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رهنمود

غدير خم 
در مورد اص��ل واقعه 
غدیر، خوب اس��ت همه 
افرادی که به مسائل تاریخ 

اس��الم عالقه مندند، بدانند ک��ه قضیه غدیر، یک 
قضیه مسلّم است. مشکوک نیست؛ فقط شیعیان 
نیستند که آن را نقل کرده اند؛ بلکه محدثّان سّنی 
- چه در دوره های گذشته و چه در دوره های میانی 
و بعدی - این ماج��را را نقل کرده اند؛ یعنی همین 
ماجرایی که در س��فر حّجةال��وداع پیامبر اکرم در 
غدیر خم اتفاق افتاد. از کاروان بزرگ مسلمانان که 
در این سفر با پیامبر حج گزارده بودند، بعضی جلو 
رفته بودند. پیامبر پیکهایی را فرس��تاد تا آنها را به 
عقب برگردانند و ایستاد تا آنهایی که عقب مانده اند، 
برسند.  اجتماع عظیمی در آن جا تشکیل شد. بعضی 
گفته اند نود هزار، بعضی گفته اند صدهزار و بعضی 
هم گفته اند صدوبیس��ت هزار نف��ر در آن اجتماع 
حض��ور داش��تند. در آن هوای گرم، مردم س��اکن 
جزیرةالعرب - که بس��یاری از آنها هم اهل بیابانها 
و روس��تاها بودند و به گرما عادت داشتند - طاقت 
نمیآوردند روی زمین داغ بایستند. لذا عباهایشان 
را زیر پاهایش��ان میگذاش��تند تا طاقت بیاورند و 
بایس��تند. این نکته در روایت مربوط به اهل سّنت 
هم آمده اس��ت. در چنین شرایطی، پیامبر اکرم از 
جای برخاست، امیرالمؤمنین علیه الّصالةوالّسالم 
را از زمین بلند کرد و جلِو چشم خالیق نگه داشت 
و فرمود: »من کنت مواله فهذا علی مواله، الّلهم وال 

من وااله و عاد من عاداه«.
 بیانات در اجتماع بزرگ زائران
و مجاوران حضرت رضا)ع( 6 / 1 / 1379
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جزئياتجديدیازفعاليتهایحج۹۳
توسط رئیس سازمان حج و زیارت اعالم شد   
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  سرپرس��ت عملیات حج ش��رکت فرودگاه هاي کش��ور با بی��ان اینکه 
نخس��تین پرواز برگشت حجاج تمتع از روز گذش��ته و با انجام پرواز جده-

ش��یراز آغاز شد، گفت: در عملیات بازگش��ت حجاج با متوسط ۹ پرواز، هر 
روز حدود ۳۲۰۰ نفر از حجاج به کش��ور برمي گردند.منوچهر سپاس��ي در 
تش��ریح جزئیات پرواز هاي برگش��ت زائران حج تمتع  بیان کرد:  عملیات 
پرواز برگش��ت حجاج تمتع از ۱۷ مهرماه ۹۳ آغاز ش��د و تا ۶ آبان ۹۳ ادامه 
دارد.وي ادامه داد: با فرود پرواز شماره ۱۵۰۱ شرکت هواپیمایي جمهوري 
اسالمي ایران در ساعت حدود ۱۵ روز پنج شنبه در فرودگاه شهید دستغیب 
ش��یراز، عملیات انتقال حجاج بیت اهلل الحرام به کشور آغاز شد.سرپرست 
عملیات حج شرکت فرودگاه هاي کش��ور با بیان اینکه کل پروازهاي رفت 
۱۹۱ پرواز بود، اضافه کرد:   در کل  تعداد پرواز ي برگشت حدود ۱۹۳ پرواز 
است؛ این پرواز ها ابتدا از مبدأ جده و پس از آن از مدینه خواهد بود.سپاسي 
یادآور شد: در پرواز هاي برگشت با انجام روزانه به طور متوسط ۹ پرواز، هر 
روز حدود ۳۲۰۰ زائر به ۱۹ فرودگاه کشور وارد مي شوند. وي با بیان اینکه 
این عملیات اعزام و پذیرش از طریق ۱۹ فرودگاه کشور انجام مي شود، بیان 
کرد: براي اولین بار، امسال اعزام حجاج تمتع از فرودگاه مهرآباد انجام نشد 
و به فرودگاه امام خمیني )ره( منتقل ش��د؛ همچنین امسال براي اولین بار 
زائران اس��تان هاي همدان و زنجان از فرودگاه هاي همدان و زنجان به خانه 
خدا اعزام شدند. سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه هاي کشور با بیان 

اینکه امس��ال براي اولین بار پرواز حجاج ۵ اس��تان کش��ور از فرودگاه امام 
خمیني )ره( انجام ش��د، افزود: زائران ۶ استان کشور شامل استان تهران، 
قم، لرس��تان، سمنان، البرز و قزوین  امسال از فرودگاه امام خمیني )ره( به 
خانه خدا اعزام ش��دند. وي با بیان اینکه سه شرکت هواپیمایي همه حجاج 
تمتع امس��ال را جابه جا مي کنند، بیان کرد: ش��رکت هواپیمایي ایران ایر 
با جابه جای��ي ۲۵ درصد زائ��ران، ماهان با جابه جای��ي ۲۵ درصد زائران و 
ایرالین س��عودي با جابه جای��ي ۵۰ درصد زائران، وظیف��ه اعزام حجاج را 
به خانه خدا بر عهده دارند.سپاس��ي بیان ک��رد: در عملیات رفت ۶۳ هزار 
و ۶۶۰ زائر به فرودگاه هاي جده و مدینه منتقل ش��دند که س��هم ایران ایر 
در اینجابه جایي ها ۲۵ درصد، س��هم ماهان ایر ۲۵ درصد و س��هم ایرالین 
سعودي ۵۰ درصد بود.سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه هاي کشور 
بیان کرد: بیش��ترین آمار زائران حج تمتع امسال از استان تهران و ۵ استان 
همجوار ب��ا ۱۹ هزار و ۶۰۰ زائ��ر و کمترین آمار حجاج مربوط به اس��تان 
هرم��زگان با یک پرواز و ۴۳۷ زائر بود؛ البته تعداد پرواز ها و زوار نس��بت به 
عملیات حج تمتع پارس��ال تغییر چنداني نداش��ته است.امسال از طریق 
۱۹ فرودگاه کشور عملیات حج تمتع انجام مي شود؛  این فرودگاه ها شامل 
فرودگاه امام خمیني )ره(، فرودگاه ش��هید دستغیب شیراز و فرودگاه هاي 
ساري، ارومیه، گرگان، اهواز، مشهد، اصفهان، رشت، زاهدان، بندرعباس، 

کرمان، تبریز، کرمانشاه، اردبیل، یزد، بوشهر، همدان و زنجان است.

   در چهارمی��ن روز خروج حجاج ایراني از مکه مکرمه، تعداد آن ها به 
۴۹ هزار و ۴۷۰ نفر رسید. این مطلب را مدیرکل برنامه ریزي، پذیرش و 
اعزام س��ازمان حج و زیارت که هم اکنون در مکه به سر مي برد به پایگاه 
اطالع رس��اني حج گف��ت و ادامه داد: از این تع��داد ۷ و هزار و ۸۸۶ نفر 
در قال��ب ۵۹ کاروان، روز جمعه به مدینه منوره رفته اند. اعزام حجاج به 
مدینه بعد از روز چهارش��نبه گذشته آغاز شده است و تا انتهاي مهرماه 
ادامه خواهد داشت. آقاي حسن سرخوش تعداد پروازهاي جده به ایران 
را نیز ۱۸ مورد )۸ س��عودي، ۶ ایران ای��ر و ۴ ماهان( اعالم کرد که از این 

طریق تا صبح امروز )ش��نبه(، ۶ هزار و ۵۴۲ حاجي به ایران بازگشته اند. 
وي ب��ا تاکید بر این که ج��ز یک مورد تاخیري در پروازهاي بازگش��ت 
حجاج رخ داد، از س��یر صعودي تعداد این پرواز ها خبر داد و گفت: روز 
یک شنبه ۱۱ و روز دوش��نبه ۱۲ پرواز به ایران مي رود که این باال ترین 
تع��داد خروجي از فرودگاه جده تا این زمان خواهد بود. ۶۳ هزار و ۸۹۸ 
زائر ایراني با ۱۹۱ پرواز از ۱۹ ایس��تگاه پروازي وارد عربستان سعودي 
شده بودند و کار بازگشت آن ها به ایران از پنج شنبه گذشته در فرودگاه 

جده و چهارشنبه این هفته در فرودگاه مدینه، در دست انجام است.

سرپرستعملياتحجشركتفرودگاههايكشورخبرداد
بازگشتروزانه۳۲۰۰حاجيبامتوسط۹پروازدرروز
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جايي براي جست وجوي كتاب و نرم افزار تلفن همراه
 کتابخانه دارهادی در انتهاي ش��رقي طبقه P )مسجد( قرار دارد و کتابخانه قصرالدخیل درمیانه هاي 
طبقه اول.حجت االسالم علي غزالي اصفهاني تعداد کتاب هاي موجود در این مکان را حدود ۵ هزار عنوان 
اعالم مي کند؛ باالي همه قفس��ه ها، عنوان موضوعي کتاب ها نوشته شده از قرآن و مناسک گرفته تا کالم 
و حدیث و اهل بیت. و البته قفس��ه اي هم مخصوص کتاب هاي حج )آداب و معارف و...(.در کنار کتابخانه 
اتاق��ي به نام س��الن مطالعه وج��ود دارد که دو دس��تگاه رایانه متصل به اینترنت هم آن جا هس��ت. البته 
مراجعه کنن��دگان مي توانند در   همان اتاق اصلي کتابخانه بنش��ینند و آن جا هم دو دس��تگاه رایانه دیگر 
هس��ت که حدود ۳۵۰ نرم افزار مذهبي از طریق این دس��تگاه ها در اختیار حجاج قرار گرفته است. تعداد 
مراجعه کنندگان اکنون به روزي حدود صد و ۵۰ نفر رسیده و در روزهاي قبل  بالغ بر ۳۵۰ نفر هم مي شده 
اس��ت.در بخش دیجیتال کتاب خانه ۱۵ هزار اپلیکیشین در ۸۴ شاخه علوم اسالمي به مخاطبان عرضه 

مي شده است؛ مخاطباني که رشد چهره هاي دانشگاهي و حوزوي در میانشان قابل توجه بوده است.

گزیده خبر
عملبهپيامرهبرانقالب

دركنگرهعظيمحج،جهان
رامتحولميكند

آیت اهلل سیدهاش��م حس��یني بوشهري، 
مدیر حوزه هاي علمیه کشور با اشاره به پیام 
رهبر معظم انقالب اسالمي به کنگره عظیم 
حج، این پیام را بسیار مهم و ارزشمند خواند و 
آنرا از جهات مختلف مورد بحث و بررسي قرار 
داد.وي افزود: رهبر معظم انقالب اسالمي در 
پیامي که به حج��اج و زائران خانه خدا صادر 
کردند به س��ه اولویت مهم اشاره داشتند که 
اتحاد امت اس��المي از مهم ترین بخش هاي 
این پیام ارزشمند بود.مدیر حوزه هاي علمیه 
کشور گفت: ایشان در این بخش از پیامشان 
روي مس��اله توطئه دش��منان و برنامه ریزي 
آن ه��ا براي اختالف میان مس��لمانان تاکید 
ف��راوان داش��تند و تصریح کردن��د که براي 
مبارزه با تفرقه افکني دش��منان امروز اتحاد 
تنها راه حل جهاني است و گروه هاي تکفیري 
براي این در جهان بوجود آمده اس��ت تا امت 
اس��المي را به جان هم بیاندازد، بنابراین باید 
هوش��یار بود و در مقابل این توطئه به خوبي 
ایس��تادگي کرد.وي ادامه داد:  اولویت بعدي 
که رهبر عظیم الش��ان انقالب اسالمي به آن 
اشاره داش��تند مساله فلس��طین بود که در 
طول س��ال ، روزي نبوده ک��ه جنایات رژیم 
صهیونیستي و شرارت هاي آن ها متوجه ملت 
فلس��طین نش��ود، و آخرین اقدامي که آن ها 
علیه ای��ن ملت مظلوم انج��ام دادند، همین 
جنگ ۵۵ روزه بود که انواع و اقس��ام جنایات 
را در این کشور مظلوم انجام دادند.وي ادامه 
داد: از این رو رهبر انقالب در پیامشان از امت 
اس��المي درخواس��ت کردند که به یاد مردم 
فلسطین باشند تا دشمنان بیش از این به این 

ملت مظلوم آسیبي نرسانند.
آیت اهلل حسیني بوشهري گفت: سومین 
اولویت که مقام معظم رهبري در پیامش��ان 
به حق به آن اشاره کردند، شناساندن اسالم 
آمریکایي از اسالم ناب محمدي بود و ایشان 
تعبیر بسیار جالبي در این زمینه به کاربردند 
و اینکه عده اي لباس اس��الم را براي نوکري 
اجانب پوشیده اند و به جاي اعتماد به خدا به 
بیگانگان اعتماد مي کنند و در کنار کفار تالش 
مي کنند.وي در پایان گفت: امروز پرداختن 
به این مهمي که از سوي رهبر معظم انقالب 
اسالمي مطرح ش��د، امري مسلم است و نیاز 
جدي جهان اسالم مي باشد و اگر این پیام به 
درستي و قوي توس��ط مسلمانان گرفته و به 
آن عمل شود، به یقین در جهان تحول خوبي 

ایجاد خواهد شد.

رايزنيهايفشردهبينالملليايراندرمكه
حج ایران روزهاي پُرکاري را در مکه مکرمه س��پري مي کند.پس 
از مذاکراتي که با بعث��ه الجزایر و عراق در مدینه صورت گرفت، ابتدا 
دیدارهایي از سوي حجت االسالم والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر 
با روس��اي بعثه هاي تایلن��د و برونئي در مکه صورت گرفت.س��پس 
رئیس دیوان وقف س��ني عراق به داره��ادي آمد و امیرالحاج ایران به 
دیدار افلح الخلیلي رئیس بعثه عمان رفت؛ اما دیدارهاي دیگری نیز 
در روزه��اي بعد صورت گرفت و رئیس س��ازمان دیانت و بعثه ترکیه 
و وزی��ر امور دیني اردن ب��ه دارهادي آمدند.در همگ��ي این دیدارها 
یک موض��وع بحث، تبادل تجارب ایران در زمین��ه حج و محور دوم، 
هم فکري براي مقابله با خطر تکفیري هاست؛ انتقاد از ائتالف نمایشي 
علیه تروریس��ت ها و ضرورت بررسي ریشه هاي فکري رشد جریانات 
تکفی��ري از جمله نکاتي بود که در این بخش، مورد توجه قرار گرفت.
بع��د از آن امیرالح��اج ایران به بعثه کویت رفت با رئیس کمیس��یون 
مسلمانان فیلیپین و وزیر اوقاف و ارشاد یمن هم در بعثه ایران دیدار 
و گفت وگو کرد.در همین روزه��ا نیز دیدارهاي دیگري با چهره هاي 
سرشناسي از عراق و فلس��طین صورت گرفت و دور اول گفت وگوها 
در مکه، پیش از ایام تش��ریق به پایان رس��ید.بعد از بازگش��ت از منا، 
هیات ایراني یک ش��ب میهمان بعثه ترکیه ش��د و بعد از آن در بعثه 
بنگالدش، پاکستان و چین حضور یافت؛ عالوه بر این ها، روساي بعثه 
بنین، سنگال و نیجر نیز به دارهادي آمدند که در میان شان وزیر امور 
خارجه بنین، سفیر این کشور در عربستان و سفیر تازه آن ها در تهران 
هم حضور داشتند.رئیس س��ازمان دیانت ترکیه، وزیر اوقاف اردن و 

رئیس کمسیون مس��لمانان فیلیپین از جمله چهره هایي هستند که 
در یک سال آینده به تهران سفر خواهند کرد.

بااستفادهازتجاربايران،خدماتپزشكيخودراارتقابخشيديم
رئیس بعثه حج جمهوري خلق چین گفت: با اس��تفاده از تجارب 
ایران در زمینه پزشکي، خدمات خود به حجاج چیني را ارتقا داده ایم.

آقاي مصطفي یانگ  جوبو در دیدار با سرپرس��ت حجاج ایراني، ضمن 
اع��الم این مطلب، افزود: عالیق میان ایران و چین راهبردي اس��ت و 
ما خوش��حال هس��تیم که بتوانیم از تجارب ایران و دیگر کشورهاي 
اس��المي در حوزه حج بهره ببریم.معاون انجمن اسالمي چین تعداد 
حجاج این کشور را ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر اعالم کرد که بالغ بر ۵۳ درصد 
آن ها را زنان تش��کیل مي دهند.حجت االسالم والمسلمین سیدعلي 
قاضي عس��کر نیز در این دیدار با تاریخي خواندن روابط میان ایران و 
چین که نماد آن جاده ابریش��م است، گفت: خرسندیم که این روابط 
در تمام زمینه ها رو به گس��ترش ب��وده و دیدارهاي دوجانبه فرصت 
مناس��بي براي تبادل تجربیات در زمینه حج است.نماینده ولي فقیه 
در امور حج و زیارت با اش��اره ب��ه دیدار هیات چیني از ایران و متقابال 
س��فر هیاتي از بعثه ایران به این کشور طي یک سال اخیر، ادامه داد: 
۶۴ ه��زار حاجي ایراني امس��ال در تمتع حضور دارن��د و این موجب 
فراهم ش��دن تجاربي مهم اس��ت که مي توانیم آن ها را به مسلمانان 
چی��ن، منتقل کنیم.امیرالحاج ایران در ادامه پیش��نهاد کرد که یک 
کمیته مش��ترک براي حج سال بعد تشکیل ش��ود تا زمینه این گونه 

مبادالت و مراودات را به طور دقیق، فراهم آورد.
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بازگشت800هزارحاجي ازفرودگاه جده  با120پرواز
۴۰ هواپیما از فرودگاه بین المللي جده ۱۱ هزار نفر از حجاج 
کشورهاي عربي حاشیه خلیج فارس را به کشور هایشان منتقل 
کردند.عملیات انتقال حجاج کش��ورهاي عربي و اسالمي دیگر 
نیز از پنجش��نبه آغاز ش��ده و تا ۱۵ محرم الحرام ۱۴۳۶ ادامه 
مي یابد.پیش بیني می ش��ود تعداد پروازهاي هوایي خروجي از 
سالن هاي حج و عمره فرودگاه جده به ۱۲۰ پرواز در روز برسد 
ت��ا ۸۰۰ هزار حاج��ي از طریق این فرودگاه به کشور هایش��ان 

منتقل شوند. 

جزئياتجديدیازفعاليتهایحج93
توسط رئیس سازمان حج و زیارت اعالم شد   

رئیس س��ازمان حج و زیارت در خصوص صرفه جویي هاي 
انجام شده در موسم حج و صرف آن در امور زائران گفت: قیمت 
تمام شده حج را از زائران دریافت مي کنیم و هر گونه تخفیف و 
صرفه جویي در موسم حج و عمره را در قیمت تمام شده اعمال 
مي کنیم. با اش��اره به مطلوب بودن رون��د اجرایي عملیات حج 
امسال، در مورد وضعیت حجاج در فرودگاه  مدینه و دستگیري 
زائران گفت: خوش��بختانه در موس��م حج امس��ال هیچ مورد 

دستگیري در فرودگاه مدینه نداشتیم.
وي ادامه داد: در شروع عملیات حج امسال با توجه به اینکه 
ابتداي عملیات ح��ج بود کار ها در فرودگاه مدینه مقداري کند 
پیش مي رفت و برخي اظهار نظرهاي ش��خصي و س��لیقه اي و 
برخورده��اي غیر مودبان��ه را در هفته اول پرواز ه��ا با برخي از 
زائران و روحانیون کاروان ها شاهد بودیم.رئیس سازمان حج و 
زیارت خاطر نشان کرد: اما این گونه موارد تنها در سالن شماره 
۴ ف��رودگاه مدینه رخ داد که بالفاصله س��ازمان حج و زیارت و 
بعثه مقام معظم رهب��ري در مالقات هایي که با معاونان وزارت 
حج عربس��تان و با امیر مدینه داشتیم این موضوع مطرح شد و 

سپس به صورت کامل این برخورد ها برطرف شد.

انعقادقراردادهايحجوعمرهسال۹۴
درموسمحجامسال

رئیس س��ازمان حج و زیارت در خصوص انعقاد قراردادهاي 
مس��کن حج و عمره س��ال آینده گفت: تالش بس��یار خوبي در 
موس��م حج صورت گرفته است و موفق ش��دیم احکام اعضاي 
۷ کارگ��روه با تعیی��ن ریاس��ت کارگروه ها را ص��ادر کنیم که 
خوش��بختانه به صورت فعال کار خود را آغ��از کردند.اوحدي 
خاطر نش��ان کرد: این کارگروه ها با دو رویکرد آسیب شناس��ي 
موسم حج امسال و پیش��نهادهاي جدید براي ارتقاي کیفیت 
خدمات در س��ال آینده فعالیت خود را آغ��از کردند و همزمان 
با تش��کیل کارگروه ها ضوابط مس��کن نیز تعریف شد و امیدوار 
هستیم ظرف حداکثر دو روز آینده کارگروه مسکن جمع بندي 

خود را ارائه کنند.

حذف۲۰درصدازهتلهايعربستان
ازگردونهخدمترسانيبهحجاج

وي اف��زود: به موازات فعالیت کارگروه مس��کن بر اس��اس 
جمع بندي های��ي ک��ه انج��ام مي ش��ود هتل های��ي ک��ه از 
خدمت رس��اني آن ها زائران اظهار رضایت داش��تند براي سال 
آینده حفظ مي شوند و هتل هایي که داراي نقاط ضعف بودند و 
به هر دلیل نتوانستند رضایت زائران را برآورده کنند از گردونه 

خدمت رساني حذف مي شوند.

صرفهجوييهادرقيمتنهاييحجاعمالميشود
رئیس س��ازمان حج و زیارت در خصوص صرفه جویي هاي 
انجام ش��ده در موس��م حج و ص��رف آن در امور زائ��ران گفت: 
براس��اس تاکید مقام معظم رهبري و نماینده ایش��ان در حوزه 
حج و زیارت تاکید بر این اس��ت که قیمت تمام شده را از زائران 
دریافت کنیم و هر گونه تخفیف و صرفه جویي در موس��م حج و 

عمره را در قیمت تمام شده اعمال مي کنیم.
اوحدي ادامه داد: در موس��م حج ۹۳ بعد از بررس��ي قیمت 
تمام ش��ده قراردادهاي آش��پزخانه ها را منعقد کردیم و پس از 
انعقاد قرارداد ها ۲. ۵ میلیون دالر صرفه جویي ش��د که براي آن 
مج��ددا مصوبه گرفتیم و در قالب قیمت س��اک زائر ۱۴۰ هزار 
توم��ان به زائران بازگرداندیم بنابر ای��ن هر گونه صرفه جویي و 
تخفیفي که گرفته ش��ود در   همان س��ال در قیمت تمام ش��ده 

اعمال خواهد شد.
رئیس س��ازمان حج و زی��ارت همچنین درخصوص نقاط 
قوت حج امس��ال گف��ت: به اعتق��اد بنده در طول س��نوات 
گذش��ته در هیچ سالي این س��طح رضایتمندي زائران را در 
ایام تشریق، قبل و بعد از آن شاهد نبودیم و در بازدید روزانه 
از هتل ها غیر از قدر شناس��ي موضوع دیگري از طرف زائران 

مطرح نمي شد.
اوحدي ادامه داد: حفظ سالمت و امنیت زائران از برجستگي 
و ویژگي هاي خاص در حج امسال بود، میزان تاخیر حمل و نقل 
بین شهري و درون شهریمان به یک ساعت نیز نمي رسد و تا این 

لحظه خوش��بختانه هیچ حادثه رانندگي نداش��تیم.وي خاطر 
نش��ان کرد: در حوزه س��المت زائران عالیترین س��طح ممکن 
ش��کل مي گرفت و بیش از ۴۰ درصد کاهش مراجعه زائران به 

هیات هاي پزشکي را شاهد بودیم. 

عدمشيوعبيماريهايواگيرداردرحجتمتع
رئیس س��ازمان حج و زیارت در مورد ش��یوع بیماري هاي 
واگی��ردار در عملیات حج تمتع گفت: خوش��بختانه امس��ال با 
تمهیدات وزارت بهداشت عربستان و جلوگیري از ورود زائرین 
غرب آفریقا از شیوع ویروس ابوال جلوگیري شده و هیچ موردي 

از این بیماري مشاهده نشده است.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر محدودیتي 
براي ورود افرادي که یک بار به حج تمتع مش��رف ش��ده اند از 
سوي س��ازمان وجود ندارد اما با هماهنگي با نماینده ولي فقیه 
در ام��ور حج وزیارت مصوبه اي را ق��رار دادیم مبني بر اینکه هر 
زائري که فیش تمتع داش��ته و یک بار نیز مش��رف ش��ده است 
مي تواند آن را به س��ازمان واگذار و در ازاي آن س��ه فیش عمره 

دریافت کند.
سعید اوحدي پاس��خ به اینکه براي افرادي که تاکنون چند 
بار به تمتع مشرف شده اند آیا از سوي سازمان حج محدودیتي 
اعمال خواهد ش��د یا خیر گفت: در داخل کشور عربستان براي 
مردم این کشور محدودیت هاي جدي وجود دارد و چون دولت 
امکانات نرم افزاري کامل داشته و مانند ایران ثبت نام و سپرده 
گذاري وجود ندارد به همین دلیل در عربس��تان ش��اهد اعمال 
محدودیت هایي هس��تیم اما در کش��ورهاي دیگر محدودیتي 
براي اعزام زائراني که تاکنون چندین بار مشرف شده اند وجود 
ندارد.به گفته اوحدي، درخواس��ت ما از این افراد این است که 
چنانچه در گذشته به حج تمتع مشرف شده اند با واگذاري فیش 
زمینه تش��رف را براي افرادي که مس��تطیع هستند و حجشان 
واجب اس��ت فراهم کند. وي تاکید کرد: این زائر مي تواند با این 
کار هم ثواب واگذاري را ببرد و هم اینکه با سه فیشي که دارد با 

خانواده خود به عمره برود.
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دریچه
معیار عمل مسلمان

گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( براي 
همه مس��لمانان در همه زمینه ها الگو و 
سرمش��ق اس��ت قرآن کری��م خطاب به 
 ِ مس��لمانان مي فرماید: لَُكْم ِفي َرُسوِل الَلّ
ُأْسَوٌة َحَس��َنٌة. از این رو بر همه پیروان آن 
حضرت فرض اس��ت که س��یره نظري و 
عملي آن حضرت را مطالعه کنند و آن را 

معیار و مالک عمل خویش قرار دهند.
قرآنخواني

ش��ب ها، تا س��وره هاي حدید، حشر، 
ص��ف، جمع��ه و تغاب��ن را نمي خوان��د 

نمي خفت.
جابر گفته اس��ت: ش��ب تا سوره هاي 
تب��ارک و ال��م تنزی��ل را نمي خوان��د، 
دوس��ت  را  اعل��ي  نمي خفت.س��وره 
مي داشت. هنگام خواندن قرآن، صدایش 
را مي کشید. با آوایي زیبا قرآن مي خواند. 
هیچ چیزي او را از خواندن )مداوم( قرآن 

باز نمي داشت.
معادانديشي

الف – بهشت
بهش��ت از بن��د کفش��تان به ش��ما 
نزدیک تر است. مي خواهي تو را با یکي از 
پادشاهان بهشت آشنا کنم؟ مرد ضعیف، 
ناتوان و ژنده پوشي که در دنیا کسي به او 
اعتنا نمي کند، اما اگر قسم بخورد چیزي 
رخ دهد، خداوند س��وگند او را به واقعیت 

تبدیل مي کند.
ه��ر نعمتي از بین رفتني اس��ت، جز 
نعمت بهش��تیان. هر چیزي راهي دارد 
و راه ورود ب��ه بهش��ت، دانش جوی��ي 
و دانش گس��تري اس��ت. ه��ر چیزي را 
کلیدي اس��ت و کلید بهش��ت، دوستي 

بینوایان است.
 اگ��ر به بهش��تیان بگویند ب��ه تعداد 
ریگ هاي دنیا در بهش��ت خواهید ماند. 
غمگین مي ش��وند، اما آن��ان را جاودانه 
ساخته اند. چیزي همانند بهشت ندیدم 
که خواهانش خفته باش��د و براي ورود به 

آن تالش نکند.
ب – دوزخ

دوزخ از بند کفشتان به شما نزدیک تر 
است. هر اندوهي پایان مي پذیرد، جز غم 
دوزخیان. اگر به جهنمیان بگویند که به 
تع��داد ریگ هاي دنی��ا در دوزخ خواهید 
ماند، خوش��حال مي شوند، ... ولي آنان را 
جاودانه ساخته اند. چیزي به سان دوزخ 
ندیدم که گریزنده آن خفته باشد و براي 

گریز از آن تالشي نکند.

مواظبسنگهايشيطانباشيد
هیچ نمي دانس��تي که حج اینگونه باش��د. حتي اگر بار چندمت 
هم بود باز نمي دانس��تي که این بار چه بر سرت خواهد آمد و اکنون 
که عرفات را دیدي، مش��عر را درک کردي و در مني بوده اي، خودت 
را غوط��ه ور در حال��ي مي بیني که س��الها به دنبالش ب��ودي و فکر 
نمي کردي آن را در صحراي عرفات و مش��عر و مني پیدا کني. اکنون 

سبکبال شده اي.
باره��ا آرزو کرده بودي، کاش کودکي بودم که هیچ گناهي نکرده 
ب��ود و در بي گناهي، خداوند را صدا مي کرد. چند بار ش��اید آرزویت 
برآورده شده بود اما اینگونه که اکنون احساس مي کني، آن را نیافته 
بودي و االن با تمام وجودت احساس مي کني که شمارش اعمالت از 
صفر شروع شده و گناهي که دیروز بود امروز دیگر نیست و تو چقدر 

خوشحال هستي.
باري که س��الها بود دوش تو را زخمي ک��رده بود، پاهایت را از کار 
انداخته بود و کمرت را داش��ت مي شکس��ت، اکنون از روي دوش��ت 
افتاده اس��ت و تو تا ابرها باال رفته اي و قدم که مي گذاري زیر پایت را 
سخت نمي یابي. زندگي را آس��وده مي بیني، راه هاي رزق را باز، حل 

مشکالت را آسان و دویدن در مسیر نیایش را راحت مي یابي و لبخند 
تمام فرشتگان به روي پاکي دلت را ادراک مي کني.

در می��ان گریه های��ت که از س��ر ش��رمندگي از لطف دوس��ت و 
سرافکندگي در مقابل عظمت اوست، تبسم مي کني و از اینکه آنقدر 
عمیق در دایره دوس��تي خداوند قرار گرفته اي، بر خود مي بالي. هیچ 
نمي دانس��تي که حج اینگونه باشد ولي اینگونه بود. و آیا مي داني بعد 
از حج چگونه مي ش��ود؟ آنان که آزموده اند، مي دانند که گردبادهاي 
هجوم، هجوم گناه، گناهي که انسان را به قعر دوري از رب مي کشاند، 
در کمین اند و کمینگاه شان، بازار، خانه، کالم، عبادت و همه جاست.

در بازار با کاال، چش��م و دلت را مي خرن��د، در خانه با راحتي تو را 
سست مي کنند، در کالم، غیبت و تهمت مي نشانند و در عبادت با ریا 

و کبر و عجب، تیشه بر ریشه حال خوبي که داشتي، مي زنند.
شیطان، زخمي سنگ هاي توست. بر خود مي پیچد و آماده است تا 
فرصتي بیابد و تمام سنگ ها را بر سر تو بزند. به خداي کعبه تو را قسم 
مي دهم که مراقب حال خوب ات باش و ش��یطان زخم خورده را دست 
کم نگیر و مواظب سنگ هایش باش تا آن حال خوب تو را زخمي نکند.

يک دعای خاص 
امام موسی کاظم علیه السالم 

فرمودند:
أوَشک َدعَوةً  َو أسَرُع إجابَُة ُدعاُء الَمرِء 

اِلخیهِ  بَِظهِر الَغیِب؛
دعایی که بیشتر امید اجابت آن 

می رود و زودتر به اجابت می رسد،  دعا 
برای برادر دینی است در پشت سر او.

)اصول کافی،ج۱ ،ص۵۲(

۱- چون ش��روع به طواف نمای��د، باید هیب��ت، عظمت، خوف و 
خش��یت و رجای عفو و رحمت سراس��ر وجود او را بگیرد. اگر جوارح 
خارجیه نلرزد، الاقل دلش بل��رزد مانند مالئکه ای که حول ارض که 

دائماً به این نحو طواف می کنند.
۲- باید ملتفت باشد که طواف منحصر به طواف جسمانی نیست، 
بلکه یک طواف دیگری هم هس��ت که اصل طواف حقیقی است و آن 
را طواف قلب گوین��د به ذکر »رب البیت« و اصیل بودن آن برای این 
است که اعمال جسمانیه را امثله آنها قرار داده اند که انسان از اینها پی 

به آنها ببرد. چنان که مضمون روایت است.
۳- باید بداند همچنان که بدون قطع عالقه از اشتغال دنیویه و زن 

و فرزند و غیره نمی ش��ود به این خانه آمد، آن کعبه حقیقی هم چنان 
است که عمده حجب علقه است.

۴- در بوسیدن حجراالسود و استالم حطیم و دامن کعبه را گرفتن باید 
حال او حال مقصری باش��د که از اذیت و داغ و کشتن فرار کرده و به خود آن 
بزرگ ملتجی ش��ده که از تقصیراتش بگذرد. این اس��ت که گاهی دست و 
پایش را می بوسد و گاهی دامن او را می گیرد، گاهی خود را به او می چسباند، 
گاهی گریه می کند، گاهی او را به عزیزترین اشخاص پیش او، قسم می دهد، 
گاهی تضرع می نماید، بلکه او را از این مهلکه نجات دهد. خصوصاً اگر کسی 
باش��د که انسان بداند غیر از او پناهی نیست. حجاج دروغی قدری می دوند 

دور کعبه، بعد می روند به تماشای سنگ ها، بازارها و دیوارها.

طواف و آداب آن  دستورالعمل های عارف بزرگ 
مرحوم عالمه محمد بهاری)ره(
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قويترين مردم 
امام موسی کاظم 
علیه السالم فرمودند:

َمن أراَد أن یكنَ  أقَوی الّناِس  
َفلیَتوکل َعلی الِل؛

هر که می خواهد که 
قویترین مردم باشد بر خدا 
توکل نماید.
)بحار االنوار،۷ ، ص۱۴۳(

باخدایكعبهميثاقوبيعتميشود

ب��ه آرمان هاي پیامبر، وفادار بمانیم، در مس��یر پاکي و تقوا، 
گام برداری��م، عزت و کرامت امت اس��الم را نگهبان باش��یم، بر 
شکوه و عظمت قبله بیفزاییم، والیت را محور همه حرکت هاي 
اجتماعي و سیاس��ي خویش قرار دهیم، دین مدار و خدا محور 

باشیم و از دنیامداري و خودمحوري بپرهیزیم.
اگر این س��رزمین مقدس را وداع مي کنیم، همراه با آرزوي 
پذیرفته ش��دن حج و قبولي طاعات و دع��ا براي توفیق زیارتي 

مجدد، با معرفتي بیشتر و تعبدي ارزنده تر باشد.
بیعت با کعبه و حجراالس��ود، بیعت با خداس��ت و... بیعت با 
خ��دا یعني میث��اق با دین خدا، آن هم نه تنه��ا در زبان و لفظ و 

نگارش، بلکه در متن عمل فردي و تعهد اجتماعي.
به روزهاي آخر حضور در کنار کعبه نزدیک مي شویم.

خدا را ش��اکریم که به ما این موهبت را ارزاني داش��ت تا زائر 
خانه اش باشیم و قدم در مکان و شهري بگذاریم که محل نزول 
قرآن، خاستگاه نهضت اسالم، مقاومت مسلمانان موحد، بعثت 

و هجرت است.
در مس��جدي نماز مي خوانیم که برترین پرستش��گاه روي 

زمین است.
گرد کعبه اي طواف مي کنیم که مطاف فرش��تگان اس��ت و 
هزاران پیامبر و وصي و ولي خدا بیت اهلل را دیدار کرده و کنارش 

عبادت کرده اند.
این زیارت و عبادت، تعهداتي را بر دوش انس��ان مي گذارد. 
زیارت کردن خانه اي که ابراهیم، بنیادش را برافراش��ته است، 
رس��الت دفاع از توحید و مبارزه با ش��رک را بر عهده ما مي نهد. 
دیدار س��رزمیني که مخلصان و پاکان عالم، عاش��قانه زیارتش 

کرده اند، خلوص و طهارت را از زائر، توقع دارد.

فروتنيوكبرزدايي
فروتني و خاکس��اري و کبرزدای��ي، از درس هاي عظیم این 
س��فر و فریضه اس��ت. این درس از همان آغاز پوش��یدن جامه 
احرام، در گوش دل و جان خوانده مي ش��ود تا طواف و س��عي و 
هرول��ه و حضور در عرفات و منا و مش��عر و رمي جمرات و حلق 
موي سر و... اگر لباس هاي عادي نشان تشخص است، اینجا دو 

جامه احرام، آن را از انس��ان مي گیرد و همه مثل هم مي شوند. 
اگ��ر خود محوري نش��انه تکبر و خودبزرگ بیني اس��ت، اینجا 
خود را در جمع فاني س��اختن و قطره وار به دریا پیوستن و خود 
را ندی��دن و مطرح نکردن در کار اس��ت و خاکي بودن و خاکي 
زیس��تن. س��عي بین صفا و مروه گامي دیگر در این راه اس��ت و 

هروله تکاندن خود از غرورها و کبرهاست.
وقتي انس��ان خود را در دریاي خالیق گ��م مي کند و چون 
قطره اي به ای��ن اقیانوس مي پیوندد، در این خود فراموش��ي و 
خداجویي اس��ت که هویت بندگي خویش را مي یابد. در آمدن 
از پوس��ته و قش��ر زندگي روزمره، عمق مفهوم حیات را ترسیم 
مي کند. بناس��ت که حاجي همچ��و ابراهیم خلی��ل، در اینجا 
بت شکني کند و شیطان را رجم و سنگسار کند. اما بت او، همان 

نفس است و شیطانش همان خود.
وقتي حج حاجي تمام است که توانسته باشد نفسانیات را در 
مذب��ح ایمان ذبح کند و خود را در قربانگاه منا، زیر پا بنهد و تیغ 

بر حلق نفس اماره بگذارد.
راس��تي... چه تع��داد از این انبوه زائران خان��ه خدا، به عمق 
معارف حج و درس هاي این س��فر شگفت، پي برده اند و در عالم 
روح��ي آن به س��ر مي برند؟ و چه تعداد، برخوردي س��طحي و 
نگاه هاي بي عم��ق و بي نفوذ دارند و ش��کل گرایاني هس��تند، 

گریزان یا بي خبر از محتوا؟

ما اَْکَثُر الَّضجیج َو اََقُلّ الَحجیج 
دوباره به فکر راز جاذبه کعبه مي افتي و اکسیري که خدا در 

این بیت نهاده است و انسان را مجذوب مي سازد.
اگر مغناطیس��ي باش��د که دلها را جذب کند، اگر مرکزیتي 
باش��د که جهت گیري ها و حرکت را محور باش��د، اگر نشانه اي 
براي وحدت ها و آشنایي ها، رمز و کلید باشد، همین کعبه است. 
میلیون ها دل ش��وریده، هر پگاه و شامگاه، به این کانون متوجه 
اس��ت. در زندگي و مرگ، هنگام خ��واب و بیداري، در نیایش و 

نماز، همه جا و همیشه کعبه مرکزیت این نگاه است.
اگر جانهاي ما کاه باشد، کعبه کهرباست. اگر دلهاي ما رمیده 
باشد، قبله، عامل انس است، حرم ایمان است و صحن عبودیت 
و آستانه بندگي و سقف یقین و پنجره اي رو به بهشت و روزنه اي 

گشوده رو به خدا و سکویي براي پرواز تا به ابدیت.
اینهاست راز و رمز قداست و جاذبه کعبه، اینهاست سر جذبه 

قبله.
مکه، کنعان اهل ایمان است و کعبه، یوسف این دیار. حجاز، 
وطن معنوي و اعتقادي هر مس��لمان است و مکه، حرا، کعبه و 

صفا زادگاه و خاستگاه باورهاي مقدس ماست.
کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پي لیالي دیدار، 
رنج بادیه بر دوش کش��یده و بار هجران را تحمل کرده اند، تا به 

این مطاف و  مسعي برسند.
کعبه، راهي است که گام هاي پوینده صفاجویان را به مقصد 

معرفت و به وطن عشق مي رساند.
کعبه، عرش زمین اس��ت و فرش آسمان. کعبه، نگین حلقه 

چشم بصیرت است.
کعبه، مهر صداقت آیین و س��ند اعتبار این مکتب اس��ت و 
حجراالسود بر رکن این کعبه، نشان بیعت خدا با انسان است و 
بوسیدن و استالم و اشاره ما تجدید بیعت با خداي فطرت آفرین 

و فطرت خداباور.
کعبه، دل و جان ماست، ایمان  و باور ماست، کعبه همه چیز 
ماست، تا هست، آیین مان پا برجاست و تا هستیم، زیارت کعبه 

فرض الهي بر دوش ماست.
)بخشي از كتاب روح حج، جواد محدثي(

مكه، كنعان اهل ايمان است
 و كعبه، يوسف اين ديار. 

حجاز، وطن معنوي و اعتقادي هر مسلمان 
است و مكه، حرا، كعبه و صفا زادگاه
 و خاستگاه باورهاي مقدس ماست
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نامسورهها
به نظر مي رس��د که ضابطه و اصل کلي نامگذاري سوره هاي 
ق��رآن این بوده اس��ت که عین یک کلمه از س��وره یا یک کلمه 
هم ریش��ه یکي از کلمات س��وره، نام آن سوره قرار گرفته است. 
سوره هایي که نام مشهورش��ان از این قاعده کلي خارج است و 
روایات نامهاي دیگري برایش��ان ذکر ش��ده است که از همین 
اصل کلي پی��روي مي کنند چنانچه س��وره هاي فاتحه و انبیاء 
و اخ��الص که به این نامها مش��هورند و در روایات نام هاي حمد 
و اقتربت و صمد هم نامگذاري ش��ده اند. در بعضي قرآنها دیده 
ش��ده که براي بعضي سوره ها اس��امي دیگري نوشته اند که آن 
اسامي نیز مش��مول همین قاعده کلي است مانند سوره توبه = 
برائت، اسراء = بني اسرائیل، غافر = مؤمن، فصلت = سجده، ملک 

= تبارک، نبا = عم.
اختالف در نامگذاري س��وره ها از روای��ات گوناگوني که به 
بعضي از اصحاب منسوب اس��ت سرچشمه مي گیرد و از طرف 
دیگر بررس��ي روایات نش��ان مي دهد که تمام سوره هاي قرآن 
در زمان پیغمبر داراي ن��ام اختصاصي خود بوده اند و چون این 
اس��امي داخل در متن قرآن نبوده است به مرور زمان در معرض 
اختالف و اظهار س��لیقه صحابه قرار گرفته اس��ت. نوش��تن نام 
سوره ها در آغاز هر سوره و یا باالي صفحات قرآن به طریقي که 
امروز معمول است در مصاحف عثماني معمول نبوده است، زیرا 
اگر در مصاحف زمان خالفت عثمان نام س��وره ها نوش��ته شده 
بود، دیگر مورد اختالف واقع نمي شد. در نتیجه معلوم مي شود 
نوشتن نام سوره ها کاري است که بعدها براساس روایات مربوط 
به نامگذاري سوره ها انجام پذیرفته و اختالف جزیي موجود در 

نام سوره ها از همین بابت است.
بسماهللالرحمنالرحيمآغازسورهها

بسم اهلل الرحمن الرحیم نش��انه تجدید سوره است. عده اي 
بس��م اهلل را در هر س��وره یک آی��ه اصلي مي دانن��د و عده دیگر 

بس��م اهلل را جزئي از هر س��وره نمي دانند ولي در مورد بسم اهلل 
آغاز سوره فاتحه )حمد( هیچ گونه اختالفي بین علماي اسالمي 

نیست.
از روایات ابن مس��عود بر مي آید ک��ه در مصحف عثماني به 
پیروي از مصحف ابوبکر در آغاز س��وره ها بس��م اهلل نوشته شده 

است.

نوش��تن بس��م اهلل در آغاز س��وره ها به زم��ان پیغمبر )ص( 
باز مي گردد و این کار به دس��تور رس��ول اکرم )ص( انجام شده 
اس��ت. تنها یک س��وره از قرآن در آغاز بدون بس��م اهلل ش��روع 
مي شود و آن س��وره برائت یا توبه است که خطاب به مشرکین 
مکه نازل شده است. یک سوره نیز دو بسم اهلل دارد، یکي در آغاز 

سوره و دیگري در وسط آیات سوره و آن سوره نمل مي باشد.

دانستنيهايي
ازقرآنكريم

وحدت و انسجام در ر فتار، حاصل وحدت عقیده
از دیدگاه اس��الم عقیده و نگرش، راهگشا و روشن کننده عمل و حرکت است. بدون عقیده، 
َیّات  « و بعد از  عمل معنا ندارد. همه چیز انسان از نیت و قصد او شروع می شود. » إِنََّما ااْلَْعَماُل بِالِنّ
نیت و قصد نیز مبتنی بر شناخت و جهان بینی انسان است. بنابراین اساس رهنمودهای مکتب 
اسالم را از جهان بینی واحدی شروع می کنیم و به عمل واحدی می رسیم. پس وحدت کلمه یا 

همان وحدت در عقیده و باور و سخن است که ما را به وحدت عمل رهنمون می سازد.
باید کوشش شود آن وحدت حقیقی که الزمه یک امت مسلمان است و مورد توجه پیغمبران 
عالم اس��ت و مورد امر خدای تبارک و تعالی اس��ت، آن امر را دنب��ال کنیم. در طبقات متعارف 
ملت و ملت ها این وحدت آس��ان تر اس��ت تا طبقات به اصطالح باال. به طور کلی از دیدگاه امام، 
مبنا و اس��اس وحدت عمل، وحدت اسالم اس��ت و لذا با هماهنگی بین عقیده و عمل است که 
وحدت معنا می یابد. اگر ما در عقیده و در کلمه دارای وحدت هس��تیم، معنا ندارد که در عمل و 
در حرکت  های سیاسی و اجتماعی فاقد وحدت باشیم. به تعبیر امام خمینی)ره(: در اسالم، نژاد، 
گروه،  دستجات، زبان و این طور چیزها مطرح نیست. اسالم برای همه است و به نفع همه و ما با 

شما برادر هستیم به حکم قرآن، به حکم اسالم و از هم جدا نیستیم، دشمنی در کار نیست، همه 
برادر، همه مسلمان، همه اهل قرآن، هم تابع رسول  اکرم)صلی اهلل علیه وآله(.

ِ َمَع الَْجَماَعِة َو ِإَیّاُکْم َو الُْفْرَقَة.« برای نمونه،  امام علی)علیه السالم( می فرماید: » َفِإَنّ َیَد الَلّ
یعنی پس )بدانید که( دست خدا با جماعت است و از تفرقه و جدایی بپرهیزید.

این گونه روایات و احادیث بیان کننده آن اس��ت که وقتی اقش��ار و گروه های انسانی با هم 
ش��دند و فرد تبدیل به جماعت و نفس تبدیل ب��ه اجتماع گردد و اجتماع و جماعت نیز هدفی 
واحد و راهی واحد را آغاز کنند، سنت و قانون الهی حاکم بر جهان است که آنان در رسیدن به 
اهداف خود موفق خواهند شد. آری سنت و قانون الیتغیر خدایی این است که جمع و اجتماع 
واحد را یاری می کند، ولی حاصل تفرقه و جدایی جز شکست نخواهد بود. لذا در احادیث تعبیر 
»دس��ت خدا« که مظهر قدرت و توان اوس��ت، همراه با جماعت آمده اس��ت. امام خمینی نیز 
تأکید دارد که این امر ارتباط مس��تقیم میان پیروزی و موفقیت در زندگی با اجتماع و وحدت 

یک قاعده عقلی، تجربی، شهودی و شرعی است.

  حسین حیدری

دلیل رحم خداوند 
امام صادق علیه السالم فرمودند:
ُجَل لَُشَدِة  َل َیَرَحُم الرَّ َوَجّ إنَّ اللَ َعزَّ

ُحبِّ لَُولَُده؛
براستی که 

خداوند عزوجل رحم می نماید 
مرد را، به سبب شدت 
محبت او به فرزندش.

)ثواب االعمال و عقاب االعمال(
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۱- کارت شناس��ایي زائر که به ش��ما تحویل م��ي گردد را 
همواره تا پایان س��فر از خود جدا نک��رده و در حفظ و نگهداري 

آن کوشا باشید.
۲- کتب ، نوار و نشریات و ... که در عربستان توزیع مي شود 
را تا حد امکان دریافت ننموده و در صورت دریافت بهترین کار 

این است که تحویل روحاني و یا مدیر کاروان فرمایید.
۳- بهتر اس��ت بروش��ور حاض��ر را قبل از س��فر بطور کامل 

مطالعه و همراه خود به کشور عربستان نبرید.
۴- فراموش نشود اس��تعمال دخانیات در عربستان ممنوع 
بوده و انجام این عمل در حرمین ش��ریفین و یا محوطه بیروني 

آنها بعضاً سبب بازداشت افراد گردیده است.
۵- بعضاً مشاهده شده برخي افراد سودجو با ارسال پیامک و 
اعالم اینکه شما در مسابقه اي برنده و یا در صورت ارسال پیامک 
به شماره اي از تخفیفي بهره مند مي شوید و یا ... از شما بخواهند 
پیامکي و یا تماس��ي را با ش��ماره اي برقرار فرمایید. در پي این 

ارتباط کل مبلغ شارژ سیم کارت شما را تخلیه مي نمایند.
۶- بانوان محترمه ضمن حفظ حجاب اسالمي از پوشش هایي 

که از نظر مدل و یا رنگ با فرهنگ کش��ور میزبان مغایرت دارد 
جداً بپرهیزید و معرف زن ایراني و مسلمان باشید.

۷- از جمله مواردیکه بایس��تي در هن��گام خرید و تردد در 
ب��ازار رعایت فرمایید:  حتماً ، زمان خرید را طوري تنظیم کنید 
که مصادف با زمان نماز نباشد که با تعطیلي فروشگاهها مواجه 
ش��وید ،  دقت کنید تمامي فروش��گاهها به دوربین مدار بسته 
مجهز است ، پرو لباس در عربستان مرسوم نیست و  بعضاً ممنوع 
است، از خرید اشیاء و یا خوراکي و ... که نسبت به آن علم ندارید 

پرهیز فرمایید ، مراقب سارقین  باشید.
۸- یکي از ش��یوه هاي جدید سرقت که در اصطالح »دزدي 
پنهان« نام دارد و در یکي دو س��ال اخیر شیوع پیدا کرده است 
بدین ش��کل است که اوالًس��ارق مورد وثوق شما است یعني به 
راحتي به محل نگهداري پول و اشیاء شما دسترسي دارد. مثل 
خانه دار هتل ، راننده و ... دوماً س��ارق هیچگاه ، کل پول ش��ما 
و یا اش��یاء مش��خص و در معرض دید را س��رقت نمي نماید تا 
موجب برانگیختن حساسیت شما شود. بطور مثال از یک بسته 

صدتایي ۵۰۰۰ توماني ۵ تا ۱۰ تاي آن را سرقت مي کند.

 pin cod ۹- در صورتیکه گوش��ي همراه ش��ما داراي قفل
است حتماً آن را فعال نمایید.

۱۰- هنگام عب��ور از عرض خیابانها نهایت دقت را داش��ته 
باشید، متاًسفانه رانندگان عربستان عموماً بي احتیاط رانندگي 
مي نمایند، حتماً از محل خط کشي و عبور عابر تردد کنید چرا 
که در غیر این صورت و وقوع حادثه ش��ما مقصر شناخته شده و 

راننده ضارب ملزم به توقف نیست.
۱۱- از چاپ عکس و انتقال فیلم به CD و ... و تعمیر رایانه و 

تلفن همراه در فروشگاههاي سعودي بپرهیزید.
۱۲- در صورت خرید سیم کارت عربي سعي کنید خودتان 

سیم کارت ایراني را خارج کنید تا مورد سرقت قرار نگیرد.
دفاتر حراس��ت س��ازمان حج و زیارت و بعث��ه مقام معظم 
رهبري مس��تقر در ستادهاي حج در مدینه منوره و مکه مکرمه 
بصورت ۲۴ س��اعته آماده پذیرش تماس��هاي زائرین گرامي و 
دریافت گزارش��ات شما مي باش��د، و این دفتر مرکزي آرزوي 
سفري امن و حجي مقبول براي شما بزرگواران و زائرین محترم 

حرم امن الهي دارد.

توصيههايعمومي
درحجبرایزائران

فريادرسي در سختي ها
مردمي  که براي زیارت خانه خدا به مکه رفته بودند، مردي را دیدند که به جاي هر دعایي، 
فقط بر پیامبر و اهل بیتش صلوات مي فرس��تاد. در س��عي بین صفا و مروه در وقوف در مشعر و 

در عرفات و در مني هر کس دعایي مي خواند، او صلوات مي فرستاد.
روزي، از او پرسیدند: ما جز صلوات چیز دیگري از تو نشنیده ایم، علت چیست؟

مرد پاسخ داد: پدر پیري داشتم. چند سال قبل با او براي زیارت خانه خدا به اینجا آمدم. در 
بین راه مریض ش��د و به بستر مرگ افتاد. یک بار، ناگهان دیدم که رویش مانند قیر سیاه شد و 
آثار عذاب بر چهره اش ظاهر گش��ت. در آن حال، او ناله مي کرد و مي گفت: سوختم، سوختم، 

آتش گرفتم.
من که ناراحت و درمانده شده بودم، به خداوند پناهنده شدم و گفتم: خداوندا، اگر پدرم در 

این حال بمیرد، باعث رسوایي من خواهد شد.
طولي نکش��ید که دیدم کم کم سفید و نوراني گردید و بعد در حالي که آرامشي به او دست 

داده و خندان شده بود، از دنیا رفت.

با خود گفتم: خداوندا، به من بفهمان که چه بر سر پدرم آمد.
آن ش��ب در خواب، پدرم را در کمال آس��ایش و خوش��ي دیدم. احوالش را پرسیدم، گفت: 
اعمال و رفتار مرا دیده بودي و من واقعاً مس��تحق عذاب الهي بودم. اما موقعي که فرشته مرگ 
به سویم آمد، با بدترین و سخت ترین حالت، ناگهان ندایي از سوي پیامبر خدا، حضرت محمد 
مصطفي صلي اهلل علیه و آله بلند شد که: اي کسي که در عمرت بر ما زیاد صلوات مي فرستادي، 

حال موقع تالفي ما است.
پس از آن رویم س��فید ش��د و عذاب از من دور گشت و آسایش و خوشي به من روي آورد و 
اکنون نیز به برکت صلوات هایي که مي فرستادم در امنیت و سعادت هستم. این ها همه، هدیه 

حضرت محمد مصطفي صلي اهلل علیه و آله در برابر صلوات مي باشد.
مرد جوان ادامه داد: از آن روز به بعد... من تصمیم قطعي گرفتم که دست از صلوات برندارم، 

تا شفاعت پیامبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش نصیب من گردد.
از کتاب داستان هاي اسالمي، شهید آیت اهلل دستغیب

سخن پاكیزه 
امام محمدباقر علیه السالم 
فرمودند:

ن قالَها و  یَبَة ِممَّ ُخُذوا الكِلَمَة اطَّ
إن لَم یعَمل بِها ؛
سخن طیب و پاکیزه را از هر که 
گفت بگیرید،  اگر چه او خود،  
بدان عمل نکند.
)تحف العقول، ص۳۹۱(
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بركت و اتمام حجت 
امام حسن عسکری 
علیه السالم فرمودند:

الُموِمُن بََرَکٌة َعلی الُموِمِن 
ٌة  َعلی الكافر؛ َو ُحجَّ

مؤمن برای مؤمن برکت 
و برای کافر، 

اتمام حجت است.
)تحف العقول، ص۴۸۹(

ويژگیهایعلی)ع(ازديدگاهرسولخدا)ص(
حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله بارها با اش��اره به موقعیت 
معن��وی امام علی علیه الس��الم ، بر فضیلت ه��ای آن حضرت و 

وصی بودن ایش��ان تأکید ورزیده است. آن حضرت در گفتاری 
به دخترش، فاطمه علیهاالس��الم می فرمای��د: »ای فاطمه! آیا 
خشنود نیستی من تو را به همسری کسی درآوردم که اسالمش 

غديرتنهايک
حادثهتاريخینيست

غدی�ر، تنه�ا نام یک س�رزمین نیس�ت، ی�ک تفکر 
است؛نش�انه ای اس�ت از تداوم خط نبوت؛چش�مه ای 
اس�ت كه تا پایان هستی می جوش�د؛غدیر، روز اكمال 
دین، اتم�ام نعمت و موجب خش�نودی خداس�ت؛روز 
بزرگ، روز گش�ایش و روز تکامل است؛غدیر، نه تاریخ 
است، نه جغرافیا و نه روایت، بلکه والیت است؛پیشوند 
غدیر، رسالت است و پسوند آن، والیت و امامت. غدیر، 
سرچش�مه همیشه جوش�ان والیت اس�ت كه از سینه 
تفتیده »خ�م« به جام محب�ت دوس�ت داران پیامبر و 
خاندانش جاری اس�ت. غدیر، شایس�ته هر ثناست كه 
وحی از او پیراس�ت و محمد بدو آراس�ت و اس�ام از او 
برخاس�ت. غدیر، تفس�یر بدر و احد و شأن نزول صفین 
و نهروان است. بدر، عدالت می خواست؛ احد، شجاعت 
آرزو م�ی كرد؛ خیبر تماش�ای صداقت را تمنا داش�ت و 
غدی�ر، آمین آن همه ثن�ا و دعا بود. غدیر، روز انس�ان 
اس�ت. غدیر، تداوم رس�الت محمد صلی اهلل علیه و آله 
در والیت علی علیه الس�ام اس�ت. غدیر، عید پیمان و 
میثاق و عهد اس�ت. غدیر، عید عدالت و رهبری اس�ت. 

عید امامت و والیت بر عاشقان مبارک باد.

مسائل متفرقه

    س. در رس��اله ی مناس��ک حج آی��ت اهلل گلپایگانی )ره( 
مس��تحبات بسیاری در خصوص مناسک حج ذکر شده است. 
ولی امر مس��لمین در مورد عمل به آن مس��تحبات چه نظری 

دارند؟
ج: عمل به آن به قصد رجاء ثواب بالمانع است.

    س. آیا وضو گرفتن با آب زمزمی که مخصوص نوش��یدن 
است، جایز است؟

ج: در صّحت آن اش��کال اس��ت. باید احتیاط را رعایت کند، و 
مباح بودن آب وضو را احراز نماید.

    س. وضو گرفتن از آب های خنک مس��جدالحرام و اطراف 
آن � که برای آش��امیدن اختصاص داده ان��د اعم از کلمن ها و 

شیرها � چه حکمی دارد؟
ج: صّحت وضوء با شک در اباحه آب برای وضوء، محل اشکال 

بلکه منع است.
    س. در بین مردم متعارف است که عمل مستحبی همانند 
زی��ارت و یا طواف و یا عمره مفرده را برای خود و دیگران به جا 
می آورن��د، آیا چنین عمل واحدی که اصالت��اً از ناحیه خود و 

نیابتاً از طرف دیگران می باشد صحیح است؟
ج: ش��ریک کردن دیگران در حّج یا عمره ی مس��تحب خود، 

جایز است.
    س. اگر اعلم در مسأله ای فتوا نداده و تنها احتیاط واجب 
کرده اس��ت، ولی فاألعلم آن احتیاط را ندارد، آیا الزم اس��ت 
مقلّ��د اعلم بدان��د مرجعش احتیاط واجب ک��رده و باید نیت 
رجوع به فاألعلم کند، یا همین که در مقام انجام وظیفه شرعی 

 فتاوای رهبر معظم انقالب

  كوثریازِمِیغدير
پیامب��ر در س��ال دهم هجرت ح��ج گزارد و به س��وی مدینه 
بازگش��ت. در روز هجدهم ذی حجه که قافله های بسیاری پیش 
از پیامبر حرکت می کردن��د و عده ای از پِس حضرت می آمدند، 
پیامبر به سرزمین غدیر خم رس��ید. او به فرمان الهی دستور داد 
سواران و پیادگان توقف کنند، آنان که رفته اند، بازآیند و آنان که 
نیامده اند، برس��ند. س��پس بر انبوهی از جهاز شتران فراز رفت و 
خدای را سپاس گفت و از اینکه به زودی از میان آنان خواهد رفت، 
خبر داد. سپس از آنان خواست درباره چگونگی ابالغ رسالت وی 
گواهی دهند. مردمان فریاد برآوردند: شهادت می دهیم که تو پیام 
ح��ق را ابالغ کردی، نصیحت کردی و جهاد نمودی. خداوند تو را 
پاداش نیکو دهد. آن گاه از جایگاه واالی خود در میان امت سخن 
گفت و از آنان بر اولویت خود گواه خواست و پس از شنیدن پاسخ 
های یک صدا و بلند، دست علی علیه السالم را گرفت و با شکوهی 
شگرف و فریادی رسا فرمود: »من کنت موال فعلی مواله.« سه بار 

این جمله را تکرار و بر یاوران و پذیرندگان والیت او دعا کرد.
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مروت و جوانمردی
در روایات ما از »حس��ن معاش��رت«، 
»حفظ العی��ب  و  م��دارا«  و  »رف��ق 
همس��فران« به عنوان نش��انه مروت در 

سفر یاد شده است.
 امام صادق)علیه السالم( می فرماید: 
»مروت دو گونه اس��ت: م��روت در حضر 
و مروت در س��فر. مروت در حضر عبارت 
اس��ت از تالوت قرآن،  حضور در مساجد، 
همنش��ینی با اهل خیر و نظ��ر در فقه و 

مسائل فقهی. 
اما مروت در سفر عبارت است از بذل 
و بخش��ش، مزاح ک��ردن در صورتی که 
خدا را به خشم نیاورد، مخالفت نکردن با 
همسفران و سخن نگفتن پشت سر آنان 

پس از جدا شدن از آنها.« 
سفر و وقایع آن امانت است و در حفظ 

امانت باید کوش��ید. بنابراین اگر حاجی 
نمونه به هنگام معاش��رت ب��ا همراهان، 
از آنها ضعفی دید و نامطلوبی مش��اهده 
کرد، باید در سفر آن را بازگو نکند که این 

خالف مروت است.
امام صادق)علیه الس��الم( می فرماید: 
ُجُل بِما  َث الَرّ ِة اَْن یَُح��ِدّ » لَْیَس ِم��َن الُْمُرَوّ
��َفِر ِمْن َخْیٍر اَْو َشٍرّ «؛ »دور از  یُْلقی ِفی الَسّ
جوانمردی است که شخص آنچه از نیک 

و بد می بیند، بازگو کند.«

حاجی نمونه 

نعمت بدون حسد 
امام حسن عسکری)ع(:

التَّواُضُع ِنعَمٌة 
الیُحَسُد َعلیها؛

تواضع و فروتنی 
نعمتی است 
که بر آن 
حسد نبرند.
)تحف العقول، ص۴۸۹( 

بوده و عملش طبق فتوای فاألعلم است کافی است؟ به عبارت 
دیگ��ر، اگر نظر اعلم مثاًل در احرام از مکه قدیم احتیاط واجب 
است، ولی فاألعلم چنین احتیاطی نداشته، و مقلّد اعلم از مکه 
جدید ُمحرم ش��ده و بعد از اعمال حّج فهمیده اس��ت که اعلم 
چنین احتیاطی داش��ته، آیا عملش صحیح اس��ت یا خیر؟ و 

اکنون چه وظیفه ای دارد؟
ج: اگر عمل او در هنگام صدور مطابق با فتوای کس��ی بوده که 
می توانس��ت ش��رعاً از او تقلید کند و بنای بر تقلید او بگذارد، 

صحیح و ُمجزی است.
    س. در برخ��ی م��وارد، زائ��ران بیت اهلّل الحرام یا س��ایر 
مس��افران، وقت نماز در هواپیما هس��تند، با توجه به این که 

نماز در هواپیما معموالً مانع اس��تقرار و طمأنینه نیست، در 
صورتی که س��ایر ش��رایط، مثل قیام و قبله و رکوع و سجود 
مراعات ش��ود، آیا در صورت علم ی��ا احتمال این که پیش از 
اتم��ام وقت نماز به مقصد می رس��ند و می توانند نماز را پس 
از پیاده ش��دن از هواپیما بخوانند، نم��از در هواپیما کفایت 
می کن��د یا باید تأخیر بیندازند و در صورتی که نماز را در آن 
ح��ال خواندند و پیش از اتمام وقت نماز پیاده ش��دند، اعاده 

نماز الزم است یا نه؟
ج: با تمّکن از استقرار و اس��تقبال قبله، نماز صحیح و ُمجزی 

است، بلکه جهت درک فضیلت اّول وقت افضل است.
    س. آیا اس��تحباب سه روز روزه مس��تحّبی در مدینه 

منّوره ب��رای برآمدن حاج��ت اختصاص به مس��افر دارد 
ی��ا برای اهال��ی مدینه و کس��ی که قصد عش��ره دارد نیز 

مستحب است؟
ج: اختصاص به مس��افر ندارد، و ذکر مس��افر جهت استثناء از 

صوم در حال مسافر بودن است.
    س. کس��ی ک��ه عمره تمّتع اس��تحبابی به ج��ا آورده، آیا 
می توان��د بدون ع��ذر و به دلخواه خ��ود، آن را رها کرده و حّج 
تمّتع به جا نیاورد؟ و در فرض جواز، آیا انجام طواف نس��اء نیز 

الزم است یا نه؟
ج( می تواند رها کند و چیزی بر او نیس��ت و احتیاط آن است 

که طواف نساء را انجام دهد.

پیش تر از دیگران و دانشش بیشتر از همگان است؟ به راستی، خدای 
تعالی به اهل زمین توجه فرمود و از میان ایش��ان، پدرت را برگزید و او 
را پیامبر قرار داد. بعد دوباره به آنها توجه فرمود و از ایش��ان شوهرت را 
برگزید و او را وصی قرار داد.« س��پس رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله 
فرمود: »ای فاطمه! به راس��تی برای علی فضیلت هایی است که هیچ 
کس آن را ندارد: تو که بانوی زنان بهشتی، همسر او هستی. دو نتیجه و 
زاده رحمت، حسن علیه السالم و حسین علیه السالم که فرزندزادگان 
من هستند، فرزندان او هس��تند. برادرش، جعفر بن ابی طالب کسی 
اس��ت که با دو بال در بهشت آراسته گردیده اس��ت و با فرشتگان هر 
کجا خواهد، پرواز می کند. علم اولین و آخرین نزد اوست. او نخستین 
کسی است که به من ایمان آورد. او آخرین کسی است که هنگام مرگ 

با من دیدن می کند. او وصی من و وارث همه اوصیاست«.

  غديردرقرآن
آی��ه ای که پیش از اعالم رس��می والیت امی��ر مؤمنان علی علیه 
الس��الم نازل ش��د، از یک س��و، بیان گر اهمیت فوق العاده غدیر و از 
سوی دیگر، نشان دهنده نگرانی های رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
در این باره اس��ت: »ای پیامبر! آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل 
شده است، کاماًل ]به مردم[ برس��ان و اگر ]این کار را] نکنی، رسالت 
او را انج��ام نداده ای. خداوند ت��و را از ]خطرهای احتمالی ]مردم نگه 
می دارد و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند.« قرآن کریم، 
آشکارا اعالم نشدن والیت علی علیه السالم را با ناتمام ماندن رسالت 
اله��ی برابر می داند و در مقابل نگرانی هایی که رس��ول خدا صلی اهلل 
علیه و آله داش��ت، وعده حفظ و حراست به ایشان داده می شود. آیه 
ای که پس از اعالم والیت امام علی علیه الس��الم در غدیر نازل ش��د، 
موجی از شادی را در دل های مؤمنان پدید آورد و آرامش و اطمینان 
خاطر به آنان بخشید: »امروز کافران از ]زوال[ دین شما ناامید شدند. 
بنابراین، از آنها نترس��ید و از من بترس��ید. امروز دین شما را کامل و 
نعمت ها را بر ش��ما تمام کردم و اس��الم را به عنوان آیین ]جاودان[ 

شما پذیرفتم«.

  پاسداشتغدير؛سنتنبوی
جوامع بش��ری نیازمند یادآوری و حضور همیش��گی هویت های 
فرهنگی و اصالت های معنوی اس��ت. زنده نگه داش��تن شعایر الهی، 
رسالتی اس��ت که مرزبانان عقیده و ایمان، از جمله رسول اکرم صلی 
اهلل علیه و آله بر آن تأکید داشته اند. از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 

نقل ش��ده است که فرمود: »به من تبریک بگویید؛ زیرا خداوند مرا به 
پیامبری و اهل بیتم را به امامت ممتاز ساخته است«.

در روایت دیگری پس از ذکر حدیث غدیر آمده اس��ت: »س��پس 
رس��ول گرامی در خیمه مخصوص خویش نشست و به امیر مؤمنان 
علی علیه السالم دس��تور داد در خیمه دیگری بنشیند و به مردم امر 
فرمود به حضور علی علیه السالم برسند و به او تبریک بگویند.« اینک 
و در عصر ما، شناختن مرزهای بلند غدیر، بازگویی این شکوه و جشن 

و سرور این عید بزرگ، در راستای آن پاس داشت است.

  آدابغدير
در تاریخ اس��الم، غدیر و امامت همان ان��دازه اهمیت دارد که روز 
مبعث؛ زیرا غدی��ر، امامت را به وجود آورد و ادامه رس��الت بود. حاج 
میرزا جواد ملکی تبریزی در این باره می نویس��د: »روز غدیر نس��بت 
به مبعث، به منزله باطن از ظاهر و به منزله روح از انس��ان اس��ت؛ زیرا 
هر چه در مبعث از خیر و س��عادت وجود دارد، مشروط به والیت امیر 
مؤمنان و امامان اس��ت«. به دلیل اهمی��ت عید غدیر به عنوان بزرگ 
ترین و مهم ترین اعیاد اس��المی اس��ت که آداب بی شماری برای آن 
بیان ش��ده اس��ت. فراوانی آداب و اعمال این روز، با اعمال هیچ روزی 
قابل مقایسه نیست و در این آداب و اعمال، همه گروه ها مورد خطاب 
ق��رار گرفته ان��د. از جمله آداب عب��ادی این روز به نماز ش��ب و روز 
غدیر، نماز مس��جد غدیر، روزه، یاد خدا و پیامبر، زیارت امیر مؤمنان 
علی علیه الس��الم و غسل می توان اشاره کرد. همچنین جشن و عید 
گرفت��ن، تبریک و تهنی��ت به پیامبر، امیر مؤمن��ان و یکدیگر، دید و 
بازدی��د، صدقه دادن، دی��دار با رهبری و بیعت و اتح��اد و اجتماع، از 

جمله آداب اجتماعی و سیاسِی سفارش شده در این روز است.

  تبريکوتهنيتغدير
س��نت دیرینه در غدیر، تبریک خاص آن است که مفاهیم واالی 
این روز را بازتاب می دهد. امام صادق علیه السالم فرمود: »هرگاه در 
این روز، برادر مؤمن خود را مالقات کردی، بگو: شکر خدای که ما را به 
این روز گرامی داشته و از مؤمنان و وفاداران به پیمانی قرار داده است 
ک��ه با ما بس��ته و ما را از منکران و تکذیب کنن��دگان روز قیامت قرار 
نداده است«. امام رضا علیه السالم نیز فرمود: »در این روز به یکدیگر 
تبریک و تهنی��ت بگویید و هرگاه برادر مؤمن خود را مالقات کردید، 
بگویید: س��پاس خدایی را که ما را از تمسک کنندگان به والیت امیر 

مؤمنان علی علیه السالم قرار داده است«.
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راه حق
مهم ترين مانع سالکان 

راه خدا چیست؟
ب��ه یقی��ن حجاب��ي بدت��ر از حجاب 
خودخواهي، خودبرتربیني و خودمحوري 
نداریم. به تعبیر بعضي از بزرگان اخالق، 
»انانی��ت« بزرگ ترین مانع س��الکان راه 
خدا است و طریق نیل به لقاءاهلل ریشه کن 
ساختن »انانیت« مي باشد؛ ولي این کار، 
کار آس��اني نیس��ت چرا که به یک معني 

جدا شدن از خویشتن است!
تو خود حجاب خودي، حافظ از میان 

برخیز!
ول��ي ای��ن امر میس��ر مي ش��ود با 
ممارست ها و خودسازي ها و استمداد 
از ح��ق و توس��ل ب��ه ذی��ل عنای��ات 
اولی��اءاهلل، آري، ت��ا عل��ف هرزه هاي 
محبت و عشق به غیر خدا از دل کنده 
نش��ود، نهال محبت و عش��ق او نمو و 

رشد نخواهد کرد!
در ح��االت یک��ي از اولی��اءاهلل نق��ل 
کرده اند ک��ه در دوران جوان��ي در زمره 
پهلوان��ان قهرمان بود، روزي پیش��نهاد 
کردند که ای��ن پهلوان ج��وان با پهلوان 
مع��روف و قدیم��ي و پرآوازه س��لطان، 

مسابقه کشتي دهد.
هنگامي که میدان مس��ابقه با حضور 
م��ردم و صاحبان مقام آماده ش��د و دو 
م��رد »ی��ل« و قهرمان، آماده کش��تي 
گرفتن ش��دند، زني که بعداً معلوم شد 
مادر پهلوان قدیمي اس��ت، کنار پهلوان 
جوان آم��د و چیزي در گ��وش او گفت 
و رفت. گف��ت: اي جوان! قرائن نش��ان 
مي ده��د که تو پیروز خواهي ش��د ولي 
راضي نشو بعد از یک عمر آبروي ما برود 

و نان ما بریده شود.
پهلوان جوان در کش��اکش س��خت 
»انانیت« و »پش��ت پا زدن به نام و آوازه 
و مزایاي فراوان« گرفتار ش��د و سرانجام 
تصمیم خ��ود را گرف��ت و در یک لحظه 
حس��اس مس��ابقه، کوتاه آم��د تا حریف 
پش��ت او را به خاک برس��اند و در نظرها 

خوار نشود!
اکنون از خود او بشنوید، مي گوید:

»در آن لحظ��ه ک��ه پش��تم به خاک 
رس��ید، ناگهان دی��دم حجاب ها از پیش 
چشمم کنار رفت و تجلیات حق در قلبم 
نمایان گش��ت و آنچه باید با چش��م دل 

ببینم، دیدم!«
آري با شکس��تن این بت، آثار توحید 

نمایان مي شود.

رهايی زبان 
امام علی علیه السالم 

فرمودند:
اَللِّساُن َسُبٌع، اِن 

ُخّلَی َعنُه َعَقَر؛
زبان، حیوان 

درنده است، اگر 
رها شود می گزد.

)نهج البالغه(

عم��ل حج را نمی توان با س��ایر مق��ررات دین 
مقایسه نمود. چه برای بس��یاری از عبادات مانند 
نم��از و روزه و ذکر خداوند و مانن��د اینها از اعمال 
عبادتی اگرچه تأثیر و نتیجه نیکو در روحیه شخص 
دارد و لیکن آن اثر به هر اندازه که باشد، محدود به 
حد معینی است، ولی عمل حج اگر از روی التفات 
و دارای ارکان و ش��رایط مقرره باشد و به علت عدم 
توج��ه به حقیقت آن تباه نش��ود، در روان انس��ان 
نیرویی پدید می آورد که تا زنده اس��ت، در پنهان و 
آشکار نگهبان او خواهد بود و رازهای خواسته شده 
او را با دقت رسیدگی می کند و قاصد حج هنگامی 

که مهیا می ش��ود از خانه اش خارج شود، اگر به مقصود خویش و رفعت 
ش��أن خود دانا باش��د و آن را چنان که سزاوار است دریابد و به نور الهی 
به آن نظر افکند و خواس��ته باش��د آن راه را بر طبق هدایت و راهنمایی 
حضرت پروردگار طی نماید، دل او متوجه عالم دیگری خواهد ش��د و 
از ظواهر ناپایدار به حقایقی اس��توار بینا می شود. و در آن هنگام است 
که خواهان بی نیازی و توانایی خود می گردد، نه آنچه تاکنون خواهنده 
آن بوده اس��ت و مهیای آن می شود که همه خواهش ها و تاریکی های 

طبیعت را از خود پاک سازد.
 این نخستین اندیشه است که قاصد حج احساس 
می کند تأثیر آن را در شناسایی مقام نفس انسانی و 
برتری روح از دلبس��تگی به ظواهر زندگی دنیایی و 
هنگامی که در میقات حاضر شد و غسل کرد و جامه 
احرام در بر نمود، دل او از جالل آن اندیشه ها و ملکاتی 
که در نفس او پیدا شده اس��ت، پر گشته و زندگی و 
همه ش��ئون آن را از خود دور می افکند، جز این که 
عباداتی را که در حج از او خواس��ته ش��ده به نحوی 
که موجب تقرب و قبول باشد انجام دهد و نمی بیند 
خود را مگر فردی از لشکریان خداوند متعال که آنان 
را خوانده اند و به اجابت موفق گشته اند. و هنگامی که 
پوشش و کیفیت خود را تغییر داد و خواری موقف و 
بیچارگی خود را آش��کار نمود، بر خود الزم می داند 
که دلش پاک و کردارش پاکیزه و گفتارش راس��ت 
و بی آالیش باش��د و کس��ی را از خود نرنجاند و برای 

خشنودی حضرت پروردگار از روی صفا و حقیقت 
از خود بگذرد و هس��تی خود را از هرگونه آلودگی و 
آمیختگی به اغراض دور و متوجه حق متعال سازد.

 در نتیج��ه هنگامی که عمل��ش را تمام نمود، 
نور معرفت دل او را فرا گرفته و روش��ن س��اخته و 
گوش��ه های قلب او از همه رخنه های ریز و باریک 
شرک و کفر پاک شده است و فایده عملش در همه 
قوا و س��پاهیان و دس��ته های مددکار آنها سرایت 
نموده و همه را اسالم آورنده و در راهی که خداوند 
متعال مقرر فرموده، پشتیبان یکدیگر و همدست 
و هماهنگ و یگانه و خرس��ند می بیند و نفس او به 
روح تبدیل گش��ته و گمان و اندیش��ه بی جای او را تعقل و دانش های 
بی حقیقت او را حکم و برهان جایگزین گش��ته و صفات زشت او نیکو و 
پسندیده گردیده، شهوات او عفت و پاکدامنی، خشم او بردباری و عزم 
بر کارهای خیر، لذت ش��خصی او دوستی و محبت و نومیدی او از خیر 
و رحمت خداوندی به امیدواری و ناسپاس��ی او به سپاس��گزاری و آز او 
ب��ه توکل بر خدا و توانایی او به مهربان��ی و حماقت او به فهم و زیرکی و 
بی پروایی و رس��وایی او به نیکی و پرستش خداوندی و خودخواهی او 
ب��ه فروتنی و نرمی و بیهوده گویی او به خاموش��ی و 
برتری خواس��تن و گردنکشی او به تسلیم و پاکی از 
هر گزندی مبدل گردیده و جز اینها از فضائل دیگری 
نیز بهره گرفته که نتیجه و اثر حج اس��ت و چنان که 
آثار الکتریسیته از روشنایی و غیر آن بسیار و اطالع 
بر کیفیت تأثیر آن دشوار است، حج نیز عاملی است 

که کلید تمام سعادت ها و کامیابی ها است. 
در عص��ر ما بین ملل پیش��رفته جه��ان مادی 
چنین مرس��وم است که همه ساله در بعضی اوقات 
جوانان را به تمرین ه��ای نظامی وا می دارند و این 
خود اندک شباهتی به عمل حج دارد که یک مرتبه 
در سال، ملل مسلمان طبق برنامه مخصوص دینی 
انجام می دهند و روح انجام دهنده عمل حج عالوه 
بر آن خاصیت که در تمرین های نظامی اس��ت، به 
اص��ول و ملکاتی که آمیخته به نیکویی ها و پاکی و 

ایمان و فضیلت است، ورزیده می شود.

و هنگامی كه پوشش و 
كیفیت خود را تغییر داد و 
خواری موقف و بیچارگی 
خود را آشكار نمود، بر 
خود الزم می داند كه 
دلش پاک و كردارش 

پاكیزه و گفتارش راست و 
بی آاليش باشد و كسی را 

از خود نرنجاند

لشكريان
خداوند



11

دوره جديد - شماره   23
20 م���ه��������ر 1393
 18 ذی الحج��ه 1435
12 October 2014

خبرنامه

93

عواقب نافرمانی خدا 
امام حسین علیه السالم فرمودند:

َمن حاَوَل اَمراً بَمعِصَیِه اللِ کاَن اَفَوَت 
لِما َیرُجو َواَسَرَع لَِمجئ ما َیحَذُر؛
آن که در کاری که نافرمانی 
خداست بکوشد امیدش را از 
دست می دهد و نگرانی ها به او 
رو می آورد.
)بحار االنوار ، ج ۳ ، ص ۳۹۷(

مروریبراعمالمستحبیعيدغدير
    حجت االسام مرتضی كیوانی

عی��د غدیر خ��م، ب��ا نص��ب امیرالمؤمنین حض��رت علی 
)علیه الس��الم( ب��ه والیت و امام��ت روز تکمیل دین اس��الم و 
بزرگ ترین عید اسالمی است. اهمیت غدیر در روایات اهل بیت 
)علیهم الس��الم( به اندازه ای اس��ت که از آن ب��ه عیداهلل االکبر 
)عید بزرگتر الهی( یاد ش��ده است. )نک: شیخ طوسی، تهذیب 
االح��کام، ج ۳ ص ۱۴۳(. ای��ن روز پرعظم��ت و مبارک دارای 
احکام اس��تحبابی ویژه و فراوانی است که به نمونه هایی از آن ها 

همراه با برخی توضیحات می پردازیم.

  عقداخوت
۷. عق��د اخوت: از دیگر اعمال ای��ن روز پیمان برادری میان 

مؤمنین است.
مس��تحب است برادران و خواهران ایمانی در این روز عقدی 
را بین خود برقرار س��ازند که مفاد آن اخّوت و همدلی در دنیا و 

دستگیری از همدیگر در آخرت است. 

  نكاتیدربارهعقداخوت:
الف: این عقد تعهداتی همچون ارث و محرمیت افراد وابسته 
به طرفین ایجاد نمی کند. بنابراین این افراد از هم ارث نمی برند و 
هیچ گونه رابطه محرمیت میان وابستگان آن ها ایجاد نمی شود.

ب: ای��ن عقد، فقط میان دو مرد یا دو زن بس��ته می ش��ود و 
هی��چ زن و مردی نمی توانند این عقد را بین خود جاری کنند و 

خواهر و برادر شوند.
ج: الزم نیست صیغه عقد اخوت حتماً به عربی خوانده شود، 
بلکه اگر آن را به فارسی یا زبان دیگری هم جاری کنند صحیح 

است؛ اما باید الفاظی را بکار برند که معنی این عقد را برساند.
د: اگ��ر دو خانم، بخواهند با هم عقد خواهری برقرار کنند در 
صورت خواندن عقد به عربی، باید ضمیرهای مذکر را تبدیل به 

ضمیر های مونث کنند.
با توجه به نکات گفته ش��ده مضمون این عقد رعایت برخی امور 
معنوی نس��بت به یکدیگر در دنیا و پس از مرگ است. مثالً برادران 
متعهد می شوند که در دنیا همدیگر را از دعا فراموش نکنند و در آخرت 

هم اگر از اهل نجات و شفاعت باشند، همدیگر را شفاعت کنند.
ش��یوه برقراری: دو برادر یا دو خواهر دس��ت راست خود را 
ب��ه هم می دهند و یکی از آنان صیغ��ه عقد اُُخَوت را می خواند و 

دیگری مفاد آن را قبول می کند.
متن عربی عقد: ابتدا یکی از آنها این متن را با توجه به معنای 
ِ َو َصاَفْحُتَک  ِ َو َصاَفْیُتَک ِفی اللَّ آن می خوان��د: »َواََخْیُتَک ِفی اللَّ
َة  ئِمَّ ُه َو َأْنِبَیاَءُه َو اْلَ َ َو َمَلئَِكَتُه َو ُکُتَبُه َو ُرُس��لَ ِ َو َعاَهْدُت اللَّ ِفی اللَّ
َفاَعِة َو ُأِذَن  الَْمْعُصوِمیَن )ع( َعَلی َأنِّی ِإْن ُکْنُت ِمْن َأْهِل الَْجنَِّة َو الشَّ

لِی بَِأْن َأْدُخَل الَْجنََّة اَل َأْدُخُلَها ِإالَّ َو َأْنَت َمِعی«
سپس طرف دیگر در جواب او می گوید: »َقِبْلُت«

ِة  باز هم نفر اول می گوید : »َأْسَقْطُت َعْنَک َجِمیَع ُحُقوِق اْلُُخوَّ
َیاَرة« َعاَء َو الزِّ َفاَعَة َو الدُّ َما َخَل الشَّ

ترجم��ه: نفر اول می گوی��د: »به خاطر خدا با ت��و برادری و 
صفا )یکرنگی( می ورزم به خاطر خدا دس��تم را در دستت قرار 
می دهم؛ و در پیش��گاه خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگان 

او عهد می کنم که اگر از اهل بهش��ت و ش��فاعت باش��م و اجازه 
ورود در بهشت را یابم، بدون تو وارد بهشت نشوم«.

سپس نفر دوم می گوید: »قبول کردم«.
باز ب��رادر اول می گوید »تم��ام حقوق ب��رادری به جز حق 

شفاعت و دعا و دید و بازدید را از تو ساقط کردم«.
بدین ترتیب این دو نفر با ه��م برادر ایمانی یا خواهر ایمانی 
می شوند و باید در دعاها و زیارت ها همدیگر را فراموش نکنند.

  اعمالمستحبیروزعيدغديرخم
1. روزه گرفت�ن: روزه گرفتن در این روز بس��یار پرفضیلت 
شمرده ش��ده است. در برخی روایات بیان شده که هر کس این 
روز را روزه بگیرد مانند کس��ی اس��ت که تمام عمر دنیا را روزه 
گرفته باش��د. شایان ذکر است کسی که روزه قضای ماه رمضان 
بر عهده دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد و باید به جای نیت 
روزه مس��تحبی، نیت روزه قضا کند اما اگ��ر روزه قضا را در این 
روز انجام دهد، امید است خداوند ثواب روزه مستحبی این روز 

را هم به او عطا فرماید.
2. غس�ل: غس��ل کردن در این روز به نیت غس��ل روز عید 
غدی��ر خم، فضیلت دارد و بهتر اس��ت این غس��ل کمی قبل از 
ظهر )مقارن زمانی که پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین را به والیت و 

امامت نصب نمودند( انجام شود.
3. احس�ان و اطعام و نیکی كردن ب�ه مؤمنان: از دیگر 
اعمال بسیار با فضیلت این روز احسان و نیکی به مؤمنین است. 
از این روی برگزاری جشن ها و مراسم بزرگداشت این روز بسیار 
س��فارش شده است. همچنین گش��اده رویی با برادران ایمانی، 

زینت کردن، اطعام و خوشحال کردن آن ها مورد تاکید است.
4. صله رحم و دید و بازدید: در میان ایرانیان رس��م است 
که در این روز به دیدار س��ادات مک��رم می روند و عید را به آنان 
تبریک می گویند. هرچند زیارت از سادات در این روز به عنوان 
عملی مستقل وارد نش��ده، اما این عمل هیچ منع شرعی ندارد 
و رس��می بجا و خوب است؛ و می تواند یکی از مصادیق تعظیم و 
بزرگداشت شعائر الهی باشد. و البته توجه به این نکته الزم است 
که این عید، مخصوص سادات )به تنهایی( نیست بلکه عید همه 
ش��یعیان و بلکه در واقع عید همه مسلمانان و مردم جهان است 

اگر چه ارزش آن را نمی دانند.
در این روز مستحب است مؤمنین هنگام دیدار همدیگر بگویند: 
»الحمد هلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیة أمیر المؤمنین و األئمه« 
یعنی »خ��دا را حمد می کنیم که ما را از اهل قبول کنندگاِن والیت 
امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( و ائمه اهل بیت )علیهم السالم( و از 

کسانی که به آنها تمسک می کنند قرار داد«.
5. رس�یدگی به امور خانواده و هدیه دادن: خوب است 
انسان در این روز به وضع معیشتی خانواده خود رسیدگی بیشتر 
انج��ام دهد و برای اهل خانه هدایایی را آماده کند. در روایاتی از 

این عمل به عنوان عامل زیادی روزی نام برده شده است.
6. زیارت امیر المومنین: از اعمال بسیار با فضیلت این روز 
مبارک زیارت حضرت امیرالمومنین علی )علیه الس��الم( است. 
البته اگر توفیق تش��رف به بارگاه ایش��ان نبود می توان از دور، 

زیاراتی را که برای حضرتش وارد شده بجا آورد.

در حدیثی از امام رضا )علیه الس��الم( می خوانیم: هر جا که 
هس��تی س��عی کن در روز عید غدیر، خود را به کنار قبر مطّهر 
امیر مؤمنان )علیه الس��الم( برسانی، چرا که در این روز خداوند 
گناهان بسیاری از مردان و زنان مسلمان را می بخشد و دو برابر 
کس��انی که خداوند آن ها را در ماه رمضان و ش��ب قدر و ش��ب 
عی��د فطر از دوزخ آزاد می کن��د، در چنین روزی از آتش جهّنم 

رهایی می دهد. 

  نمازعيدغديرخم
۸. نماز عید غدیر خم: اگر ب��ه کتب دعا مثل مفاتیح الجنان 
مراجعه ای داشته باشیم، خواهیم دید که برای روزهای شادی و 
شعف نیز برنامه ها و مخصوصاً نمازهای خاصی ذکر شده است. 
روز عید غدیر هم از این مس��ئله مستثنی نیست و نمازی برای 

این روز وارد شده است.
البته مراد ما از نماز عید غدیر، نماز مخصوصی است که عالرغم 
مستحبی بودن، به جماعت خوانده می شود. )در فقه شیعه خواندن 

نماز مستحبی به جماعت، به جز نماز عید، باطل است(
البت��ه از میان چند نماز که برای این روز ذکر ش��ده مراد دو 
رکعت نماز مثل نماز صبح اس��ت ک��ه مقداری قبل از اذان ظهر 

خوانده می شود.

  داليلجوازاقامهنمازعيدغدير
بهجماعتازنظربرخیازفقها:

۱. پیروی از عملکرد پیامبر در روز هیجدهم ذی الحجه؛
ایشان بعد از آنکه حاجیان پیش افتاده و نرسیده را در محل 
غدی��ر خم جمع کردند، ام��ر کردند که مردم ب��رای اقامه نماز 
جماعت جمع ش��وند. این نماز پیش از ظهر خوانده شده و برای 
اطالع رسانی آن اذان گفته نش��ده بلکه از لفظ )الصله جامعة( 
اس��تفاده ش��ده، که در آن زمان برای برپایی نمازهای جماعت 
مستحب استعمال می ش��ده است. بعد اقامه نماز هم خطبه ای 
توس��ط ایشان ایراد ش��ده اس��ت. بعد از خطبه، وقت اذان ظهر 
رس��یده و مؤذن برای نماز ظهر اذان گفته اس��ت. )نک: ش��یخ 

مفید، االرشاد، ج۱، ص ۱۶۵(.
۲. ادعای شهرت بر جواز جماعت

برخی از علم��اء مانند محقق اردبیلی ادعای ش��هرت برای 
برگزاری جماع��ت را کرده اند. )نک: مق��دس اردبیلی، مجمع 

الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، ج ۳، ص ۳۲(
۳. ش��یوه عملی برخی از فقها مانند شیخ مفید در برگزاری 

این نماز با جماعت بوده است.
مرح��وم آقا ضیاء عراقی نقل می کند که ش��یخ مفید )که در 
اوائل غیبت کبری زندگی می کرده و به زمان حضور معصومین 
علیهم السالم بسیار نزدیک بوده( این نماز را به صورت جماعت 

در میدان بغداد اقامه کرده است.
در عصر حاضر هم برخی از مراجع تقلید مانند حضرت آیت 
اهلل بهجت )ره(، آیت اهلل صاف��ی و آیت اهلل احمدی فقیه یزدی 
)ره( فت��وا به جواز جماعت این نم��از داده اند. همچنین مرحوم 
آی��ت اهلل احمدی فقی��ه یزدی در عید غدیر س��ال ۱۳۸۹ نماز 

جماعت عید غدیر را در شهر یزد برگزار و احیاء کردند.
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کوتاه از حج

صراطمیزان

کوتاه از ایران

كاهشتعدادحجاجايرانيدرمكه
ب��ا افزای��ش تع��داد پروازها به ای��ران از 
ف��رودگاه جده  و تع��داد زائ��ران اعزامي به 
مدینه بعد، میزان حج��اج ایراني در مکه رو 
به کاهش است.رئیس س��تاد مکه مکرمه با 
اعالم این که پروازهاي روز اول به ایران بدون 
تاخیر انجام شده،گفت: از فردا روزانه حدود 
پنج تا ش��ش هزار نفر مک��ه را ترک خواهند 
کرد.آق��اي مس��عود مجردي زم��ان پایان 
پرواز ه��ا از جده به ته��ران را ۲۸ مهر اعالم 
کرد، اما اف��زود: آخری��ن کاروان ایراني ۳۰ 
مهرماه به مدینه  مي رود و در این روز، خروج 
حجاج از مکه تکمیل خواهد شد. وي درباره 
وضعیت بار حجاج در روز اول خروج از جده 
نیز اظهارداش��ت: زائران با س��هولت خارج 

شدند و مساله اضافه بار وجود نداشت.

بيشاز۶۵۰هزارحاجي
مدينهبعددرشهرپيامبر)ص(

محم��د ب��ن عبدالرحم��ن البیجاوي 
مدیر اداره حج عربستان در منطقه مدینه 
منوره از حضور بیش از ۶۵۰ نفر از حجاج 
بی��ت اهلل الحرام در ش��هر پیامبر )ص( در 
موس��م دوم حج )حجاج مدینه بعد( خبر 
داد. وي ب��ا موفقیت آمی��ز خواندن طرح 
عملیاتي ویژه موس��م اول ح��ج )حجاج 
مدینه قب��ل( اعالم کرد ط��رح عملیاتي 
اداره حج براي ارتقاي س��طح خدمات به 

ضیوف الرحمن تالش مي کند.

آبزمزمبهمقصدمدينهمنوره
آب زم��زم در یک��ي از خیابان ه��اي 
فرعي خیاب��ان تقوي در منطقه مس��فله 
مکه  مکرم��ه، بارگیري و به مس��جدالنبي 

منتقل مي شود.

ميزانمكالمهحاجياندرايامحج
 در ایام حج امس��ال بیش از۴۰۰ میلیون 
مکالمه ثبت شده اس��ت. این تعداد مکالمه 
از ۸ ذیحجه تا ۱۲ ذیحجه ثبت ش��ده است 
و ۹۸ درص��د ای��ن مکالم��ات موفقیت آمیز 
ب��وده اس��ت.این تع��داد مکالمه نس��بت به 
سال گذش��ته در همین زمان شاهد افزایش 
۳۰۰ درصدي بوده اس��ت. امس��ال مقامات 
س��عودي با توجه به همه گیر شدن استفاده 
از تلفن هاي هوش��مند در دنیا بس��یاري از 
برنامه ها و راهنماهاي مورد لزوم حاجیان را 
به زبان ها عربي، انگلیسي و فرانسوي طراحي 
کردند و حاجیان به محض ورود به عربستان 
مي توانستند این برنامه ها را به صورت رایگان 

بر روي گوشي هاي خود نصب کنند.

زندگ��ی در آیین��ه ی ح��ّج 
یک س��یر دائم��ی بلکه یک 
صی��رورت دائمی به س��وی 
خدا اس��ت، و حّج، آن درس 
همیش��ه زن��ده ی عملی و 
س��ازنده است که اگر به هوش باشیم راه و رسم زندگی ما 

را در صحنه یی عملی و روشن ترسیم می کند.
پیام به كنگره عظیم حج   28  / 2 / 1372

عام��ل ب��زرگ در کم��ال 
عب��ادات و اعم��ال، نی��ت 
صادقه و ارادة خالصه است، 
هر قدر عبادات از"تشریک" 

خالص تر باشند، کامل ترند، و هیچ چیز در عبادات به 
اهمیت"اخالص" نمی رسد.

چهل حدیث، ص325
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غار  حرا  از جمله مکان هاي مقدس واقع در 
اطراف شهر مکه اس��ت که هر روزه صدها نفر 
از زای��ران از ملیت هاي مختل��ف با گذر از پیچ 
و خم ه��ا در دل ک��وه خود را به ای��ن مکان که 
محل نزول نخس��تین آیات قران کریم است؛ 
مي رس��انند و س��اعاتي را با خال��ق خویش به 
راز ونی��از مي پردازن��د. آیه نوراني »اقرا بس��م 
برب الذي خلق. خلق االنس��ان من علق…« 
نخستین ایات س��وره مبارکه علق است که بر 
س��ردر ورودي غار که فضاي داخلي ان بسیار 

کوچک است خود نمایي مي کند.
این غ��ار در باالي ک��وه نور، ک��ه در چهار 
کیلومتري ش��مال ش��رقي ش��هر مکه و کنار 
راه منا ب��ه عرفات واقع اس��ت، اکنون به علت 
گس��ترش و توسعه ش��هر مکه، در داخل مکه 

قرار گرفته است.

ارتف��اع دهانه غار حرا به ان��دازه قامت یک 
انسان است و عرض ان به اندازه ایستادن دونفر 

در مجاورت یکدیگر است.
عرض آن ح��دود ۲۰ /۱ مت��ر و طولش نیز 
حدود ۲ متر است. یکي از جلوه هاي دیدني این 
غار انتهاي آن است که از درون شکافي که وجود 
دارد مي توان مس��جدالحرام را دید و به س��مت 
ان نماز خواند. مکان مقدس��ي که امروز زیارت 
گاه زائران مش��تاقي است که با تحمل سختي و 
مشقت راه؛ ساعاتي را به تاسي از پیامبر گرامي 

اسالم)ص( به عبادت و راز و نیاز مي پردازند.
باتوجه به گرماي هواي ش��هر مکه بسیاري 
از زائ��ران ترجی��ح مي دهند نیمه هاي ش��ب 
صعود از ک��وه جبل نور را اغ��از کنند و هنگام 
اذان و طلیع��ه فجر در جوار غار حرا مش��غول 

عبادت شوند.

مكانيكهنخستينآياتقرآنكريم
ثبتدركشوربرپيامبر)ص(نازلشد

الكترونيكیمیشود
مع��اون ق��وه قضائی��ه و رئی��س 
ام��الک و  اس��ناد  ثب��ت   س��ازمان 

با اش��اره به روزرسانی بانک های جامع 
ام��الک کش��ور گفت: ثبت در کش��ور 

الکترونیکی می شود.

تهيهداروهایكمياب
باارسالپيامکبه۱۴۹۰

دبیر س��تاد مرک��زی و مرک��ز ملی 
اطالع رس��انی داروها و سموم سازمان 
غ��ذا و دارو؛ روش تهی��ه داروه��ای 
کمیاب و همچنی��ن، دریافت اطالعات 
مس��مومیت ها را ب��ا ارس��ال پیامک به 
ش��ماره ۱۴۹۰ تش��ریح ک��رد. درباره 
راهنمایی بیماران برای تهیه داروهای 
کمیاب اظهار داش��ت: س��تاد مرکزی 
اطالع رس��انی داروها و سموم بخشی از 
س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
اس��ت و وظایف متعددی بر عهده دارد 
از جمل��ه اینک��ه بیم��اران می توانند با 
ارسال )کد ۱ به ش��ماره تلفن ۱۴۹۰( 
برای تهی��ه داروهای کمی��اب خود به 
صورت ش��بانه روزی اقدام کنند. عضو 
هیئت مدیره انجمن علمی متخصصان 
س��م شناسی و مس��مومیت های ایران 
ادامه داد: همچنین، در یافت اطالعات 
دارویی و کنترل مس��مومیت ها نیز به 
صورت ش��بانه روزی با ارس��ال )کد۲  

شماره تلفن ۱۴۹۰( امکانپذیر است.

واقعیشدنتعرفهها
پرداختهایپزشكی

وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی گفت:ب��ا ابالغ کت��اب جدید 
س��المت،  خدم��ات  ارزش گ��ذاری 
پرداخت های غیرمتعارف به طور یقین 

کاهش می یابد.
سیدحس��ن قاضی زاده هاشمی در 
حاشیه هفتمین نمایشگاه فناوری نانو 
گفت: با ابالغ کتاب جدید ارزش گذاری 
پرداخت ه��ای  س��المت  خدم��ات 
غیرمتعارف به دلیل ساماندهی خدمات 
س��المت رفع می شود و مردم به راحتی 
می توانند از خدمات شناس��نامه دار با 

نرخ مشخص استفاده کنند.




