بیشتر از همه ضرر خواهند کرد و امروز این پیش بیني محقق 

شده است.

اميرالحاج ايران:
 تروريست ها در حال ارائه تصويري خشن از 
اسالم هستند و ما با كمك يكديگر مي توانيم 

چهره اي رحماني و صلح آميز اسالم 
به جهانيان معرفي كنيم

 مردم ايران انقالب كرده اند
تا تبعيض نپذيرند

بايد با قدرت در برابر كشورهاي سلطه گر 
ايستاد و اجازه نداد كه آن ها هر چه را 

مي خواهند به ما تحميل كنند
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اعالم شماره پرواز، تاریخ و ساعت حرکت حجاج ایراني از َجده و مدینه
اولیللن گروه از حجاج ایرانللي  فرودگاه جده را به مقصد فللرودگاه امام خمیني )ره( 
تهران ترك کردند. ۹5 پرواز از مبدا جده به 1۹ ایسللتگاه پروازي ایران صورت مي گیرد 
کلله تا ۲۸ مهرماه ادامه خواهد داشللت.فرودگاه مدینه نیز شللاهد ۸۶ پرواز خواهد بود 
که از ۲3 مهر آغاز شللده و در ششم آبان ماه به اتمام مي رسد.حجاج و خانواده هاي آنان 
مي توانند با مراجعه به سللامانه اطاعات پروازهاي ایران ایر براي سللفر حج که از سوي 
هواپیمایي جمهوري اسللامي ایجاد شللده اسللت، به شللماره پرواز، تاریخ و ساعت آن 
دسترسللي پیدا کنند.عاوه بر ایران ایر، ماهان و سعودي نیز کار انتقال حجاج ایراني را 
انجللام مي دهند.پرواز هر زائر را به دو طریق مي توان در این سللامانه ره گیري کرد: اول 

براساس نام زائر و دوم نام شماره کاروان.

مدیر کل فرودگاه بین المللي امام خمیني)ره( گفت: 
بیش از ۲0 هزار زائر خانه خدا از روز پنجشللنبه 1۷ مهر 
تللا هفتم آبان از طریق فرودگاه امام خمیني وارد کشللور 
شدند.مدیرکل فرودگاه بین المللي امام خمیني در گفت 
و گو بللا خبرنگار واحد مرکللزي خبر افللزود: این زائران 
متعلق به اسللتان هاي تهران، البرز، قزوین، قم، سللمنان 

و لرستان هستند.
وي افللزود: تمهیللدات الزم بللراي ارائلله خدمللات 
فرودگاهي به حجاج و اسللتقبال کنندگان فراهم شللده 
است.چلندري اضافه کرد: پیش از این قرار بود بار حجاج 
از طریق شرکت پست جمهوري اسامي به در خانه هاي 
حجاج ارسال شود اما با درخواست زائران و سازمان حج و 
زیارت قرار شد وسایل زائران در فرودگاه تحویل شود و به 

همین علت سالن هاي الزم آماده شده است.
مدیرکل فرودگاه بین المللي امام خمیني با اشللاره به 
اینکه سالهاي گذشللته فرودگاه جده همکاري الزم را با 
شرکت هاي هواپیمایي در خصوص ارسال وسایل حجاج 
همزمان با بازگشللت زائران نداشته است ابراز امیدواري 

کرد امسال این مشکل پیش نیاید.
چلندري گفت: در صورت بروز این مشللکل از زائران و 
اسللتقبال کنندگان آن ها مي خواهیللم همکاري الزم را با 

شرکت هاي هواپیمایي داشته باشند.
وي افللزود: در ایللن خصللوص شللماره تلفن هللاي 
5100۷45۶ و 5100۷4۷۸ بللراي زائرانللي که از طریق 
پروازهاي هواپیمایي جمهوري اسللامي و سللعودي وارد 
فرودگاه مي شوند و نیز شللماره تلفن هاي 5100۷1۹۶ و 
55۶۷۸0۸۲ براي مسافران شرکت هواپیمایي ماهان در 
نظر گرفته شده است و آن ها مي توانند پیگیر بارهاي خود 

از امور جامه دان باشند.
چلندري با اشاره به اینکه این نخستین تجربه فرودگاه 
بین المللي امام خمیني در بازگشللت حجاج اسللت و نیز 
فاصله مسافت بین فرودگاه و شللهر از استقبال کنندگان 

خواست کمتر به فرودگاه مراجعه کنند.
مدیرکل فرودگاه بین المللي امام خمیني با قدرداني از 
عملکرد رسانه ملي گفت: هر گونه تغییر در پرواز بازگشت 

حجاج از طریق صدا و سیما اطاع رساني خواهد شد.

 راه اندازي
بيمارستان مدینه و 

اعزام بيماران به جده

در حالي که بیمارستان مدینه منوره از چند 
روز پیش کار خود را آغاز کرده است، اولین گروه 

حجاج بیمار امروز به ایران اعزام مي شوند.
رئیس بیمارسللتان مدینه منوره که از روز 
سه شللنبه در این شللهر حضللور دارد با اعام 
ایللن خبرگفت: هم اکنون هیللچ فردي در این 
بیمارستان بستري نیست و مراجعه اي از سوي 
زائران نیز نداشته ایم.اعزام زائران مدینه بعد از 
روز چهارشنبه آغاز شده و پیش بیني مي شود 

طبق برنامه در روزهاي آینده به بالغ بر 1۶ هزار 
حاجي خواهد رسید.

دکتللر حجللت الل روسللتا تاکید کللرد که 
پزشللکان کاروان ها همراه آن هللا وارد مدینه 
مي شللوند و اولین گروه پزشکان پشتیبان هم 

روز چهارشنبه به این شهر رسیده اند.
در همین حللال مدیر بیمارسللتان مکه از 
بسللتري بودن 3۶ نفر در بیمارسللتان ایراني 
و 14 نفر در بیمارسللتان هاي سللعودي خبر 

داد. دکتر فاضل شللیرخاني همچنین به اعزام 
یک گللروه ۹ نفره حجاج بیمار بللا اولین پرواز 
خروجي از جده در ظهر روز گذشللته  به تهران 

اشاره کرد.
وي شللایع ترین علت مراجعلله در روزهاي 
اخیللر را سللرماخوردگي و کوفتگي عضاني 
عنللوان و خبر فوت یک زائللر دیگر را نیز اعام 
کللرد. این هشللتمین زائر ایراني اسللت که در 

تمتع ۹3 مرحوم شده است.

معرفي وبالگ هاي بر تر کاروان هاي حج
وباگ کاروان از حرم تا حرم، وباگ کاروان اهواز، وباگ 
کاروان توانگللر، وباگ مهزیار و وبللاگ کاروان ایام، جهت 
اظهار نظر و راي گیري از سوي کاربران فضاي مجازي معرفي 
مي شللوند.وباگ کاروان از حرم تا حرم با مدیریت سیدجواد 
رجائي شوشللعري به عنوان ششللمین وباگ بر تر جشنواره 
وباگ نویسللان کاروان هاي حج ۹3 انتخاب شللده است که 
ایللن وباگ افزون بر آراسللتگي هاي ظاهري در وباگ خود 
برخي مطالب مفید را بللراي زائرانش در وباگ مربوطه قرار 

داده است.
ایللن وباگ هللم مختصص زائللران کاروان هاي مشللهد 
مقدس اسللت که مدیللر کاروان تاش کرده اسللت افزون بر 
ارتبللاط مجازي با زائرانش، تمامي راه هللاي ارتباطي را براي 
زائرانش فراهللم کند تا آن ها بتواند به راحتللي این کاروان را 

جهت عزیمت حج انتخاب کنند.
آقاي رجایي شوشعري همچنین در وباگش تصاویر تمامي 
جلسللات و برنامه هاي کاروان را منتشر مي کند و براي ارتباط 

بیشتر با زائران سامانه پیام کوتاه را راه اندازي کرده است.
عاقه مندان براي مشاهده این وباگ مي توانند به نشاني

http://rajaei19303.blogfa.com/ مراجعه کنند.
کاروان اهواز، هفتمین وبللاگ بر تر از ۲0 وباگ انتخاب 

شده از سوي هیئت داوران است که این وباگ با نام عبداالم 
حویزاوي در فضاي مجازي فعال اسللت و نشاني اینترنتي آن

http://www.karevan20200.ir/w/ است.
پربازدید ترین اخبار این وباگ هزینه تشرف سفر کاروان، 
برنامه جلسات آموزسي، جلسه توجیهي و اولویت هاي جدید 

حج تمتع مي باشد.
این وباگ تاش کرده بیشللتر مباحث خللود را به اخبار 
اختصاص بدهد و در حوزه اطاع رساني نیز فعالیت بیشتري 
داشته است و در کنار اخبار عمومي، لینک برخي سایت هاي 

مورد نیاز زائران را قرار داده است.
تصاویر، فیلم، صوت و متللن از دیگر بخش هاي فعال این 
وباگ اسللت که به مدیریت عبداالمام حوایزي به روز رساني 

مي شود.
همچنیللن وباگ توانگر بللا شللماره کاروان ۲4۲3۲ در 
جشللنواره وباگ نویسان کاروان حج ۹3 به عنوان هشتیمن 
وباگ بر تر تاکنون انتخاب شللده اسللت که این وباگ نیز از 

شاخصه هاي خوبي تاکنون برخوردار بوده است.
نوآوري و ظاهر نمایي بسللیار قشللنگ با فضاي روحاني و 
معنوي سرزمین وحي از جمله امتیازات این وباگ است که 
مطالب آرشیویي این وباگ نیز قابل دسترس کاربران است 

و عاقه مندان مي توانند بللراي اظهار نظر نهایي در خصوص 
/http://hajtavangar.blogfa.comاین وباگ به نشاني

مراجعه کنند.
وباگ مهزیار که بیشتر تاش کرده است حرفه اي ظاهر 
شللود از میان سللایر وباگ ها به روز تر اسللت و از المان هاي 

خوبي در وباگش استفاده کرده است.
ایللن وباگ بلله معرفللي اماکللن زیارتي پرداخللت و در 
بخش سللمت راسللت وباگللش موضوعات همچللون حج 
تمتع، عمره، سللوریه، عتبات و گالري تصاویللر قرار دارد که 
 عاقه مندان جهت مشللاهد این وباگ مي توانند به نشللاني
http:/ /www.mahziyar. i r /Mahziyar.aspx 

مراجعه کنند.
کاروان حج تمتع 14003 ایام از جمله بیست وباگ بر تر 
است که از سوي هیئت داوران انتخاب شده است و این وباگ 
در صفحه نخسللت خود توصیه هاي پزشکي، نکات ضروري، 

آموزش هاي الزم را در اختیار زائران قرار داده است.
همچنیللن موضوعاتللي همچون مدینه،  مکه، مناسللک، 
اسرار حج،  خاطرات و حکایات، ترنم عشق، پایگاه هاي مرتبط 
و اخبللار از دیگر بخش هاي این وباگ اسللت که به نشللاني

http://www.14003.ir/ قابل مشاهد است.

فرودگاه امام خميني 
آماده بازگشت حجاج
)ره(
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دریچه
شما فقیران خدایید

 ُ ِ َوالَلهّ َيا َأيُهَّها الَنهّاُس َأنُت��ُم الُْفَقَراء ِإلَى الَلهّ
ُهَو الَْغِنُيهّ الَْحِميُد 

اي مردم شما به خدا نیازمندید و خدا 
است که بي نیاز ستوده است )فاطر:15(

فقللر یعنللي حاجللت و فقیللر یعني 
حاجتمند. ما به هسللتي و علم و قدرت و 

حیات و... نیازمندیم، پس فقیریم. 
همه عالم فقیرند، اما تو، اي انسان، که 
گل سر سبدخلقتي و همه چیز را براي تو 
خلق کرده و به تسللخیر تو در آورده ایم، 
بدان که تو یک پارچه فقر و نیازي، تو ذاتاً 
تو خالي و فقیللري و تنها وجود بي نیازي 
که همه نیازمنللدان به او محتاج اند، ذات 

الهي است. 
قرآن از قول حضرت موسللي )ع( نیز 
مي فرمایللد: » َرِبهّ ِإِنهّي لِما َأْنَزلَْت ِإلََيهّ ِمْن 
َخْيٍر َفِقيٌر « )پروردگارا، من به خیري که تو 

نازل فرمایي محتاجم.(
ایللن آیه بلله خوبي موقعیت مللا را در 
عرصه هسللتي و در برابر هسللتي بخش 
روشللن مي کنللد. او بي نیاز مطلللق و ما 

نیازمند مطلق، ما فقیر و او غني است. 
البتلله او حمیللد هم هسللت، یعني 
در عیللن بي نیازي آن قدر بخشللنده و 
مهربان اسللت که شایسللته هر حمد و 

سپاسي است.
توجه به حقیقتي که این آیه درصدد 
بیان آن طغیان و یکه تازي در عالم پایین 

مي آورد و هللم طوق بندگللي خداوند و 
گدایللي اش را به گردن او مي اندازد، و چه 
فخري باالتر از این فقر و چه غنایي برتر از 

این نیازمندي. 
به موسللي)ع( وحي شللد: اي موسي، 
فقیر کسللي اسللت که کفیلي چون من 
ندارد و مریض آن کسللي است که مانند 
من طبیبي ندارد و غریب فردي است که 

مثل من مونسي ندارد.
در حللاالت ابوعلللي سللینا آورده اند 
کلله هرگاه حل مسللئله ها بر او مشللکل 
مي شد، به اعتکاف و دعا متوسل مي شد 
و از خدا مي خواسللت که راه حل آن را به 

او الهام فرماید.

چگونه از هدف اصلی حج دورمی شويم؟
حج، آهنگ حرکت از بودن به سللوي شللدن اسللت، انسان از نظر 
روحي و جسللمي در طول سللال  های زندگي، براي خویش تعلقاتي 
برمي گزیند، میل به ثروت، قدرت، شهوت، او را چنان به خود مشغول 
مي کند کلله گاه هدف را فرامللوش مي نماید، در خللود مي ماند و در 

حصاري محدود مي چرخد بویژه اگر به امیال خود دست یابد.
خللداي متعال براي کسللاني که تمکن یافته انللد از باب رحمتش 
زمینه هایللی ایجاد کرده و تحت عنوان حج، احکام و مناسللکي وضع 

نموده که انسان را از چنبره تعلقاتش آزاد کند.
لذا کسي که مستطیع مي شللود، یعني توانایي مالي و بدني انجام 
ایللن فریضه را دارد باید بدان اقدام نمایللد. او در حقیقت با نیت حج، 
آهنگ بیرون رفتن از خود مي کند، خروج از وابسللتگي  های نفساني 
و مادي اي که روحش را سللنگین کرده و وي را از رفتن و رسللیدن به 

مقصود بازداشته است.
از ایللن ر  و با این قصد، خود را از همه چیز جدا مي کند، از خانه، زن، 
فرزند، خویشان، نزدیکان، شهر، وطن، و هر چه که بدان عاقه دارد و 

ممکن است سد راه کمال و محبوب و معبود واقعیش شود.
ایللن از همه کنللدن، دل بریدن، و خیزش براي رسللیدن به نقطه 
کمال و رویت جمال الهي اسللت که با وصول بلله آن، همه زیبایي ها 
رنگ مي بازد. تردیدي نیسللت که خود نیت و قصد و حرکت، توفیقي 
بزرگ مي خواهد و اگر کسللي بدان دست یافت باید خشنود شود اما 
این اول راه است و مسیر بس خطرناك است و مقصد بس بعید. در این 
مسیر ممکن است هر لحظه مانعي پیش آید و حرکت کند و یا متوقف 
شود. روشن است که مراد از مانع، مشکات ظاهري نیست، کمبودها 
و احیاناً حوادث ناخوشللایند نیست، زیرا که اینها گذرا هستند و شاید 
برخي امتحان! بلکه رادع بزرگ حرکت روحاني، موانع نفسللاني است 
که همچون دشمني قدار، سد راه انسان مي شود. در حدیث است که 
ك نَْفُسَك الَهّتي بَْيَن َجْنَبْيَك " دشمن ترین دشمنان، نفس  » اَْعدا َعُدوهّ

توست که در درون وجودت جاي گرفته است.«
لذا دشللمن با تو همراه است در مدت سللفر، هیچگاه از وسوسه او 
در امللان نخواهي بود. باید در یک جدال و جهللاد دائمي بر آن چیره 
شللوي. در سفر به سرزمین توحید که جلوه  هایی از جمال الهي در آن 
بازتاب یافته است، و نماد هایی از طایه داران توحید در برابر تو نهاده 

شده است، باید هشیار و بیدار، فارغ از همه کس و همه چیز به مقصود 
بیندیشي و عاشقانه و مجنون وار دل به محبوب و معشوق بسپاري.

بنابراین حج هجرت از خود و حرکت به سللوي خداست، حاجي از 
همان آغاز دو هجرت پیش رو دارد: هجرت انفسي و هجرت آفاقي.

هجللرت انفسللي، هجللرت از آلودگي ها، وابسللتگي  های مادي و 
معنوي اسللت، آزاد شدن از قید بندگي نفس و عروج به عالم باالست. 
و اما هجرت آفاقي، حرکت از شللهر و دیار اسللت و در این سفر، مسیر 
حرکت به سللوي خانه خداسللت، همان نخسللتین خانه ای که براي 
َة ُمَباَرًكا  ي بَِبكَّ َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّ��ذِ مردم بنا نهاده شللده! » ِإنَّ َأوَّ
َوُه��ًدى لِْلَعالَِميَن * ِفيِه َآَياٌت بَيَِّناٌت َمَق��اُم ِإْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمًنا 
َ َغِنيٌّ  َطاَع ِإلَْيِه َسِبيًل َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللَّ ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْس��تَ َولِلَّ
َعِن الَْعالَِميَن " هر آینه نخسللتین خانه ای که براي مردم نهاده شللده 
همان اسللت که در بکه – محل ازدحام و جایگاه کعبه در مکه – است 
که با برکت و جهانیان را راهنماست. در آن )خانه( نشانه  هایی روشن 
و هویداسللت مقام – جاي ایستادن – ابراهیم )در آن است( هر که در 
آن خانه درآید ایمن اسللت و خداي راست بر مردمان زیارت آن خانه، 
هر که تواند راهي به آن یابد و هر که کفر ورزد انکار و ترك نماید پس 

)بداند که( خدا از جهانیان بي نیاز است.
خداوند این خانه را به عنوان نخسللتین خانه سللتوده است. پس 
حاجي یعني این مسافر راه خدا، باید مراقب نفس اماره باشد. وضعیت 
او با یک جهانگرد متفاوت است؛ کار او دیدار مراکز تفریحي، اقتصادي 
نیست. حتي اگر از اماکن تاریخي دیدن مي کند باید جا هایی باشد که 
مربوط به هدف اوست، مانند نماد هایی از خداخواهي، حقیقت جویي، 
ایثار، فداکاري و جهاد در راه خدا. همچنین زائر خانه خدا، با یک تاجر 
نیز فرق مي کند، او نباید به قصد سودجویي فکر و دل به بازار و اجناس 

بسپارد و از هدف بازماند.
اینها، تنها موانع رسیدن به مقصد و مقصود نیست، بلکه گاه همان 
انجام اعمال و مناسللک نیز مي تواند سللد راه شللود و زائر را متوقف و 

احیاناً از هدف دور سازد.
اینکه انجام عبادات، به نوعي باشد که زحمتي براي دیگران ایجاد 
نکند و سللبب رنجش مسلللمان دیگر نگردد. مهمتر از همه، همراه با 

عجب و ریا و خودنمایي نباشد. 

کوشنده ترین مردم 
امام حسن عسکری 
علیه السام فرمودند:

اََشدُّ النهّاس اجتهاداً َمن 
نوَب؛ َتَرك الذُّ

کوشنده ترین مردم 
کسی است که گناهان را 

رها سازد.
)تحف العقول ، ص 4۸۹(
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بیشتر بدانیم
نکات لطیف طواف

حجت االسالم والمسلمین استاد 
محسن قرائتی

در طواف، طوری حرکت می کنیم که 
کعبه در سمت چپ باشللد. فلسفه آن را 
نمی دانم اما شاید این نوع حرکت رمز آن 
است که قلب انسان در سمت چپ است 
و انسللان طرف قلب خود را سللوی کعبه 

قرار می دهد.
در طللواف می بینیم کلله قبر حضرت 
اسللماعیل)ع( و هاجر)س( پللای کعبه 
است. شللاید این خود درسللی باشد که 
بانی هر کاری باید پای کار خود مقاومت 
کند و حتی در پللای کارش، تمام عمر را 
بدهللد و همانجا بمیرد و راسللتی اگر قبر 
مطهر رسول خدا)ص( که بانی و مؤسس 
مسجدالنبی اسللت در کنار مسجد نبود، 

این همه رونق نداشت.
طواف را از گوشلله ای شروع می کنیم 
که چاه زمزم اسللت )مقابل حجراالسود( 
و درسللت در همیللن گوشلله بلله پایان 
می رسللانیم. آیللا نکتلله ای در رویارویی 
چاه زمزم با حجراالسللود وجللود دارد؟ 
نمی دانم. شللاید رمز این باشد که در هر 
حرکتی نیاز به قدرت، توان و استمداد از 

منابع حیاتی و روحبخش است. 
انسان باید آبی بنوشد تا بتواند طواف 
کند یا در پایان طللواف، صاحبخانه با آن 
زمزم که دوای هر دردی است، از مهمانان 
خود پذیرایی می کند. در مسجدالحرام، 
تللاش و حرکت و طواف مطرح اسللت و 
این بدون آب امکان ندارد. آری؛ مادیات 

دوشادوش معنویات است.
هفللت دور می گردیم، غیللر از طواف 
خانه خللدا که هفللت دور اسللت، تعداد 
ریگ های رمی نیز هفت اسللت. در عدد 
هفت چه مطلبی است، ما نمی دانیم ولی 
می دانیم که آسمان ها، هفتگانه هستند. 
زمین هم هفتگانه اسللت، سللعی صفا و 

مروه هم هفت بار است.
در حللال طواف، انسللان در هاله ای از 
معنویت و در شللعاع عظمللت الهی قرار 
می  گیللرد. هر آیلله و دعا و ذکللری را که 

می تواند، بخواند. 
در طواف باید بللا اراده و اختیار بروی. 
اگر تللو را ببرند، طواف باطل اسللت پس 
هم برای خدا و هم شللانه به شانه خلق و 
هم منظم و هللم در جمع و در یک جمله 
)به اراده خود، با مللردم و برای خدا( باید 

طواف کنی.

نشناختن خدا 
امام محمد باقر 
علیه السام فرمودند:
ما َعَرَف الََل َمن َعصاُه
خدا را نشناخته
 آن که
 نافرمانی اش کند.
)تحف العقول 
ص۲۹4(

معنويت حج را از دست ندهيم
  محمدرضا متقي راد

َ ، آن��گاه كه اعمال حج به جاي  َف��ِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِس��َكُكْم َفاْذُكُروا الَلهّ
آورديد پس ذكر خدا به جاي آريد. )بقره ۲00(

حجاج و زائران بیت الل در این سللفر معنوي روز و شللب خویش را 
با ذکر خداي خویش سللپري مي کنند و دل هللای خویش را با زالل 
روحبخش مناجات و دعا و نماز شستشللو مي دهند و هر روز بر صفاي 
معنوي خویش مي افزایند و هر شللب بي پرده راز های نهفته را با او در 

میان مي گذارند و آرامش دروني را با جان و دل احساس مي کنند.
حاجي بعد از اعمال احسللاس مي کند سللبک شللده است و توان 
پر کشللیدن به سللوي نور را یافته اسللت. سللخن در این اسللت این 
تحفلله گرانبهای حج که خداوند سللبحان در این میهماني به حاجي 

مي بخشد، چگونه باید حفظ شود؟
برادر و خواهر زائر! مي داني که نور حج که در پیشاني تو درخشش 
مي گیرد و تو را ملکوتللي مي گرداند نگهداري و محافظت مي خواهد 
و بسللیار لطیف اسللت به گون های که با یک گناه زائل مي شود . براي 

ایللن که این هدیلله گرانبها را محفللوظ بداري چه 
کرده اي؟

فراینللدي  کاري  هللر  انجللام  مي دانیللد 
هدف گللذاري   -1 عبودیللت  فراینللد  و  دارد 
۲-تصمیم گیري و برنامه ریزي است. هدف براي 
ما روشن است. یعني بندگي خدا. تصمیم گیري 
نیز جدي است چون با خدا عهد بندگي بسته ایم 
و بللر انجللام آن مصمم هسللتیم امللا چگونه و با 
چلله برنامه ای آن را عملي کنیم؟ اینجاسللت که 
نیللاز به فکر کللردن و برنامه ریللزي دارد و بدون 
آن هرگز شللیاطین نخواهند گذاشللت در مسیر 

بندگي ثابت و استوار بمانیم.
علماي اخاق به سالکان راه دوست برنامه ریزي 
را سفارش مي کنند و فرایند عملیاتي خودسازي 
را در مشللاوطه، مراقبه و محاسبه مي دانند یعني 
حاجي با اندیشلله نمودن بر رفتار و افکار خویش 
مشللکات روحي خویش را مي شناسللد و با خدا 

شللرط مي کند که به هیچ عنوان به گرد خطا نرود و هر شللب اعمال 
روز را محاسللبه مي کننللد و به خودش تذکر مي دهللد و در روز نیز 
مراقبت مي کند تا خطایي از او سر نزند و در صورت انجام خطا، خود 
را توبیخ مي کند و به پیشللگاه پروردگارش توبه مي کند و هر شب به 
حسابرسللي کار های روزش مي پردازد و این روش استمرار مي یابد 
تا خوبي ها و فضائل انسللاني و ارزش  های اسامي ملکه نفس و جزو 

وجود انساني او شود.
از امام کاظم علیه السللام نقل شده اسللت که مي فرماید: لَْيَس ِمنهّا 
َمْن لَْم يُحاِس��ْب نَْفَس��ُه فى ُكِلهّ َيْوٍم ، یعني از ما نیست کسي که هر روز 
به حساب خویش نرسد و یا امیرمؤمنان مي فرمود:هر کس دو روزش 

مساوي باشد مغبون و خسران دیده است.
برادر و خواهللر زائر! مگر ما چند صباح دیگللر در این دنیا زندگي 
مي کنیم چرا باید به زندگي و مال و ثروت چنان بپردازیم که این همه 
جذبه  های معنوي را از دسللت بدهیم؟ باید تاش کنیم هر فرصت را 
غنیمت شللمرده و بهره خویش از آن بگیریم. شللب و روز در تو عمل 
مي کنند و از عمر تو مي کاهند، تو نیز در آنها عمل 

کن و بهره خویش برگزین.
امام همام حضرت موسللي بن جعفر امام هفتم 

علیه السام مي فرماید:
ُضوا  ِإَنهّ لَِربِهُّك��ْم ِفي َأَيهّاِم َدْهِرُكْم نََفَح��اٍت َأَل َفَتَعَرهّ

لََها
آگاه باشید که در روزگار شما نسیم  های رحمت 
وزیدن مي گیرد آگاه باشللید تا خودتان را در مسیر 

آن قرار دهید تا از آن بهره مند شوید.
برادر و خواهر زائر! حج نسللیم رحمتي است که 
در این مقطع از زندگي تو وزیدن گرفته است. آگاه 
باش که در مسللیر آن قرار گیري تا از جان تاز ه ای 
که به کالبد های بي جان مي دمد بهره مند شللوي و 
حیات دوبار ه ای یابي و آن را توشه راه خویش کني. 
باشللد که با حجي مقبول و سعیي مشکور به شهر 
و دیارتان برگردید و از بهره  های وافر حج همیشلله 

بهره مند باشید.

حاجي بعد از اعمال احساس 
مي كند سبك شده است و 

توان پر كشيدن به سوي نور 
را يافته است. سخن در اين 
است اين تحفه گرانبهای 

حج كه خداوند سبحان
 در اين ميهماني 

به حاجي مي بخشد، 
چگونه بايد حفظ شود؟
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سخت ترین گناه 
امام علی علیه السام 

فرمودند:
نُوِب َما اسَتَهاَن بِِه  أَشدُّ الذُّ

َصاِحُبُه
سخت ترین گناهان آن است 

که صاحبش آن را کوچک 
بشمرد.

 )نهج الباغه حکمت 34۸(

از میان اسامي بسیاري که براي قرآن مجید ذکر کرده اند، دو 
نام فرقان و قرآن بیشتر به کار رفته و مي روند که به طور مختصر 

به طرح معاني این دو نام مي پردازیم.
ِبيٍن ِتْلَك آَياُت الُْقْرآِن َوِكَتاٍب ُمهّ

در المیزان آمده است کلمه )قرآن( اسم کتاب است و اگر آن 
را قرآن نامیده بدین جهت است که خواندني است و کلمه مبین 

از ابانه به معناي اظهار است.
معناي جمله مورد بحث این است که این آیات رفیع القدر و 
عظیم المنزله که ما نازل مي کنیم آیات کتابي اسللت خواندني 
و عظیم الشللان، کتابي که مقاصد خود را روشن مي کند و ابهام 
و تعقیدي ندارد. در مجمع البیان گفته  اسللت: اگر آیات را به دو 
صفللت قرآن و کتاب توصیللف کرد، براي این بللود که بفهماند 
همانطور که با خواندن ظاهر مي شللود با نوشللتن نیز مي شود 
و خاصلله ناطق به معارفي اسللت که دارد آن هللم از دو طریق 
خوانللدن و نوشللتن و اگللر آن را با کلمه )مبیللن( توصیف کرد 
براي این بود که آن را با ناطقي تشللبیه کرده باشللد که روشن 

سخن گوید.
در قاموس قرآن آمده اسللت: قرء؛ جمللع کردن... قرآن: این 
لفظ در اصل مصدر اسللت به معني خواندن. چنان که در بعضي 
از آیات معناي مصدري مراد اسللت مثل ِإَنهّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآنَُه 
* َف��ِإَذا َقَرْأنَاُه َفاَتهِّبْع ُقْرآنَُه )قیامت 1۷و1۸( بعضي ها قرآن را در 
اصل به معني جمع گرفته اند که اصل قرء به معني جمع اسللت 

قرآن جامللع حقایق و فرموده  های الهي اسللت ولي با ماحظه 
آنچه گذشللت معناي اول )خواندن( مقبولتر بلکه منحصر بوده 

است و المیزان نیز آن را اختیار کرده است.
زجاج مي گوید: قرآن مشتق از قرء به معني جمع و گردآوري 

اسللت و کلمه قرء در جمله قرا ءت الم��اء في الحوض، به همین 
معني اسللت که چون قرآن جامع ثمرات کتب پیشین آسماني 
اسللت آن را قرآن نامیده انللد. قتاده نیز همین رأي را داشللت. 
لحیاني مي گوید: قرآن مشللتق از قرء به معني قرائت و پیرو هم 
آوردن و خواندن اسللت و چون قاري قرآن به هنگام تاوت آن، 
حللروف و کلمات آن را به دنبال هم مللي آورد قرآنش نامیده اند 
و بنابراین قرآن مصدري اسللت به معنللي مفعول یعني تاوت 
شده و چنان که کتاب به معني مکتوب است قرآن نیز به معني 

مقروء است. 
ابللن عباس هم همین سللخن را تایید کرده اسللت )مقدمه 

مجمع البیان جلد 1 ص 14 و االتقان جلد 1 ص 5۲(.
اشللعري مي گویللد: کلمه قرآن از ریشلله »قللرن« به معني 
ضمیمه کردن و پیوسللتن و یا نزدیک سللاختن چیزي به چیز 
دیگر اسللت و چون حروف و کلمات و آیات و سور الهي، مقرون 
به هم هستند و با کیفیتي خاص با هم ارتباط و پیوستگي دارند 

آن را قرآن نامیدند.
فراء گوید: قرآن مشتق از قرائن است و قرائن نیز جمع قرینه 
مي باشللد از این جهت که هر یک از آیللات قرآني قرینه و مؤید 

آیات دیگر مي باشد، آن را قرآن مي گویند.
و این مختصري از نظرات در مورد معناي قرآن بود.

َأْنَزَل الُْفْرقاَن
و فرستاده است فرقان را

بنابرآنچه در کتاب )صحاح اللغه( تصریح شده است فرقان به 
چیزي گفته مي شود که بین حق و باطل جدایي انداخته و فارق 
باشللد. لیکن به دلیل استفاده  هایی که از این کلمه شده است به 
نظر مي رسللد این لفظ عمومیت دارد و بهر فارق بین دو چیزي 
)اعم از حق و باطل( گفته مي شللود. چنانچه در آیه شریفه )َيْوَم 
الُْفْرَقاِن َيْوَم الَْتَقى الَْجْمَعاِن ، انفال- 41( گفته مي شللود. چنانچه 
در آیه شللریفه )اِن َتَتهُّقوا الَل َيجَعل لَُكم ُفرقانا، ، انفال -29( به نور 
بصیرتي کلله در اثر تقوي براي مؤمن حاصللل مي گردد فرقان 

گفته شده است.
در این معنللي فرقان، به آنچه بر انبیاء گرام وحي مي شللده 
کلله به هدایت و راهنمایي جمعیت مربوط اسللت، اعم از کتاب 
و غیللر آن گفته مي شللود، چنانچه در آیات شللریفه زیر اطاق 

شده است:
َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن الُْفْرَقاَن )انبياء 48(
َوِإْذ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالُْفْرَقاَن )بقره 53(

و در همیللن معني یعني فارق بین حللق و باطل به قرآن نیز 
اطاق شده است:

َل الُْفْرَقاَن َعَلی َعْبِدِه لَِیُكوَن لِْلَعالَِمیَن  تََباَرَك الَِّذي نََزّ
نَِذيًرا )فرقان 1(

بزرگوار اسللت خداوندي که بر بنده خود )رسللول اکرم ص( 
فرقان را فرستاد تا جهانیان را بیم دهنده باشد.

فرق، جدا کردن، فِرق: پاره جدا شده.
طبرسللي: هر فرق گذارنده، فرقان نامیده مي شللود و قرآن 
را از آن جهللت فرقللان مي گوییللم که فارق میللان حق و باطل 
اسللت. ولي در قاموس و اقرب، قید حق و باطل را اضافه کرده و 
گفته انللد: فرقان هر آن چیزي اسللت که با آن میان حق و باطل 

فرق گذاشته شود.
َناٍت ِمَّن  َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل ِفیِه الُْقْرآُن ُهًدی لِّلَنّاِس َوبَِیّ
الُْه�َدی َوالُْفْرَقاِن ، ماه رمضان ماهي اسللت کلله در آن قرآن 
نازل شللده اسللت که هدایت براي مردم و تابش  های روشني از 

راهنمایي و فرقان است.

معناي قـرآن و فـرقان

عطردل انگیز آیات قرآن مشام جان را زنده مي سازد.
قرآن، کتابی است همیشگي، همه جایي، همه جانبه 
و جامع. آیات وحي، کوثر زالل ایمان اسللت و چشللمه 
پربرکت یقین و آبشللار جاري نللور دلي که به قرآن زنده 

شود هرگز افسرده نمي گردد.
قرآن، سفره گسللترده الهي از عالم غیب است.زالل 
معارف قرآن صفاي دل اسللت و حیللات جان قرآن، بهار 
دل های خزان زده اسللت و طراوت اندیشه  های افسرده 
کوثللر شللیرین و حیللات بخش قللرآن، نعللت عظماي 
خداسللت، براي بشریت. آواي دلنشللین تاوت آیاتش 
روح بخش اسللت و دل نواز صوت خوش ترتیل، تار های 
جان عارفان را به نوا مي آورد. ترنم ملکوتي این سللروش 

غیبي صفادهنده ضمیر های پاکدالن است.

در شهر نزول قرآن چه کاري 
زیبنده تر از تالوت
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پشیمانی و سالمت 
 امام علی علیه السام 
فرمودند:

ثَمَرُه التَِّفريِط النَّداَمُه، َو َثَمَرُه 
لَمُه؛ الَحزِم السَّ
ثمره تفریط و کوتاهی 
پشیمانی است و ثمره 
دور اندیشی سامت.
)محاظرات ج۲ ص 313(

روزهای خوش عرفات و مشللعر و منا به پایان رسللید؛ روزها 
و شللب هایی که یک عمر خاطره را در اذهان مرد و زن زائر باقی 
گذاشت و کوله باری از عواطف و احساسات پاك و فطری انسانی 
و نجواهای عاشقانه و خاضعانه را بر دوش ستبر مردان راستین 
طریق بندگی و عبودیت نهاد. اشللک هایی کلله پهنه گونه ها را 
درنوردیده بود و قطره های عرقی که شبنم وار گستره پیشانی ها 
را سرشللار کرده بللود، نویدبخش رأفت و رحمت پللروردگار و 
امیدوارکننده سرانجام خوش و عاقبت به خیری برای مهمانان 

ضیافت الهی بود. 
شللانه هایی که از هق هللق گریه در دعای عرفلله می لرزید و 

دیدگانی که شب هنگام در مشعر به ستارگان چشم دوخته بود 
و تفکر در جهان و پدیده های آن و درون آدمی را فرا یاد می آورد 
و دستانی که حماسه شکستن شیاطین را در هجوم سنگ ها در 
منا رقم می زد. همه و همه، پیمودن پلکان کمال و ترقی معنوی 
بللود؛ خوش تللر و دل انگیزتر از همه اینهللا، فریادهای پرطنین 
زائران در اعام برائت از امریکا و اسرائیل بود که حج را با تنوعی 
دیگرگون از گسللتره عبادت فردی صرف بیللرون می آورد و به 

حرکتی عبادی- سیاسی تبدیل می کرد.
زائللران بیت الل الحرام راه ابراهیم)ع( و فرزندش اسللماعیل 
را در دعللوت به توحید و نفی بت ها و شللیاطین و نمرودها زنده 

سللاختند و این، توفیقی کم نظیر است. با این همه، نگهداشت و 
حفظ پر تداوم آنچه در این ایام به دسللت آورده ایم، بسیار مهم 
است چه آن که گاه افراد معنویت فراوانی را به دست می آورند اما 
بسیار زود از دست می دهند. چه بسیار افرادی که گلستان های 
بسللیاری از گل های عبادت و عبودیت فراهللم می آورند اما به 
یکباره با آتشللی از گناه، آن را نابود می سازند. آتشی که گاه دود 
آن نیز به چشمشللان فرو خواهد رفللت. از این رو، هرگز و هرگز 
فرامللوش نکنیم که ما وارثان راه ابراهیم)ع( هسللتیم و باید در 
راه پروردگارمان، در عرصه های فردی و اجتماعی، بی تاب چون 

گلوی اسماعیل باشیم.

وارثان ابراهيم)ع(

کار، مایه بی نیازی
هنگام ظهر بود و آفتاب سللوزان، همه را وادار کرده بود به 
خانه هایشان بروند. در این گرمای سوزان، محمد بن منکدر، 
امللام باقر)علیه السللام( را دید که با کمللک دو غام خود در 
مزرعه به کار مشللغولند و زمین را بیل می زنند. عرق از سللر و 

روی امام جاری بود و به سختی کار می کردند. 
محمد بللن منکدر با خللود گفت: »پیرمللردی از بزرگان 
قریللش را ببین کلله چگونه در این هوای سللوزان در پی مال 
دنیاسللت  !« تصمیم گرفت نزد امام برود و او را نصیحت کند. 
نزدیک آمد و به امام سللام کرد و گفت: »آیا سزاوار است مرد 

شریفی مثل شللما در این هوای گرم، در پی طلب دنیا باشد؟ 
اگر در این حال، مرگت فرا رسللد، خدای خود را چگونه دیدار 

خواهی کرد؟«
 امام دست از کار کشید و عرق خود را سترد و فرمود: »به 
خدا سللوگند اگر در این حال بمیللرم، در حال فرمانبرداری 
و عبللادت خدای خود جان سللپرده ام. آیا تللو فکر می کنی 
عبللادت فقط نماز و ذکر و دعاسللت؟ کار و تللاش و تأمین 
مخارج زندگی از راه حال خود نوعی عبادت است؛ زیرا من 
می خواهم با این کار و کوشش، خود را از تو و دیگران بی نیاز 

سللازم. آری! فقط آن گاه از فرا رسیدن مرگ باید بترسم که 
در حال انجام گناه باشللم و در حالللت نافرمانی خدای خود 
از دنیا بروم. پروردگار ما را موظف سللاخته اسللت که باری 
روی دوش دیگران نباشللیم. اگر کار نکنیم، باید دست نیاز 

به سللوی دیگران دراز کنیم.« 
محمد بن منکدر که سرافکنده شده بود، گفت: »خدایت 
رحمت کند! من می خواستم شللما را موعظه کنم، ولی شما 

مرا موعظه کردید.«
)بحاراالنوار، ج 46، ص 287(
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باالترین عبادت 
امام محمد باقر 

علیه السام فرمودند:
اَفَضُل الِعباَدِة ِعفَُّة 

الَبطِن َو الَفرِج؛
باالترین عبادت، عفت 

شکم و شهوت است.
)تحف العقول، 

ص ۲۹۶(

امتحان به انواع سختي ها
اما خداوند، با انواع شللداید و سللختي ها )که در باب حج مقرر فرموده اسللت( بندگان خود 
را در معرض آزمایش درآورده، و آنان را با کوشللش  های گوناگون به عبادت خود وا داشللته، و 
به انجام اعمال مختلفي که پسللندیده طبع انسان نیسللت، موظف فرموده است تا رذیله کبر 
و طغیان و گردنکشللي از دل های بندگان، خارج شللود و روح تذلل و عبودیت، در نفوسشللان 

جایگزین گردد.
)آري! در چنین شللرایطي اسللت که زمینه و عرصه امتحان پیش مي آید و شیطان اغواگر، 
به وسوسلله مي پردازد و افکار و عقول را دچار اضطراب مي سازد و میدان نبرد با شک و تردید و 

مجاهده با ابلیس، به نحوي بارز شکل مي گیرد.
و در این میدان است که قهرمانان تسلیم و اخاص، از شکاکان و منافقین شناخته مي شوند 
و با قدرت ایمان و قوت یقین خود، شللیطان را بر زمین کوبیده و لبیک گویان رو به خانه معبود 
مي روند و با نغمه توحید و آهنگ عبودیت، دره  های سللوزان حجاز را پس از سللکوت و هیبت 
خود مي سازند و دنیاي هوسباز شهوت آلود را در برابر نیروي اخاص و ایمان و تسلیم به کناري 
مي گذارند.( و بدین سان در های فضل و احسان خدا بر روي بندگان با ایمان گشوده مي شود و 

موجبات عفو و بخشش آنها فراهم مي آید.

یکي از راه  های مهم کسللب مکارم اخاقي و زدودن رذایل و 
آلودگي  های نفساني، توبه و بازگشت به سوي خداست.

توبلله موجب آمرزش گناهان و بخشللش عاصیللان و انس و 
تقرب به خدا و پاکسازي درون است. انسان در هر زمان و مکان، 
مي تواند با توبه واقعي به سللوي خداوند بازگردد، اما این امر در 
سفر حج به طور کامل و تمام روي مي دهد و توبه انسان به یقین 
پذیرفته و گناهانش آمرزیده مي شللود. در واقع یکي از فلسللفه  
و بللرکات عظیم حج، توبه و جلب رحمللت و عفو الهي و خروج 

گناهکاران از ذنوب است.
، الِوف��ادُة ِالى الِل َتعالى َو  امللام رضا )ع( مي فرماید: ِعَلهُّة الَحِجهّ
ا َمضى،  َطَل��ُب الزياَدِة َوالُخُروُج ِمن ُكِلهّ َما اقَت��َرَف الَعبُد، تائِبًا ممهّ
ُمْس��َتأِنفًا لِما َيس��َتقِبُل ، علت حج وارد شللدن بر خداي متعال... 
و بیرون آمدن از همه گناهان گذشللته و شللروع کردن زندگي 

آینده با توبه است. )بحار االنوار، ج ۷4 ، ص 4(
امام زین العابدین)ع( نیز مي فرماید: َحُقهّ الَْحِجهّ َأْن َتْعَلَم َأنَهُّه ِوَفاَدٌة 
ِإلَ��ى  َربِهَّك  َو ِفَراٌر ِإلَْيِه ِمْن ُذنُوبَِك َو ِفيِه َقُبوُل َتْوبَِتَك... ، حق حج 
آن اسللت که بداني آن ورود به آسللتان لطف پللروردگار و فرار از 

گناهان به سوي خداوند است... )تذکره المتقین، ص ۸۲(
از دیللدگاه عارف نامي بهللاري همداني، نیللز حج گزاران با 
به جللاي آوردن توبه های راسللتین، آماده حضللور در مجلس 

روحانیین مي شوند. )محجه البیضاء، ج ۲ ، ص 1۹۸(
از نظر ما محسللن فیض کاشللاني نیز قبولي حج و زیارت، 
منوط به توبلله از تمامي گناهان، بلله درگاه الهي و بازگرداندن 
مظالم و خالص کردن خود براي خداوند )با توبه( است )الحج و 

العمره في الکتاب و السنه، ص 135 ، ج ۲۸5(.
 بر این اسللاس امام باقر )ع( در تفسللیر آیه » لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع 
لَُه��م « یکي از منافع و برکات عظیم حللج را عفو و آمرزش الهي 

مي داند.

  تقوا و پروا داشتن از خدا
تقوا، پرهیزگاري، خویشتنداري، پرهیز از گناه و پروا داشتن 
از خدا اسللت. انسللان مؤمن در هر حال باید تقوا و پرهیزکاري 
داشللته باشللد و از نافرماني بپرهیزد و معصیت الهي را کوچک 
نشللمرد. سللفر روحاني حج، مهم ترین عرصه مداومت بر ترك 

گناهان و تقوا و خویشتنداري است.
قللرآن مجیللد در آیات مربوط بلله حج گللزاران مي فرماید: 
اِد الَتهّْقَوى...« براساس این آیه، حج گزاران  ُدوا َفِإَنهّ َخْيَر الَزهّ »َوَتَزَوهّ
خانه خدا باید زاد و توشلله براي خود بردارند )مادي و معنوي( و 
مهمترین توشه ها تقوا است. تقوا روح حج است و تنها صاحبان 

خرد و اندیشه آن را درك مي کنند.
به راسللتي مهم ترین هدف و فلسفه حج، کسب تقوا و توشه 

آخرت است.
َ لُُحوُمَها َوَل  چنللان که درباره قرباني مي فرماید: لَْن َيَن��اَل الَلهّ
ِدَماُؤَه��ا َولِكْن َيَنالُ��ُه الَتهّْقَوى ِمْنُكْم ، هرگز گوشللت و خون این 
قرباني هللا در نزد خدا به درجه قبولي نمي رسللد، بلکه آنچه به 

پیشگاه الهي مي رسد، تقواي شما است. )حج، آیه 3۷(.
از دیللدگاه عارف رباني ملکي تبریزي توشلله راه حج گزاران 
تقوا اسللت و مراعات تقوا به پرهیز از محرمات و شللبهات است. 

)المراقبات، ج ۲ ، ص ۲14(.

امام صللادق )ع( مهم ترین وظیفه حج گللزاران را تقوا و ذکر 
ِ، َو ِذْكِر الِل َكِثيراً.  الهي مي داند:ِإَذا َأْحَرْم��َت َفَعَلْيَك بَِتْق��َوى الَلهّ

)کافي، ج 4، ص 33۸(
در روایت شبلي نیز درك شللعار و شعور اهل تقوا و حیثیت 
الهي، مهم ترین ویژگي حج گزار دانسللته شللده اسللت: َفِعنَدما 
َم��َررَت بِالَمش��َعِر الَح��راِم نََويَت اَنَهَّك اَش��َعرَت َقلَبَك ِاش��عاَر 
.  )مسللتدرك الوسللایل، ج 1 ،  َوَجلهّ اَهِل الَتهّقوى َوالَخوِف لِل َعَزهّ

ص 1۶۶(

  ذکر و یاد خدا
ذکر و یاد دائمي خداوند و دوري از غفلت و فراموشي، ویژگي 
و صفت برتر مؤمنان و صالحان اسللت و انسان در تمامي مراحل 
زندگي، باید ذاکر آفریدگار خود باشللد )ذکر قلبي و زباني(. این 
امر بایسللته در سللفر معنوي حج به خوبي باید پیگیري و مورد 

نظر قرار گیرد.

علت و روح حج 
چيست؟
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قربانگاه عقل ها 
امام علی علیه السام 
فرمودند:

اَكَثُر َمَصارعِ  الُعُقوِل 
َتحَت بُُروِق الَمَطاِمِع؛

قربانگاه عقل ها غالبا در 
پرتو طمع ها است.
)محاضرات ج 1 
ص ۲51(

مسائل متفرقه

    س. مقدار مسللافت شرعی که ساکنان در محدوده ی 
آن می  توانند حّج اِفراد به جا آورند، 1۶ فرسخ است.

س1: ایللن فاصله از کجا باید حسللاب شللود؟ اگر میزان، 
محاسللبه ی فاصله بیللن آخرین خانه های جّده و نخسللتین 
خانه های مّکه باشللد، آیا به نظر حضرتعالی، محدوده ی شهر 
مّکه قابل گسترش اسللت و می  توان هر منطقه ای را که عرف 

آن را جزء مّکه می  داند، بخشی از مّکه به شمار آورد؟
ج: برای مکلّفی که در شهر یا قریه ای نزدیک مّکه سکونت 
دارد، معیار محاسللبه ی مسللافت، آخرین نقطه ی شللهر یا 
روسللتای او تا ابتدای مّکه  است، و شللهر مّکه قابل گسترش 
است، و معیار در تعیین فاصله، در طرف مّکه نقاطی است که 

در حال حاضر آن ها را عرفاً جزء مّکه به شمار می  آورند.

    س. آیا نظر شللما در مورد مبدأ محاسللبه ی مسافت، 
آخر شهر محل سکونت مکلّف است؟

ج: چنان که گفته شللد، معیار تعیین مسافت میان شهر او 
تا مّکه، فاصله ی آن تا شهر مّکه ی کنونی است، هرچند احوط 

آن است که فاصله را از منزل خود حساب کند.
    س.  اگر کسللی بخواهد پشللت مقام ابراهیم به تاوت 
قرآن یا خواندن دعا یا نماز مسللتحبی مشللغول شللود آیا در 
هنگام ازدحام کسللانی که پشت مقام ابراهیم)ع( نماز طواف 
واجب به جا می  آورند، جایز اسللت با اشتغال به تاوت قرآن یا 
خواندن دعا یا نماز مستحبی در آن جا، مکان را بر کسانی که 

نماز طواف واجب می خوانند تنگ کند؟
ج: اَولی بلکه احوط انجام عبادات مستحبی مذکور در غیر 

مکان ازدحام برای نماز طواف است.
    س. آیا در مسللجد النبی)ص( سجده کردن بر فرش 
صحیح اسللت؟ با ماحظلله ی اینکه قللرار دادن چیزی که 
سللجده بللر آن صحیح اسللت ل مانند کاغذ و یا سللجاده ی 
حصیللری  ل موجب جلللب توجه می  شللود و نمازگزار را در 
معللرض نگاه های مغرضانلله قرار می  دهللد و بهانه ای برای 

تمسخر مخالفین می  گردد.
ج: قللرار دادن چیزی در محل سللجده اگر مخالف با تقیه 
باشد، جایز نیست و واجب است مکلف کوشش کند در صورت 
امکان جایی بیابد که بتواند در آنجا بر سنگفرش یا چیزی که 
سجده بر آن صحیح است سجده کند، و اگر تقیه ایجاب نماید 

که بر فرش سجده کند، نمازش صحیح و ُمجزی است.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

نگاه بلله حج باید نگاه بلله یک نعمت و فرصللت بزرگ الهی 
باشللد. همه ی عبادات اینجور است؛ نماز هم یک فرصت است، 
یک نعمت اسللت. اگر نماز بر ما واجب نمیشد، بیم آن بود که در 
دریای غفلت محض غرق بشویم. این نعمت بزرگ که هر روزی 
چند نوبت ما کشللانده میشویم به سللمت ماقات با پروردگار، 
مکالمه ی با پروردگار، خشللوع و تضرع در مقابل پروردگار، این 
نعمت بسللیار بزرگی اسللت، این فرصت عظیمی است؛ حج هم 
همین جور است. امتیاز حج بر سایر واجبات و فرائض اسامی، 
جهانی بودن آن اسللت، بین المللی بودن آن است. این تضرعی 
که هللر مسلللمانی در دل خود بلله آن نیاز دارد کلله در مقابل 
پللروردگار خضوع کند، خشللوع کند، تضرع کنللد، این در حج 
یک جلوه ی عمومی و بین المللی پیدا میکند. همه ی مسلمانان 
با هم، با اختاف لغاتشللان، با اختاف نژادهایشللان، با اختاف 
عاداتشللان، آدابشللان، آنجا که میرسللند، همه خاشعند، همه 

متضرعند. این خیلی پدیده ی عجیبی اسللت که ما به آن عادت 
کرده ایللم و اهمیت و عظمت آن را درسللت متوجه نمیشللویم. 
همه ی مسلللمانان جمع بشللوند، متوجه به یللک مرکز، به یک 
نقطه، خاشع در مقابل این نقطه؛ با این چشم به حج نگاه کنیم؛ 

به عنوان یک فرصت.
 اگر به چشللم فرصت نگاه کردیم، آن وقت دید ما باز خواهد 
شللد، وظائف خودمان را بیشللتر توجه خواهیم کرد. شللما این 
فرصللت را پیللدا میکنید که در خانلله ی خدا در کنللار بقیه ی 
مسلللمانان اظهار عبودیت کنید. این اولین نقطه ی این فرصت 
اسللت. اگر این به چشم فرصت نگاه شود، آن وقت الزمه اش این 
است که انسان این را به هیچ قیمتی از دست ندهد. حیف است 
که انسان در مکه ی مکرمه یا مدینه ی منوره، در مجاورت مرقد 
م( و مراقد ائمه ی هدی  پیامبر اعظم )صلّی اللهَّ علیه و اله و سلللّ
)سام اللهَّ علیهم اجمعین( و مرقد بزرگان صحابه و شهدای احد 

و بقیه ی بزرگانی که در تاریخ مثل خورشید می درخشند، باشد 
و به جای توجه و تذکر، به فکر دنیا باشللد؛ آن هم دنیای حقیر، 
دنیای شللخصی؛ این بازارگردیها و سللر زدن به این گوشه و آن 
گوشلله برای کارهای کم ارزشللی که در طول زندگی متأسفانه 
مللا به آنهللا مشللغولیم؛ در آن قطعه ی زمانِی اکسللیری که هر 
دقیقه اش، هر سللاعتش آنقدر ارزش دارد و آنقدر فرصت است 
- هللر مثقالی از این مایع اینقدر عظمللت دارد - این را ما صرف 
کنیم برای همین کارهای روزمره ی کم ارزشللی که تو بازارهای 
شهر خودمان و در هر نقطه ای هم آن را انجام میدهیم؛ یا بقیه ی 
سللرگرمیهای بیجا. این اولین نقطه اسللت. در مکه و مدینه به 
فکر توشلله گرفتن باشللیم، به فکر افزودن بر سللرمایه ی ایمان 
خود، معنویت خود، تذکر خود، خشوع خود در مقابل پروردگار 

باشیم. این اولین قدم است
بیانات در ديدار کارگزاران و دست اندرکاران حج 1388/8/4 

 نکته هایی در باره حج  در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

قدر فرصت 
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سبوی عشق
بهترین زاد و توشه 

سفر حج
»اَلَْحجُّ َأْش��ُهٌر َمْعُلوم��اٌت َفَمْن 
َف��َرَض ِفيِه��نَّ اَلَْحجَّ َف��ل َرَفَث َو ل 
ُفُس��وَق َو ل ِجداَل ِف��ي اَلَْحجِّ َو ما 
ُدوا َفِإنَّ  َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه َو َتَزوَّ
اِد اَلتَّْق��وى َو اِتَُّقوِن يا ُأولِي  َخْيَر اَلزهّ

لْباِب« .)   بقره /  19٧ ( اَْلَ
حج، در ماه های معینی اسللت. 
و کسللانی که )با بسللتن احرام، و 
شروع به مناسللک حج،( حج را بر 
خود فرض کرده انللد، )باید بدانند 
که( در حللج، آمیزش جنسللی با 
زنللان، و گنللاه و جدال نیسللت. و 
آنچه از کارهای نیک انجام دهید، 
خللدا آن را می داند. و زاد و توشلله 
تهیلله کنید، کلله بهتریللن زاد و 
توشلله، پرهیزکاری است. و از من 

بپرهیزید ای خردمندان!
برای انسان دوگونه سفر وجود 

دارد:
 الف: سفر در دنیا، 

ب: سفر از دنیا.
برای سللفر در دنیا نیاز به زاد 
و توشه مادی است، برای سفر از 

دنیا نیز نیاز به زادوتوشلله است 
کلله آن عبارت اسللت از معرفت 
و محبللت بلله خداونللد متعال و 
اشللتغال بلله طاعللت و اجتناب 
از معصیللت او و این زادوتوشلله 
معنوی در سفر از دنیا بهتر است 
از زادوتوشلله سفر در دنیا بخاطر 
اینکه زادوتوشلله مادی انسان را 
از عذاب موقللت نجات می دهد، 
اما زادوتوشه معنوی انسان را از 
عللذاب و رنج دائم و همیشللگی 

می رهاند.
زاد و توشلله مللادی، لذت آن 
همراه بللا درد و رنللج و بیماری 
اسللت بلله خللاف زاد و توشلله 
معنوی کلله لللذت آن خالص از 
ضرر و زیان است. )با قرآن در مکه 

و مدینه، دهقان، اکبر،۸۸(

مقدمه جدایی 
امام علی علیه السام 

فرمودند:
إَِذا اخَتَشَم الُموِمن أََخاُه 

َفَقد َفارَقُه ؛
به خشم درآوردن و 

شرمنده ساختن دوست، 
مقدمه جدایی از اوست.
)محاضرات ج۲ ص۲۸(

عرصه، عرصه عمل 
به شعارهاست، شعار 
برابري و برادري كه 

از مباني تفكر اسالمي 
است و در اينجا بدون 

ذر ه ای خدشه بطور كامل 
به عمل درآمده است. 

ميليون ها حاجي محرم، 
گويي يك روح واحدند

مبدأ حاجي در سللیر و سلللوك حج، خود و مقصد او خدا اسللت. 
حاجللي از آن زمان که آرزوي آمدن به این سللفر در دلش جوانه زد، 
بلله راه افتللاد و اندك انللدك از منیت های خود جدا شللد و به همان 
میللزان گام به گام به مقصد این سللفر که خداسللت نزدیک شللد، تا 
به میقات رسللید و آنجا بود که آخرین ذره  های منیت را پشللت نیت 
احرام، جا گذاشللت. محرم شللد و آخرین گام ها را تا رسیدن به حریم 
حرم دوست برداشت، حاال حاجي به حریم حرم رسیده است، حرمي 
کلله جامع تریللن صفت آن امن اسللت، اینجا نه تنها انسللان که تمام 
هستي به امنیت مي رسد، حاجي از کندن گل ها و گیاهان و شکستن 

شاخه  های درختان منع شده است.
 این نکته ضمن اینکه بیانگر شمول امنیت حرم بر نباتات است به 
حاجي گوشللزد مي کند که اگر گلي در حریم حرم به دسللت تو کنده 
شللود، به جایش خاري در وجودت خواهد روییللد، خاري که دوباره 
نطفه  های منیللت را در وجود تو منعقد خواهد کرد، خاري که بر آینه 
زالل و شللفاف دلت که قرار اسللت منعکس کننده تجلیات یار باشد 

خراش خواهد انداخت.
اگر شللاخته درختي را در حریم حرم بشکني، 
زمینه درسللت شللدن مجدد بت  هایللی را فراهم 
کللرد ه ای کلله در طول سللفر در وجللودت آنها را 
شکسللته ای و نابود کرده اي. حللرم امن، حرم جدا 
شللدن از خویش است و رسللیدن به خویش، جدا 
شللدن از خویشللي که با دوسللت بیگانه اسللت و 

رسیدن به خویشي که با دوست آشناست.
مي رسد و شور به پا مي کند
عشق تو را از تو جدا مي کند
فرصت پرواز نشان مي دهد

عشق به تصویر تو جان مي دهد
دست به هم دادن جان و تن است

فرصت یکرنگي من با من است
عشق به رقص آمدن سنگ هاست

لحن دگرگوني آهنگ هاست
حاجللي نبایللد در حریم حرم امللن، حیواني را 
بیازارد و یا به او آسیب برساند که آزردن حیوان در 

این حرم، نوازش کردن شللیطان است و کشتن حیوانات، زنده کردن 
شیطان در درون و بدیهي است که خطور خیال شیطان در دل حاجي 
نیز کافي اسللت تا فرشللتگاني که به اسللتقبالش آمده اند و قرار است 

میهمان آینه خانه جانش شوند را فراري دهد.
وقتي این سفارشللات به حاجي، در ارتباط بللا گیاهان و جانوران 
شده است، باید خود حدیث مفصل بخواند از این مجمل و در حساب 
برخللورد با همنوعان، در خلوت خویش تأمل کند همنوعاني که پس 
از احرام، همسانان او نیز شده اند، هیچ کس بر هیچ کس در این عرصه 
برتللري ندارد، همه بللا ظاهري همگون آمده اند و کسللي نیز از باطن 
کسي آگاه نیست که بخواهد بر آن اساس، برایش حساب جداگانه ای 
باز کند. تنها ماك برتري، محک: ان اكرمكم  عندالل اتقكم اسللت که 

آن هم اشرافش نزد خداوند است.
عرصه، عرصه عمل به شعارهاسللت، شللعار برابللري و برادري که 
از مباني تفکر اسللامي اسللت و در اینجا بدون ذر ه ای خدشلله بطور 
کامل به عمل درآمده اسللت. میلیون ها حاجي محرم، گویي یک روح 
واحدند که در آینه  هایی موازي به تکثیر رسیده اند، لباسشان یکرنگ 
و یکدسللت، رفتارها و اعمالشان شبیه هم، همه با 
هم راه مي افتند، همه با هم مي ایستند، همه با هم 
قیام مي کنند، با هم به رکوع و سللجده مي روند، با 
هم پروانه وار گرد خانه دوسللت مي چرخند و با هم 
به آسمان و به افق معرفت و شهود پرواز مي کنند و 

مقیم غرفه  های قدسي معنویت مي شوند.
حاجي، خود را در حریم حرم، در آینه میلیون ها 
حاجي دیگر مي بیند که به تکثیر رسیده است و از 
آنجا که این  خللود، از خودیت ها و خودمحوري ها 
با پوشللیدن لباس احرام، تهي شده است، به همان 
میللزان جلوه  های ملکوتي دوسللت در او به تجلي 
رسیده اسللت. حاال حاجي وقتي به میلیون ها آینه 
نللگاه مي کند نه خللود را که خللدا را در چهره آنها 
مي بیند و چنین اسللت که حج، اوج تجلي خداوند 

در زمین است. 
یار بي پرده از در و دیوار

در تجلي است یا اولي االبصار

مبدأ و مقصد 
حاجی
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خویشتن داری و سپاسگزاری 
امام علی علیه السام 
فرمودند:

كُر  اَلَعفاُف ِزيَنهُ  الَفقِر، َو الشُّ
ِزيَنُه الِغَنى؛

خویشتن داری، زینت فقر 
است و سپاس گزاری زینت 
غنا و توانگری.
)تحف العقول ص ۷5(

گرمازدگي یک اورژانس پزشللکي می باشللد کلله می تواند 
تا ۲0 دقیقه پس از فعالیت شللدید رخ دهللد)05( .گرمازدگي 
در صللورت اقامللت در مکاني با دما و رطوبت بللاال رخ می دهد. 
 میانگین دماي عربسللتان در زمسللتان  روز 30 درجه سللانتي 
گراد و در شللب ۲0درجه سانتي گراد است. در چنین شرایطي  
احتمللال گرمازدگي وجود دارد.  دماي بللدن درنتیجه اختال 
کنترل در مغز )که تنظیم کننده دماي بدن اسللت( باال می رود. 
نژاد فاکتور مهمي در ابتا فرد به گرمازدگي است. افراد با پوست 
روشللن )بلوند( که هرگز در معرض دماي باال قرار نگرفته اند در 
برابر گرمازدگي حسللاس تر از سللاکنین مناطق گرمسللیري و 
رنگین پوستان)colored( هستند. همچنین  سالمندان افراد 
الغللر یا چاق،  دیابتي ها، بیماران فشللارخوني و قلبي به راحتي 
به این عارضه مبتا می شللوند.  کودکان و افراد سالخورده و در 
معرض دیابت در معرض خطر بیشللتري هسللتند.  گرمازدگي 
در افللرادي رخ می دهد که با شللرایط آب وهوایللي تطابق پیدا 
نکرده اند و همچنین فعالیت  های طاقت فرسایي داشته اند. سفر 
حللج  مخصوصاًبراي افرادي که به شللرایط آب و هواي سللخت 
صحراي عربسللتان عادت ندارند کامامحسوس می باشد. الزم 
اسللت حجاج تغییر آب و هوایي به یک مکان بسللیار گرم آگاه 
گردند. این تغییر آب و هوایي باعث افزایش تعریق جهت خنک 
نگهداشللتن بدن و تبخیر فراوان آب می شود.آفتاب سوختگي 
خصوصاًبراي افراد با پوست روشن آسیب مهم و جدي به شمار 

می رود. تماس با آفتاب باید به حداقل رسانیده شود.
عربسللتان سللعودي به علت مسللئولیت خود بعنوان میزبان 
حجاج اقدامات با ارزشي در جهت ارتقاي سامتي انجام می دهد 
که شامل توزیع برگه های هشدار و بیان خطر مواجهه طوالني با نور 
خورشید) در رادیو و تلویزیون( است.لیکن تعداد افرادي که هنوز 
در اثر گرما فوت می کنند ،بللر این نکته تاکید دارد که این پیامها 
باید هشدار دهنده تر باشللد. همچنین از سال 1۹۸0بخش های 

خنک کننده در طول مسیر حجاج تعبیه شده است..
علللت اصلي و زمینه اي گرمازدگللي تخلیه آب و نمک بدن 
پللس از تعریق  فراوان می باشللد. بیش از 5 لیتر آب و ۲0 گرم از 

نمک در هر روز ممکن است از دست برود.
  پيشگيري 

- پیشگیري در برابر گرمازدگي بسیارمهم است. مرحله اول 
دور شللدن از تماس مسللتقیم و طوالني با نور آفتاب است. لذا 
آموزش خطرات قرارگیري طوالني در معرض  آفتاب به زائران 
باید مد نظر قرار گیرد .براي مبتا نشللدن بلله گرمازدگي باید 
مقدار زیادي آب و نوشللیدني همراه داشللت و لباس های گشاد 
سفید پوشید. استفاده از ضدآفتاب با قدرت مناسب خطر آفتاب 
سوختگي ونیز خطر تومور های بدخیم را به حداقل می رساند.

-  بسللیاري از حجاج پیللاده روي طوالني انجللام می دهند، 
 بنابراین پوشللش مناسللب پا  بسللیار مهم اسللت. در طول روز 
شللن های صحرا بسیار داغ  هسللتند. لذا باید  مراقبت های الزم 
جهت جلوگیري از سوختگي پا به عمل آید. این مسأله خصوصاً 
براي افرادي که نوروپاتي دیابتي دارند، مهم اسللت زیرا بسللیار 
سللریع دچار آسللیب و صدمه شدید می شللوند. افراد مشکات 
بهبود دیر زخم و خطر عفونت نیز دارند، کفش  های حاجیان باید 
جهت نماز درآورده شللود و این کفش ها می توانند سهواً توسط 
حاجي دیگري برداشته شود و حجاج ممکن است مجبور باشند 
بللا پاي برهنه براي یافتن کفش خود راه بروند، که  آثار زیانباري 
به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید به تمام حجاج توصیه شود 

کفش های خود را در کیسه اي نزد خویش نگه دارند.

اقدامللات احتیاطللي جهللت به حداقللل رسللانیدن خطر 
گرمازدگي شامل موارد زیر است:

1. اجتناب از مواجهه طوالني با آفتاب ، خصوصاً هنگامي که 
خورشید در آسمان است.

۲. پوشللاندن باالي سر در طي روز ) در صورت لزوم به وسیله 
یک چتر(.

3. مصرف مقادیر زیادي مایعات در طي روز.
4. همراه داشتن  بطري کوچک مایعات.

5. افزایش مصرف نمک روزانه.
  عالئم

بسللیاري از موارد نسبتاً خفیف هسللتند و با عایمي نظیر 
ضعللف،  سللبکي سللر و  کرامپ  های عضانللي خود را نشللان 
می دهنللد. ممکن اسللت حالت تهوع و مشللکات گوارشللي 
وجود داشللته باشللد. پوسللت در لمس بسللیار داغ می باشد و 
تعریق قطع شده اسللت. درجه حرارت بدن فوق العاده افزایش 
می یابد.. افزایش ناگهاني دما، خشللکي ، قرمزي پوست، سردرد 
سرگیجه، عدم هشیاري ، اختاالت معده، درد های ناشي از نفخ  
و افزایش گلبول  های سفید خون و افزایش ضربان قلب از عایم 
گرمازدگي هستند. گرمازدگي ممکن است به هالوسیناسیون و 
کما و هیپرترمی و حتي در موارد شدید به مرگ بیمارمنجرشود. 
در برخي موارد  اسللهال و اسللتفراغ ، ممکن است وجود داشته 
باشد. این وضعیت، فرد را به حالت شدید بیماري و شوك جدي 
خواهللد برد. این اختللال میتواند باعث نقص در هر سیسللتم 
بدن شللود. قسللمت  هایی از بدن کلله تحت تاثیللر گرمازدگي 
قرار می گیرند شللامل: مغز، قلب، کبد، ریه ها، کلیه ها و عضات 
هسللتند. نوعي خونریزي در سلللول  های این اعضا رخ می دهد. 
همچنین در برخي موارد فرد ممکن اسللت مبتا به فلج نیمي 
از بللدن)hemiplegia( و عللدم تعادل شللود و خونریزي از 

سلول  های کلیه و اختال عملکرد کبد رخ می دهد.
   درمان

 هرچه درمان زودتر انجام شود، بیمار سریعتر بهبود می یابد.

درمان اصلي بازگرداندن دماي بدن اسللت.. اسللتراحت ،خنک 
کللردن و جایگزیني نمللک باید صورت گیرد. بیمللاران باید به 
محلي سایه دار و خنک بروند و با غوطه ور شدن در آب  و نیز به 
وسللیله پنکه خنک شوند و در صورت هوشیاري به آنها مایعات 
جایگزین داده شود. سللرویس های اورژانس معموال بیماران را 
در تختخوابللي گهللواره مانند می خوابانند و  سرتاسللر بدن را با 
مخلوطي ازآب و هوا اسپري می کنند.آب معموالً گرم است و از 
طریق تبخیر، بدن را خنک می کند و همزمان از دهیدراتاسیون 
بیشتر جلوگیري می کند. این دستگاه های ساده معموال خیلي 
موثر تللر از روش هللای قدیمي، که در آن بیمللار درون یخ قرار 

می گرفت، درجه حرارت بدن را پایین می آورند.
  روش  های درمان

1. دورکردن بیمار از مکان هایی با دماي باال.
۲. درآوردن لباس هللا و قراردادن بیمار به پشللت و به نحوي 

که سر رو به باال باشد.
3. پاشیدن  آب سرد  روي بدن بیمار)در صورتي که هوشیار باشد(.

4. انتقال فوري بیمار به بیمارستان .
اولین نکتلله درباره افراد در اطراف بیمللار کاهش دماي باال 
است. به منظور بازگرداندن دوباره هوشیاري بیمار برخي افراد 
بیمللار را در یک وان  پر از آب سللرد قللرار می دهند. با این عمل 
احتمال مر گ بیمار افزایش می یابد. بهترین روش براي کاهش 
دماي بدن بیمار،  قرار دادن در یک اتاق مناسللب، پوشللاندن با 
ملحفه مرطوب و سللبک و روشللن کردن فن است، این عمل تا 
زمانیکه دماي بدن بیمار به 3۸ در جه سللانتیگراد برسللد ادامه 
می یابد.سللپس خنک کللردن متوقف می شللود و بیمار تحت 

معاینه مجدد قرار می گیرد تا بهبود یابد. 
براي جایگزیني خوراکي الکترولیت ها مي توان یک چهارم 
قاشللق چایخوري نمک ) تقریبا یک گللرم( را به یک گالن آب 
آشامیدني ) حدود پنج لیتر( اضافه نمود و به بیمار خوراند. این 
غلظت از محلول آسللتانه چشایي را تحریک نخواهد کرد و قابل 

تحمل خواهدبود)05(.

 همه چيز درباره گرمازدگی
و راه های مقابله با آن
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کوتاه از حج

صراطمیزان

وضعيت ترافيكي مكه
با عبللور از اولین پنج شللنبه بعللد از ایام 
تشللریق، روند خارج شللدن حجاج سللرعت 
گرفتلله و ترافیک در معابر مکلله نیز کاهش 
چشللم گیري پیدا کرده است.براي چندمین 
بللار در هفته جاري نیز عصر روز پنج شللنبه، 
براي دقایقللي رگبار آسللمان مکه مکرمه را 
فراگرفللت و آب در خیابان هاي شللهر جاري 
شللد. بعد از ظهللر دوازدهللم ذي الحجه هم 
رویداد مشللابهي به وقوع پیوست.دماي هوا 
هم اکنون در حدود 3۷-3۸ درجه قرار داشته 
و نوسان شللدیدي در روزهاي آینده براي آن 
پیش بیني نشده اسللت. ضمن  آن که در روز 
شنبه، اندکي هوا ابري یا نیمه ابري خواهد بود 
و احتمال بارش باران وجود دارد.آب و هواي 
مدینه کمي گرم تر بوده و آسمان آن نیز، براي 

ابتداي هفته بدون ابر گزارش شده است.

 ۵۸ تونل درمكه
براي جابجایي حجاج

تاکنللون 5۸ تونل در مکه احداث شللده 
کلله 1۲ تونل مختص افراد پیاده اسللت که 
طول کلي ایللن تونلها، 35 کیلومتر اسللت.
تونل عبور در السللوق الصغیر )بازار کوچک( 
از منطقه مرکزي مي گذرد که طول آن بیش 
از سلله هزار متر اسللت و این تونل خیابان ام 
القللري و جاده ملللک عبدالعزیللز و خیابان 
اجیاد و خیابان جبللل الکعبه را به هم وصل 
مي کند.این تونل ها کمک شللایاني به حل 

معظل ترافیک در ایام حج و عمره دارند.
 

رکورد مصرف برق در مكه شكست
رئیس شللعبه اسللتان غربي شرکت برق 
عربستان و مسئول نظارت کلي بر مراسم حج 
امسللال گفت: »در روز آخر مراسم حج، مکه 
رکورد باال ترین میزان استفاده از برق را بر جاي 
گذاشت، در حالي که منا نیز رکورد باال ترین 
میللزان بللار را در روز عید قربان شکسللت.« 
عبدالمین الشیخ، رئیس شعبه استان غربي 
شرکت برق عربستان و مسئول نظارت کلي 
بر مراسللم حج امسللال گفت، در مراسم حج 
امسللال هیچ کمبود قابل توجه برق یا حادثه 
مرتبط با برق رخ نداده اسللت.وي افزود: »در 
روز آخر مراسللم حج، مکه رکللورد باال ترین 
میزان اسللتفاده از برق را بر جاي گذاشت، در 
حالي که منللا نیز رکورد باال ترین میزان بار را 
در روز عید قربان شکست.«الشللیخ در ادامه 
گفت: »به عاوه، مصرف برق در روز عرفه در 
مقایسه با سللال گذشته ۲ برابر شد.«شرکت 
برق عربستان مهندسللاني را براي نظارت بر 
خروجي هاي برق و اطمینان از برگزاري ایمن 

مراسم حج تعیین کرده بود.

دریچه

 حضرت آدم 
چند بار پياده به حج رفت؟
امام باقللر )علیهالسللام( در باره 
جامعّیت و سللابقه کهِن حج فرمود: 
آدم هزار بار پیاده به سوي کعبه آمد 
که هفتصدبار آن براي گزاردن حج و 
سیصد بار آن براي گزاردن ُعمره بود.

به گزارش پایگاه اطاع رسللاني 
حج، اسللام داراي مبانللي و ارکاني 
اسللت. یکي از این ارکاْن حج است. 
چنان که امللام باقر )علیهالسللام( 
فرمود: اسام بر پنج پایه بنیان نهاده 
شده است: نماز، زکات، روزه، حج و 
والیت. بنابرایللن، آن کس که عمًدا 
حج نگزارد، رکني از ارکان دین الهي 
خویللش را نابود کللرده و در نتیجه 

اسام کامل را از بین برده است.
 همچنیللن آن حضرت فرمودند: 
مرده  اي که در گور است دوست دارد 
در برابر دنیا و آنچه در آن است، او را 
یک حج مي  بللود؛ »َودهَّ َمْن في القبوِر 

نیا وما فِیها« ًة بالدُّ لو أَنهَّ لَه َحجهَّ
 امام صادق )علیهالسام( درباره 
آیه شللریفه َوَمن َكاَن ِفي هِذِه َأْعَمي 
يًل  َفُهَو ِفي اْلِخَرِة َأْعَمي َوَأَضلُّ َس��بِ
فرمود: این آیه درباره کسللي اسللت 
که حج واجللب خود را تللا آنگاه که 
مرگ او فرا رسللد به تأخیللر اندازد 
 چنیللن شللخصي در قیامللت کور 

محشور مي شود.
 امام علي )علیه السللام( تا زنده 
هسللتید کعبلله را خالللي نگذارید؛ 
 زیللرا اگللر کعبه ترك شللود، مهلت 

داده نمي شوید.
 امللام باقر )علیهالسللام( نیز در 
بللاره جامعّیللت و سللابقه کهِن حج 
فرمود: آدم هزار بار پیاده به سللوي 
کعبه آمللد که هفتصدبللار آن براي 
گزاردن حج و سللیصد بللار آن براي 

گزاردن ُعمره بود.
 امام صادق )علیهالسام( در باره 
علّت وجللوب حج فرمود: خداوند در 
حج اجتماع مردم را از شللرق و غرب 
قرار داد تا یکدیگر را بشناسللند… 
و به آثار رسللول خللداص و اخبار او 
پي برند تا یادآوري شللود و به دست 

فراموشي سپرده نشود.
 منبع: برگرفته از کتاب جرعه اي 
از صهباي حج، ص32-1۹

حج باید مظهر بروز اراده و عزم 
راسخ امت اسامی علیه این 
کارهائی باشللد که به وحدت 
امللت آسللیب میزنللد، یا به 
پیشرفت امت آسیب میزند، یا 
به پرچم برافراشته ی اسام در میان امت که امروز بحمداللهَّ 

جمهوری اسامی این پرچم را در دستان قوی خود دارد.
بیانات در ديدار کارگزاران و دست اندرکاران حج    
1388 / 8 / 4

شللما )زایران محتللرم( امروز 
در بوتللة امتحان قللرار گرفته 
اید، چللون نمونلله ای از ملت 
ایران هستید، و باید بدانید که 
چشمان کنجکاو و صدها هزار 

زایر، از اطراف جهان، اعنال شللما را تحللت نظر دارند، می 
خواهند ببینند چه تحول عظیمی در ابعاد مختلف اخاقی 

و معنوی پیدا کرده اید؟ 
 صحیفه امام، ج1۹، ص338

خبرنامه
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سللوره حج کمابیللش، تأکیدي  بخش
است بر رنگ و رسمي که خداوند اول

براي امت مسلللمان نهاده، چون 
این سللوره با فرمان دادن مردم به پارسللایي و 
یادآوري مناسللک حج و واجبللات جهاد، آغاز 
شللده و با بیان خصوصیات امت اسامي پایان 

مي پذیرد.
 به گزارش پایگاه اطاع رساني حج، سیاق 
آغازین سللخن در )آیللات 1-۷( سللوره حج 
وجدان آدمي را با به تصویر کشللیدن لحظات 
سخت وقوع رستاخیز، به شدت تکان مي دهد، 
سللپس در دومین سیاق، آیات سللوره حج، با 
هدف گسترش روحیه ترس از خدا، هراس هاي 

رستاخیز را براي ما به تصویر مي کشند.
 شللاید پارسللایي و تقوا، از اهدافي باشد که 
تمامي سللوره هاي قرآن را محقق ساخته اند، 
مگر اینکه بازتابهللاي تقوا بر زندگي، گوناگون 
است. هنگام بررسللي چارچوب عمومي سوره  
بقره اینگونه سللخن رفت که آیللات آن، بیان 
رنگ و رسمي را که خداوند براي اّمت مسلمان 
نهاده و در تقللوا جلوه گر مي شللود، عهده دار 
شده اند. سللوره حج کمابیش، تأکیدي است 
بر این رنگ و رسللم، چه، این سللوره با فرمان 
دادن مردم به پارسایي و یادآوري مناسک حج 
و واجبات جهاد، آغاز شده، با بیان خصوصیات 

اّمت اسامي پایان مي پذیرد.

 داوري دل در برابر بيماري هاي غفلت، 
ستيزه گري، ناداني و دورویي است

 لیک سللوره حج، که مفسللران در مّکي یا 
مدني بودن و یا فرودآمدنللش در هر دوي این 
شللهرها همسللخن نیسللتند، از دیدگاه من با 
سوره بقره در این تفاوت دارد که داوري دل در 
برابر بیماري هاي غفلت، ستیزه گري، ناداني و 
دورویي است و نیز بهانه هایي را که انسان براي 
گریز از مسؤولیت بدان پناه مي برد، بَر مي رسد؛ 
بهانلله هایي هماننللد: تردید رواداشللتن، آرزو 
کردن، گردن نهادن به پرسللتش بتها و ترس از 

سرکشان و هراس از شکست در برابر آنها.
پللروردگار چگونلله با آیات این سللوره، آن 
بیماریها را درمان مي کند؟ و چگونه نهاد آدمي 
را از بهانه هایي که پرهیزگاري را مانع هستند، 

پاك مي گرداند؟
 در آنچه که خواهد آمللد، با هم حقایقي را 
خاطرنشللان مي شللویم که از اندیشمندان در 
آیات این سوره، که شکوه و بزرگي در آن موج 

مي زند، الهام گرفته مي شود.
 در آغاِز این سللوره با نکاتللي تکان دهنده 

روبه رو مي شللویم که باورهاي انسللان را زیر و 
زبر مي کند؛ انسللاني که بي پللروا در گمراهي 
فرورفته، از سرنوشت وحشللتناکي که در روز 

رستاخیز او را انتظارمي کشد، غفلت دارد.
سللپس در )آیات ۸-14( سللیاق سللخن، 
توجیهللي کهنه و نللو را بررسللي مي کند، که 
نفس بشللري براي گریز از بزرگي مسؤولیت و 
سترگي جزا، بدان پناه مي برد… این توجیه، 
ستیزه ورزي در پیرامون پروردگار بدون دانش 
و آگاهي و تردید در برانگیخته شللدن اسللت، 
بدین اعتبار که کاري ناشدني به شمار مي آید.

 پس از یللادآوري به اینکه پروردگار بر زنده 
سللاختن مردگان تواناسللت، این آیات حالت 
سللتیزه گري و جداِل بللدون دانش و آگاهي و 
ایمان آوردن در حّد حرف را بررسللي مي کند، 
در ایللن گونه حالتهللا، آدمي در پي رسللیدن 
بلله منافع زودگذر اسللت و قرآن او را هشللدار 

مي دهد که در دنیا و آخرت بازنده است.

 انتشار و گسترش روح تقوا از بزرگ ترین 
حكمت هاي عبادت حج است

 سللیاق قرآني در آیللات )15-۲۲( ما را به 
گمراهي کسي رهنمون مي شود که مي پندارد 
پللروردگار، او را در دنیا و آخرت یاري نمي کند 
یا حاکم به حقِّ آسللمانها و زمین نیسللت، در 
حالي که خداونللد هرچه اراده کنللد به انجام 
مي رساند و همو است که میان مردمان، با تمام 

اختافاتي که دارند، داوري مي کند.
 )آیللات ۲3-۲۹( پاداش مؤمنللان و کیفر 
کافران، به ویژه کساني را که از راه مسجدالحرام 
جلوگیري مي کننللد، بیان مي دارد و مي گوید 
مسجدالحرام همان خانه اي است که ابراهیم 
)علیه السللام( آن را برپا داشت و بر مسلمانان 
واجب است براي خشنودي پروردگار به سوي 

آن روي آورند.
از بزرگ ترین حکمت هللاي عبادت حج، 
انتشللار و گسللترش روح تقللوا در دل آدمي 
اسللت که از ناپاکي هاي شللرك پاك گردد. 
ایللن کار از رهگللذر یادنمودن خللدا، اطعام 
درمانده مسللتمند، و زدودن آلودگي از بدن 

صورت مي گیرد.
 سللخن گفتن از حج، این گونه از )آیه ۲۶( 
آغاز مي گردد و با بیان جنبه مهمي از تقوا ادامه 
مي یابد؛ این جنبه  مهم، بزرگداشللت مقررات 
خدا و گرامیداشللت شعایر اوست. سپس آیه از 
پلیدي بتها نهي مي کند و فرمان مي دهد آن را 
از رهگذر حنیف بودن، که پاکي و خلوص معنا 

مي دهد، رّد کنیم.

نگاهي به درونمایه و محورهاي سوره حج

سوره مشخص شد اين  رسم خدايي با 




