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رهنمود

ویژگی های فریضه حج 
خدا را س��پاس، بر این هدیه ی تمام نش��دنی 
و سرچش��مه ی همیشه جوش��ان که مسلمانان 
جهان به ق��در همت و معرفت خ��ود، می توانند 
هر س��اله از آن بهره مند گردند و توش��ه بردارند. 
گس��تردگی و تنوع مصالح و منافعی که دس��ت 
علم و حکمت الهی در فریضه ی حج گنجانده، به 
قدری اس��ت که در هیچ فریضه ی دیگر اسالمی 
شبیه آن دیده نمی شود، از ذکر و حضور معنوی 
و خویشتن یابی انسان مسلمان در خلوت خود با 
خدا و شستش��وی دل از زنگارهای گناه و غفلت، 
تا احساس حضور فرد در جمع و احساس وحدت 
هر مس��لمان با همه ی امت اس��المی و احساس 
اقتدار ناش��ی از عظم��ت جماعت مس��لمین. و 
از ت��الش هر فرد برای ش��فا یافت��ن از زخم ها و 
بیماری های معنوی یعنی گناهان، تا کنجکاوی 
و تالش برای ش��ناختن و درمان کردن دردها و 
جراحتهای عمیق پیک��ره ی اّمت، و همدردی با 
ملتهای مس��لمان، یعنی اندامهای این پیکره ی 
عظیم، هم��ه و همه در ح��ج و در کالبد اعمال و 

مناسک گوناگون آن گنجانیده شده است
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   نماینده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت 
گفت: هر زمان روابط ایران و عربس��تان در 
آستانه نزدیکی قرار می گیرد و امیدی برای 
بهبود روابط ایجاد می شود مطالبی در رسانه 
ها منتشر می شود که هدف آنها بازگرداندن 
روابط به عق��ب و تخریب روابط اس��ت که 
اعتقاد دارم این مس��اله توس��ط کشورهای 

غیراسالمی طراحی و اجرا می شود.
به گ��زارش عصر س��ه ش��نبه ایرن��ااز روابط عموم��ی نماینده 
دائ��م جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان کنفرانس اس��المی، 
حجت االسالم و المسلمین قاضی عس��گر امروز با ایاد امین مدنی، 

دبیرکل سازمان همکاری های اسالمی OIC دیدار کرد. 
طرفی��ن در این دیدار که در محل دبیرخانه س��ازمان واقع در جده 
برگزار ش��د، درخصوص امور حجاج ایرانی، توس��عه روابط جمهوری 
اسالمی ایران با سازمان، توسعه روابط ایران و عربستان سعودی، مبارزه 
با اسالم هراسی و افراطی گری ها بنام اسالم و گفت و گوی علمای اسالم 

برای کاهش اختالفات و صلح و آرامش گفت و گو کردند. 
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به دیدار قبلی خود 
با دبیرکل در تهران بر ضرورت نیاز به همبستگی و انسجام در جهان 
اسالم تاکید کرد و گفت: هم اکنون عده ای به اسم اسالم قتل و عام 
می کنند، سر می برند و جهاد نکاح را مطرح می کنند که برای هیچ 

مسلمانی قابل قبول نیست.
وی افزود: این اقدامات وهن چهره اس��الم و مسلمانان می شود 
و کش��ورها و ملت های مس��لمان را به جان یکدیگر می اندازد و در 
نتیج��ه فتنه ایجاد می کند که همه وظیف��ه داریم جلو این فتنه ها 

را بگیریم. 
وی ادام��ه داد: عملی کردن پیش��نهاد برگزاری اجالس علمای 
اس��الم در مدینه که قبال ارائه ش��ده، ایده خوبی است و باید هر چه 

زودتر محقق شود. 

نماینده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت  
با اش��اره به س��خنان علی )ع( تاکید کرد: 
هیچ ک��س از اخت��الف نه در گذش��ته و نه 
االن و ن��ه در آینده نفع نمی برد و باید برای 
رفع اختالفات راه ح��ل عملی پیدا کرد و با 
توجه به سابقه و تجربه شخص جنابعالی در 
امور فرهنگی و اس��المی و ظرفیت سازمان 
همکاری های اسالمی، مناسب است که در 
این راستا اقدام عملی صورت بگیرد. وی پیشنهاد داد ،گفت و گوی 
علمای اسالمی آغاز و به جنگ رسانه ای خاتمه داده شود و جلسات 

کارشناسی برای حل اختالفات انجام گیرد. 
ایاد امین مدنی نیز تاکید کرد: س��ازمان همکاری های اسالمی 
متعلق به همه کشور های اسالمی است و به همه آنها نگاه یکسان 
دارد؛هدف اصلی س��ازمان ایجاد تعامل و همکاری بین کشورهای 
اس��المی اس��ت و برای تحقق آن نی��ز به تالش و هم��کاری همه 
کشورها نیاز اس��ت. وی افزود: بین کش��ورهای اسالمی اختالف 
هس��ت اما این اختالفات مقطعی است و برای حل آنها به همکاری 

کشورها نیاز است. 
دبیرکل س��ازمان همکاری های اس��المی تاکید کرد: کسانی 
که به اختالفات جهان اس��الم دامن می زنند و یا از اس��الم چهره 
ای افراطی ارایه می کنند مس��لمان نیس��تند؛ اسالم دین رافت 
و رحمت اس��ت اما برخی کش��ورها با ایجاد اختالف بر مسلمانان 

سیطره پیدا کرده اند. 
ایاد مدنی درخصوص روابط ایران و عربس��تان خاطر نشان کرد: 

روابط بین دو کشور کلید حل مشکالت در جهان اسالم است. 
وی افزود: متاس��فانه برخی رس��انه ها به روابط دو کشور خدشه 
وارد می کنند که همان طور که بیان داشتید باید جلوی آنها گرفته 
ش��ود و انش��ااهلل برگزاری گفت وگوی بین علمای اسالم راه گشای 

مشکالت باشد. 

كشورهایغيراسالمیبهدنبالتخریبروابطایرانوعربستانهستند
نماینده ولي فقيه در امور حج و زیارت:
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بازدید سرپرست حجاج ایراني از وقف  العليان
سرپرست حجاج ایراني در یکي از آخرین بازدیدهاي خود از مجموعه 
اقامت��ي ایرانیان به برج الرائد مکه مکرمه رفت.وق��ف  العلیان که از اماکن 
اقامتي اي اس��ت که براي اولین بار در حج ۹۳ پذیراي حجاج ایراني است.

این مجموعه در ش��لوغ ترین روزهاي خ��ود ۱۵ کاروان ایراني را در خود 
جاي داده است و روز دوشنبه پنج کاروان با حدود پانصد و ۵۰ حاجي در 
آن حضور داشتند.حجت االسالم والمس��لمین سیدعالي قاضي عسکر در 
مدت حضور خود در وقف  العلیان به سخنان حجاج ایراني گوش فراداد و 
از نزدیک با آن ها گفت وگو کرد.این مجموعه اقامتي ۲۷ مهرماه از زائران 

ایران، تخلیه خواهد شد.

آغاز پــروازهای 
 خروجی مدینه بعد
از روز چهارشـنبه 

مدیر عملیات حج اعالم کرد: مدیر عملیات حج اعالم کرد: امروز بیشترین میزان 
حضور زائر را پس از اعمال حج در مدینه منوره خواهیم 
داش��ت.  ناصر خدرنژاد گفت : روزانه حدود ۲۵۰۰ زائر 
به مقص��د مدینه منوره و ح��دود 4۰۰۰ نفر به مقصد 
ف��رودگاه جده ، مکه مکرمه را ت��رک می کنند و تعداد 

زائران ایرانی در مکه مکرمه در حال کم شدن است .
معاون حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت 
کل پروازه��ای خروج��ی تا پایان ام��روز را 46 عدد 
ذکر ک��رد و اف��زود: از مجموع 64 ه��زار زائر ایرانی 
ت��ا کن��ون ۱۷۵۰۰ زائ��ر از فرودگاه ج��ده به میهن 
اسالمی بازگشته اند . در مجموع ۱۰ پرواز از شرکت 
ای��ران ایر ، ۱۰ پرواز از ش��رکت ماه��ان و ۳6 پرواز 
سعودی حجاج را به میهن اس��المی بازگردانده اند.

وی با اش��اره به این که پرواز ها تاکنون با تاخیر چنداني مواجه نش��ده اند، تنها مش��کل موجود 
را اضافه ب��ار برخي کاروان ها اعالم کرد و به حجاج ایران��ي توصیه کرد که از بردن بار اضافي به 

فرودگاه جده خودداري کنند.

مهندس ناص��ر خدرنژاد همچنی��ن از اولین پرواز 
زائری��ن مدینه بعد خبر داد و افزود : اولین پرواز مدینه 
روز چهارش��نبه ساعت هفت و بیس��ت دقیقه توسط 
شرکت هواپیمایی س��عودی به مقصد مشهد مقدس 
ص��ورت خواه��د گرفت . مدی��ر عملیات ح��ج افزود: 
تاکن��ون ۱۰ نفر از زائرین ایرانی در مکه مکرمه و ۲ نفر 
در مدینه منوره فوت کرده اند که یکی از آنها در بقیع و 

یک نفر نیز در مکه مکرمه به خاک سپرده شدند.
وی در خصوص میزان دس��تگیری زائرین افزود: در 
موس��م حج امسال تاکنون ۱۵ نفر از زائرین در مدینه و 
8 زائر ایرانی در مکه دستگیر شده اند که با پیگیری های 
ستاد تمامی این عزیزان آزاد شده اند.  خدرنژاد همچنین 
اعالم کرد: از ابتدای عملیات تا کنون در دو آش��پزخانه 
مرکزی وداد و ابوجدائل مکه مکرمه تعداد دو میلیون و شش��صد هزار غذا و در دو آشپزخانه مرکزی 
دخیل و زین مدینه منوره بیش از هفتصد و بیست هزار غذا برای زائرین ایرانی طبخ شده است که به 

لطف خدا رضایت باالی ۹۰ درصد زائرین را براساس آمار علمی ارزشیابی درپی داشته است.

رئيس مركز پزشكي حج و زیارت:
هيچمورديازابوالدرحجگزارشنشدهاست

رئیس مرکز پزش��کي حج و زیارت اعالم کرد که سازمان 
بهداشت جهاني و وزارت بهداشت عربستان، هیچ موردي از 
ابتدا به ابوال را گزارش نکرده اند.دکتر س��یدعلي مرعشي که 
هم اکنون در مکه مکرمه به س��ر مي برد حال عمومي حجاج 
را خوب توصیه و تصریح کرد ک��ه هیچ بیماري فراگیري در 
میان آن ها مش��اهده نشده اس��ت.رئیس مرکز پزشکي حج 

در این باره گفت که این یک روند همیش��گي اس��ت و وزارت 
بهداشت در جهت حفظ سالمت مردم اقداماتي را در مبادي 
ورودي انجام مي دهد. وي افزود: عالوه بر این توصیه هاي به 
مسافران ارائه مي گردد که در صورت داشتن عالیم بیماري، 
از روش پیگیري درمان آن  مطلع ش��وند.در اواخر سال ۹۲ و 
اوایل سال ۹۲ موضوع بیماري کرونا نیز مطرح شد که ظاهرا 

وضعیتي موسمي داش��ت و از ۱۹ تیرماه تاکنون هیچ بیمار 
مبتال به کرونا در عربس��تان مش��اهده نشده است.همچنین 
دکتر محمدمه��دي گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماري هاي 
واگیر وزارت بهداش��ت هم پیش از شروع عملیات حج تمتع 
۹۳ اظهار داشته بود: احتمال ابتالي زائران ایراني به ویروس 

ابوال بسیار بعید است.

جهانگیریان با بیان اینکه در پروازهاي حجاج امس��ال تأخیر در پرواز کمتر از نیم ساعت 
بوده است، اظهار داشت: بروز برخي از تأخیر ها به دلیل شرایط نامناسب جوي و برخي دیگر 
به دلیل مش��کالت فني هواپیما ها اس��ت.علیرضا جهانگیریان در برنامه زنده خبري درباره 
بروز  تأخیرهاي پروازي اظهار داش��ت: بروز برخي از تأخیر ها به دلیل شرایط نامناسب جوي 
و برخي دیگر به دلیل مش��کالت فني هواپیما ها است.رییس س��ازمان هواپیمایي کشوري 
ادامه داد: صنعت حمل و نقل هوایي کشور درگیر تحریم هاي ناجوانمردانه است و در همین 
شرایط تأمین قطعات هواپیما براي ایرالین ها با مشکل انجام مي شود که همین نبود قطعه، 
یکي از دالیل بروز تأخیرات پروازي اس��ت.معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان اینکه سازمان 
هواپیمایي کشوري آئین نامه تأخیرات پروازي را تدوین و به ایرالین ها ابالغ کرده است، بیان 
کرد: سازمان هواپیمایي کشوري، ش��رکت فرودگاه هاي کشور و شرکت هاي هواپیمایي در 
حال تالش هس��تند تا پرواز ها با کمترین تأخیر انجام ش��ود.وي افزود: البته در این راستا با 
برخي از ش��رکت هاي هواپیمایي برخورد قانوني شده اس��ت.معاون وزیر راه و شهرسازي با 
بیان اینکه امس��ال تأخیر پروازهاي حجاج تمتع بسیار کاهش یافت، بیان کرد: از ۲ ماه قبل 
از آغاز پروازهاي حج تمتع با ش��رکت هاي هواپیمایي، ش��رکت فروگاه هاي کشور و سازمان 
حج و زیارت جلس��اتي برگزار کردی��م و هماهنگي ها انجام ش��د.جهانگیریان بیان کرد: در 
پروازهاي حجاج امس��ال تأخیر در پرواز کمتر از نیم ساعت بوده است.وي افزود: مسافران و 
مردم مي توانند در صورت بروز مشکل با واحد بازرسي سازمان هواپیمایي کشوري با شماره 

تلفن هاي 6۱۰۲۲۳۵۵ و 66۰48۰۰۷ تماس بگیرند

كمتر از نيم ساعت؛  تأخير پرواز امسال حجاج

برترینهايوبالگنویسانكاروانهايحج
مشخصشدند

حجت االس��الم روزبه برکت رضایي مدیر پایگاه اطالع رس��اني بعثه مقام معظم 
رهبري از مش��خص ش��دن اس��امي برترین هاي نهایي جش��نواره وبالگ نویسان 
کاروان ه��اي حج ۹۳ خبر داد و افزود: از میان ۲۰ وبالگ برگزیده، ده وبالگ بر تر به 
انتخاب کاربران اینترنتي به عنوان برترین هاي نهایي معرفي شدند.وي به روز بودن 
وبالگ، مرتبط بودن نوش��ته ها با ح��ج و زیارت، ظاهر و زیبای��ي وبالگ را از جمله 
معیارهاي ارزیابي نخس��تین جشنواره وبالگ نویس��ي حج عنوان کرد و ادامه داد: 
بر اس��اس این معیار ها، ۲۰ وبالگ از بین ۱۳۰ وبالگ ش��رکت کننده در جشنواره 
انتخاب ش��دند و انتخاب ۱۰ وبالگ بر تر به رأي گذاشته شد که کاربران اینترنتي تا 

روزگذشته نظرات خود را اعالم کردند.
وي اعالم کرد: کاربران اینترنتي کاروان حسین حسین پور، صبح صادق عرفات، 
کاروان حج ایالم، حج حقیقي، کاروان آفاق گش��ت، کاروان حج مدینه، کاروان حج 
اه��ل بیت )ع(، کاروان اهواز، کاروان از حرم تا حرم و فی���ض ال��زه��را را به عنوان 
نفر بر تر انتخاب کردند.وي در پایان افزود: دبیرخانه جش��نواره وبالگ نویس��ي حج 
در طول س��ال فعال خواهد بود و وبالگ هاي بر تر را در فواصل زماني مختلف معرفي 

کرده و گزارشي از این وبالگ ها در پایگاه حج و سایر رسانه ها منتشر خواهد کرد.

با انتخاب كاربران اینترنتي؛
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بازگشت نخستين كاروان جانبازان قطع نخاع از حج
مدیرکل فرهنگي وهنري بنیادبا اش��اره به بازگشت4۰ نفر ازجانبازان به همراه همسر ویک نفرهمراه به 
کشورازهمکاري نیروهاي انتظامي وکارکنان فرودگاه امام خمیني)ره(قدرداني کرد.حسینعلي بیات،مدیرکل 
فرهنگي وهنري بنیاد شهید وامورایثارگران با اعالم خبربازگشت نخستین کاروان ویژه جانبازان قطع نخاع 
اعزامي به سفرحج،گفت:این کاروان بامدادروز یکشنبه،۲۰ مهرماه ۹۳ با سالمت کامل به میهن اسالمیمان 
بازگشتند.مدیرکل فرهنگي وهنري بنیادادامه داد: درگفتگویي که با جانبازان داشتیم، همگي ازارائه خدمات 
و برخورد مسووالن بنیاد وسازمان حج و زیارت در طول این سفررضایت داشتند واز روحیه و عملکرد اعضاي 
کاروان تقدیر و تشکر کردند.وی با اشاره به بازگشت 4۰ نفر از جانبازان به همراه همسر و یک نفر همراه به کشور 
از هم��کاري نیروهاي انتظامي و کارکنان فرودگاه امام خمین��ي )ره( قدرداني کرد و گفت: کاروان دوم ویژه 

جانبازان قطع نخاع اعزامي به سفر حج روز ۵ شنبه، ۲4 مهر ماه جاري از مکه به ایران باز خواهند گشت.

خبر
مقامسعودي:

وضعبهداشتيحج
اطمينانبخشاست

ب��ا  س��عودي  بهداش��ت  وزارت 
اطمین��ان خوان��دن وضع بهداش��تي 
موس��م حج امس��ال و عاري بودن آن 
از بیماري ه��اي واگی��ردار همچ��ون 
اب��وال و کرونا در عی��ن حال از حجاج 
خواس��تند ت��ا زم��ان بازگش��ت ب��ه 
کشورهایش��ان، تدابیر پیش��گیرانه را 

رعایت کنند.
حس��ن البش��ري نماینده سازمان 
از  عربس��تان  در  جهان��ي  بهداش��ت 
آمادگي ه��ا و اقدام��ات بهداش��تي در 
موس��م ح��ج امس��ال تمجی��د کرد و 
گف��ت: از نظر ما آمادگ��ي هاي وزارت 
بهداشت سعودي در موسم حج امسال 
باید الگوی��ي براي دیگران باش��د، اما 
ای��ن نکت��ه اهمیت دارد ک��ه حجاج تا 
پایان موس��م حج، تدابی��ر احتیاطي و 
پیش��گیرانه را رعایت کنند و همچنین 
ب��ه اقدام��ات مب��ارزه ب��ا بیماریهاي 

واگیردار ادامه دهند.
وزارت بهداش��ت س��عودي از حجاج 
و ش��هروندان خواس��ت همچنان تدابیر 
پیش��گیرانه و احتیاط��ي را در خصوص 

بیماري هاي واگیردار ادامه دهند.
وزارت بهداش��ت س��عودي تاکی��د 
کرده اس��ت: با وجود موفقیت موس��م 
ح��ج امس��ال و خال��ي ب��ودن آن از 
بیماري هاي واگیردار، وزارت بهداشت 
سعودي همچنان در حال آماده باش و 
آمادگي براي مقابله ب��ا هرگونه حالت 
اضط��راري که ممکن اس��ت رخ دهد، 

به سر مي برد.
انی��س س��ندي از مقام��ات وزارت 
بهداشت س��عودي از موفقیت بهداشتي 
موس��م حج امس��ال خب��ر داد و گفت ما 
از طریق همکاري با س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ي و تدابی��ر پیش��گیرانه و توج��ه 
ضیوف الرحمن به این تدابیر، از ش��یوع 
بیماریهاي واگیردار در موسم حج امسال 

جلوگیري کردیم.
توصيهبهحجاج

ای��ن مق��ام س��عودي ب��ه حج��اج و 
ش��هروندان عربس��تان توصیه کرد براي 
جلوگیري از ابتال به بیماري هاي واگیردار 
همواره به شستشوي دستان و اجتناب از 
بیماران یا شترهاي مبتال به بیماري هاي 

تنفسي پایبند باشند.

حجاج اضافه بار نداشته باشند
رییس ستاد مكه مكرمه اعالم کرد:

رییس س��تاد مکه مکرمه با اش��اره ب��ه این که پرواز ه��ا تاکنون با 
تاخیر چنداني مواجه نشده اند، تنها مشکل موجود را اضافه بار برخي 
کاروان ه��ا اعالم کرد و به حج��اج ایراني توصیه کرد ک��ه از بُردن بار 

اضافي به فرودگاه جدِه خودداري کنند.
آقاي مس��عود مجردي با اش��اره به این که پرواز ها تاکنون با تاخیر 
چندان��ي مواجه نش��ده اند، تنها مش��کل موج��ود را اضافه بار برخي 

کاروان ها اعالم کرد.
وي اف��زود: خطوط هواپیمای��ي از پذیرش بار اضاف��ه خودداري 

مي کنند و حجاج فقط به دو ساک خود بسنده کنند.
روز دوش��نبه ۱۱ پرواز فرودگاه جده را به مقصد ایران ترک کردند 
که یکي از ش��لوغ ترین  روزهاي این فرودگاه به ش��مار مي رود.رییس 
س��تاد مکه، همچنین از خروج ۵۰ درصد حجاج این ش��هر به مقصد 
جده و مدینه منوره خبر داد و گفت: یکي از دو کاروان جانبازان هنوز 

در مکه حضور دارد و یک کاروان نیز به ایران بازگشته است.
وي یادآور ش��د که به لطف خدا هم اکنون هیچ بیمار بدحال یا فرد 

بازداشتي اي در مکه حضور ندارد.

حجاج در ایران نيز تا سقف 15 ميليون تومان تحت پوشش بيمه هستند
حاجیاني که چیزي گم یا پیدا کرده اند، دچار خسارتي شده اند 
ک��ه بیمه پرداخ��ت آن را تقبل کرده و یا س��انحه دیده اند، باید به 
واح��د رفاه و حوادث س��تاد مکه مکرمه مراجعه کنن��د. این ها را 
دکتر محمد گنجه که مسوولیت رفاه و حوداث ستاد سازمان حج 

وزیارت را در مکه مکرمه برعهده دارد، اعالم کرد.
  مفقوديودرگذشتگان

گم ش��دن س��اک، پول و موبایل باال ترین تعداد مربوط به اشیا 
مفقود شده است. مسوول رفاه و حوداث ستاد مکه مکرمه مي گوید 

حدود ۳۰ مورد سرقت پول نیز در این مدت گزارش شده است.
همچنین از میان ۹ زائري که تاکنون در مکه  فوت ش��ده اند، تنها 
یک نفر در قبرستان شرایع این شهر به خاک سپرده شده و درخواست 

خانواده سایرین، بازگرداندن پیکر متوفیان به ایران است.
دکتر گنجه با اش��اره به مراحل اداري پنج تا هفت روزه مربوط 
به ارس��ال اجساد به ایران، موضوع جابه جایي محل دفن از مکه به 
مدینه را نیز بسیار دشوار و منوط به کسب مجوزهاي بسیار سخت 

دانست که ممکن است مدت ها به طول انجامد.
  تصادفيها

مسوول رفاه و حوداث س��تاد مکه مکرمه مي گوید: چهار مورد 

تصادف منتهي به جرح در مکه رخ داده که از این میان سه شکایت 
علیه راننده متخلف صورت گرفته است.

وي روند پیگیري ش��کایت را از طریق واحد کنس��ولي وزارت 
خارجه مس��تقر در ستاد مکه و سپس از راه نمایندگي هاي وزارت 

امور خارجه در ایران دانست.
البت��ه موضوع بازداشت ش��دگان هم به همی��ن واحد مرتبط 
مي ش��ود ک��ه در حج ۹۳ تاکنون ج��ز یک مورد ک��ه هفت روز را 
بازداش��ت و قبل از ایام تش��ریق آزادش��ده، مورد دیگري به وقوع 

نپیوسته است.
  دریافتخسارت

بیم��ه درم��ان در ایران ت��ا ۱۵ میلیون تومان زائ��ران را تحت 
پوش��ش قرار مي دهد، هم چنین بیمه عمر فوت شدگان و مواردي 
مانند ایاب و ذهاب به مراکز پزش��کي، خس��ارت کیف و س��اک، 
موبایل و دروبین گمش��ده )طبق ضوابطي خ��اص( و... به حجاج 

پرداخت مي شود.
مس��وول رفاه و حوداث س��تاد مکه مکرمه مي گوید که تاکنون 
درب��اره همه این م��وارد، تاییدیه هاي الزم ب��راي جمعي از حجاج 
صادرشده و آن ها در ایران مي توانند خسارت خود را دریافت کنند.



4

خبرنامه

93

دوره جدید - شماره   26
23 م���ه��������ر 1393
 21 ذی الحج��ه 1435
15 October 2014

دریچه
زائر و اميدواری به خدا

وجود برخ��ی خوبان و بن��دگان مقرب، 
در س��فر حج نعمتی اس��ت ک��ه خداوند به 
خاطر آنها، به همه حاجیان تفضل می کند. 
»غزال��ی« از »عل��ی بن موفق« ک��ه یکی از 
سالکان اس��ت، نقل می کند که گفت: سالی 
به حج رفتم و شب عرفه در »مسجد خیف« 
در خواب دیدم که دو فرش��ته از آس��مان با 
جامه های س��بز نازل ش��دند. یکی از آنها به 

دیگری گفت: یا عبداهلل!
دیگری گفت: لبیک یا عبداهلل!

عبداهلل گفت: می دانی امس��ال چند نفر 
به زیارت خانه پروردگار مشرف شده اند؟

دوستش گفت: نمی دانم.
او گفت: 6۰۰ هزار نفر.

س��پس پرس��ید: می دانی که حج چند 
کس مقبول شد؟

عبداهلل گفت: نمی دانم.
گف��ت: در میان ای��ن هم��ه حاجیان، 
6  نفر حج ش��ان م��ورد قبول اس��ت. بعد از 
چند لحظه ای به هوا رفتند و غایب گشتند 
و م��ن از ترس بیدار ش��دم و غم عظیمی بر 
من مس��تولی شد. فکر کردم چگونه ممکن 
است که من یکی از آن 6 با شم که حج شان 
قبول ش��ده اس��ت؟ و در میان غم و اندوه از 
صحرای عرفه به طرف مشعرالحرام رسیدم. 

در آنج��ا بیتوته ک��ردم. در خواب همان دو 
فرشته را دیدم که بر آن هیأت نازل شدند و 

همان حدیث قبلی را می گفتند.
یکی از آنها گفت: می دانی که حق تعالی 

امشب چه حکمی را صادر فرمود؟
دیگری گفت: خیر!

گفت: ب��ه خاطر ه��ر ی��ک از 6 حاجی 
واقعی صد هزار دیگر از حاجیان را بخش��ید 
و تمام کس��انی ک��ه حج آنها قبول نش��ده 
اس��ت، به خاطر حج آن 6 نف��ر، حج آنها را 

نیز قبول کرد.
من بیدار ش��دم که از شادی در پوست 
خود نمی گنجیدم و وصف آن س��رور قابل 

توصیف نیست.
این داس��تان چ��ه واقعیت باش��د و چه 
خیال��ی و تمثی��ل، حکای��ت از درک یک 
واقعیت دارد و آن این است که زائر بیت اهلل 
الحرام ه��ر چند که گناهکار باش��د، هرگز 
نبای��د از رحم��ت خداوند ناامید باش��د که 

ناامیدی، خود بدترین گناه است.

از نگاه  حج 
امام علي )ع(

حج، جز با اتصال به امامت و شناخت والیت به انجام نمي رسد. سرتاسر 
مناسک و اعمال حج، رمز و رازي دارد که آثار و رهآورد این عبادت در اسرار 
شگفت آن نهفته است. حضرت علي)ع( این برترین انسان از باشکوه ترین 
عبادت – یعني حج – در نهج البالغه س��خن گفته است. گوشه هایي از 
کالم نوران��ي آن حضرت را در ذیل دوازده عنوان برگزیده ایم که همراه با 

یادداشتي کوتاه در ذیل هر یک با هم مرور مي کنیم:
۱-بهشتپاداشحج: خداوند حج را وسیله اي براي رسیدن 

مردم به بهشت قرار داد.)خطبه ۱۹۲(
حج گ��زاران و کارگزاران حج با لبیک ب��ه این فرمان الهي، درهاي 

بهشت خدا را به روي خویش مي گشایند.
2-رحمتالهي: خداوند حج را سببي براي رحمت خویش 

قرار داد. )خطبه ۱۹۲(
در سایه برگزاري این مراسم معنوي، اثرات زیبایي از رحمت الهي، 

نصیب افراد و امت اسالمي مي گردد.
الحرام  بیت اهلل  عمره  و  3-شســتوشويگناهــان: حج 

شست وشو دهنده گناهان است )خطبه ۱۱۰(
4-سودمعنوي: دعوت شوندگان حج بیت اهلل الحرام... سودهاي 
فراوان در این تجارتگاه عبادت الهي به دست مي آورند. )خطبه ۱(

بندگي خداوند سود سرشار دارد. هر که به خداوند نزدیک تر شد، 
بي نیازتر شد. انسان حج گزار به خداوند تقرب بیشتري مي جوید و در 

سایه این عبادت خالص به همه چیز مي رسد.
۵-فلسفهاحرام: لباس هاي خود را که نشانه شخصیت هر فرد 

است )به منظور احرام( در آورند و پشت سر اندازند.)خطبه ۱۹۲(
اح��رام مرحل��ه اي از اعمال حج و عمره اس��ت که ف��رد با کندن 
لباس هاي ظاهري و نداي لبیک به فرمان دعوت الهي پاسخ مي گوید 
و به جمع دیگر حجاج مي پیوندد و محرمات احرام را بر خود مي پذیرد 

و وارد اعمال حج مي شود.
چون همي خواستي گرفت احرام / چه نیت کردي اندر آن تحریم

جمله بر خود حرام کرده بدي  / هر چه مادون کردگار قدیم؟
ناصرخسرو

6-خداوندسبحانكعبهرابراياسالمنشانهگویاقرارداد.
)خطبه۱(:کعبه بسان پرچم و درفشي باشکوه برفراز بناي رفیع 

اسالم همواره مي بایست برافراشته باشد.
7-بهترینوسيلهتقرببهخداوند: بهترین چیزي که انسان ها 
مي توانند به وسیله آن به خداوند سبحان نزدیک شوند و متوسل 

گردند... حج خانه خدا و عمره آن است. )خطبه ۱۱۰(

وس��ایل تقرب و نزدیکي به خداوند بسیار است، آنچه حضرت در 
این خطبه به عنوان بهترین این وس��ایل برمي شمارند، ده چیز است:  
ایمان، جهاد، اخ��الص، نماز،  زکات، روزه، ح��ج، صله رحم، صدقه و 

کارهاي پسندیده. یکي از این امور حج و عمره بیت اهلل الحرام است.
8-خانهامن:خداوند سبحان کعبه را... خانه امن و امان براي 

پناهندگان قرار داد. )خطبه ۱(
کعبه زو تشریف بیت اهلل یافت /  گشت ایمن هر که در وي راه یافت

انسان ها همانند  9-پناهگاهانسانها:خانه محترم خدا... که 
کبوتران به آن پناه مي برند. )خطبه ۱(

حضرت، تعبیر   پناه کبوتران را اوج نیاز پناهنده شدن به ملجأ مطمئن 
براي انسان و آرام بخش بودن این پناهگاه ویژه براي او نشان مي دهد.
اي چو کعبه، وحوش را همه امن / خلق را قصر و درگهت مامن

مسعود سعدسلمان
۱0-تقویتدینباحج: خداوند حج را به عنوان عاملي براي 

تقویت دین واجب گردانید. )حکمت ۲۲4(
حف��ظ و تقویت دی��ن، ضرورتي ان��کار ناپذی��ر دارد. تقویت دین 
راه هاي بس��یاري دارد و بسته به زمان و مکان و موقعیت خاص، روش 
ویژه خود را مي طلبد. حج به عنوان یک استراتژي همه ساله این تأثیر 

نیرومند را در تقویت دین دارد.
۱۱-حجمعنوي: خداوند آن )کعبه( را خانه محترم خویش 
با میوه دل ها )عشق( روي  آن  به سوي  انسان ها  داد.... که  قرار 

مي آورند. )خطبه ۱۹۲(
حج، سرش��ار از جلوه ه��اي معنوي و درس هاي ب��زرگ عرفاني و 
نمادهاي پرشکوهي از رابطه عاشقانه بنده با معبود خویش است، لذا 
به فرموده حضرت، عاش��قان بیت اهلل الح��رام، با این خصوصیت رو به 

سوي خانه دوست مي آیند.
سفر کعبه نمودار ره آخرت است

گرچه رمز رهش از صورت دنیا شنوند
خاقاني

۱2-حجعاملهمبستگيدیني: خداوند حج را وسیله نزدیکي 
مسلمانان قرار داد. )حکمت ۲۵۲(

حج تبلور ش��کوه وحدت اس��المي و تجلي قدرت امت مسلمان و 
نمایش��گاه حضور همدالن و همراهاني اس��ت که ناهمگوني سیما را 
با همگوني س��یرت پیوند مي  زنند، تا ش��عار اتحاد اسالمي را فراتر از 
ش��کل ها، رنگ ها و معیارهاي جغرافیایي و نژادي تحقق بخش��ند و 

تعالیم آیین وحدت آفرین اسالم را عرضه نمایند.

سيمای دین 
 امام علی علیه السالم 

فرمودند:
لُِکلِّ َشیٍء َوجٌه َو َوجُه 

الُة؛ دیِنکم الصَّ
هر چیز دارای سیماست، 

سیمای دین شما 
نماز است .

)بحاراالنوار، ج8۲، ص۲۲۷(
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سبوی عشق
شيوه های عبرت گرفتن 

از گذشتگان
نخس��تین ثمره اختالف، فرو ریختن 
شکوه امت اسالم است. خداوند در قرآن 
کریم به مس��لمانان هشدار می دهد که از 
سیره پیشینیان پند بگیرند. نیز احادیث 
ما سرشار از این هشدار است. در سخنی 
از امیرمؤمنان به تاریخ گذش��تگان اشاره 
ش��ده و جنبه ه��ای اختالف و انس��جام 
آنان بررس��ی شده اس��ت. آن حضرت به 
مسلمانان هشدار می دهد که چنانچه که 
دچار اختالف ش��وند، به سرنوشت شوم 
برخی از اقوام گذش��ته دچار می ش��وند.

حضرت علی)ع( م��ی فرماید: از بالهایی 
که به سبب اعمال زشت و نکوهیده بر سر 
ملت های پیش از ش��ما آمد، بپرهیزید و 
احوال خوب و بدشان را به یاد آرید و خود 

را از همانند شدن به آنان بازدارید.
پس اگر در احوال نیک و بد آنان اندیشه 
کردید، هم��ان کاری را عهده دار ش��وید 
که عزیزش��ان گرداند و دشمنان شان را از 
سرش��ان راند و زمان عاقبت آنان را به درازا 
کشاند و نعمت و فراوانی به سراغ شان آمد 
و نیکوکاری و بزرگواری باعث پیوندش��ان 
گردی��د و آن از تفرقه و پراکندگی اجتناب 
ورزیدن و ب��ه یکدیگر مهربان��ی کردن و 
همدیگر را به این کار تشویق نمودن است 
و از کارهایی که پش��ت آنان را شکس��ت و 
ق��درت آن��ان را از بین ب��رد، دوری کنید؛ 
کارهایی چون کینه توزی د ل ها و دشمنی 
سینه ها و بریدن از یکدیگر و دست شستن 
از ی��اری هم؛ و در اح��وال مؤمنان پیش از 
خود نیز بیندیشید و بنگرید که آنان چگونه 
بودن��د. آن گاه که جمعیت ها فراهم بودند 
و خواس��ته ها یکی و دل هایشان یکسان و 
دوست  ها یار هم بودند و شمشیرها با کمک 
یکدیگر می آمدند و بینش ها ژرف و اراده  ها 
یکی بودند. آیا آنان مهتران سراس��ر زمین 
نبودند و بر گرده جهانیان تسلط نداشتند؟ 
نی��ز به فرجام کار آنها بنگری��د. آن گاه که 
در میان ش��ان جدایی افتاد و رشته الفت از 
هم گسست و سخن ها و دل هایشان از هم 
گونه گون گشت و جدا شدند و به حزب ها 
و دس��ته های گوناگون تقسیم گشتند. در 
این هنگام خداوند جام��ه کرامت را از تن 
آنان بی��رون آورد و نعمت های فراوان خود 
را از ایش��ان گرفت و داس��تان سرگذشت 
آنها در میان شما ماند تا درس عبرتی برای 

عبرت آموزان باشد.
)نهج البالغه/ خطبه 192(

سخت ترین و سودمندترین 
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله 
فرمودند:

ال فقَر اَشدُّ ِمَن الَجهِل ، ال ماَل اَعوُد 
ِمن الَعقِل؛
هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و 
هیچ مالی سودمندتر
 از عقل نیست .
)اصول کافی،ج۱، ص۳۰(

حج ضیافت است، حاجیان ضیوف الرحمان
  آیت اهلل العظمی استاد جوادی آملی

تمامی عبادات، یک س��ر مشترک دارند و یک سر مختص؛ هرگاه 
آدمی ب��ه یکی از آن دو راه پیدا کند و پی بب��رد، می تواند درباره حج 
نیز ای��ن راه را طی کند. عظمت حج در دعاه��ای ماه مبارک رمضان 
بسیار چشمگیر اس��ت. به نظر می رسد که خداوند متعال می خواهد 
ضیاف��ت خود را در طی چند ماه تمام کند که آغاز ضیافت، ش��هراهلل 
)ماه مبارک رمضان( و پایان آن ذیحجه الحرام اس��ت که پایان اشهر 
حج می باش��د. پس حج- نیز همانند روزه- ضیافت خداوند اس��ت و 
حاجی��ان ضیوف الرحم��ان، تعبیر ضیافت که در ص��وم و حج آمده، 
از روای��ات گرفته ش��ده اس��ت )بحاراالن��وار، ج ۹6، ص ۳۱(. یکی از 
برجسته ترین دعاهای ماه مبارک رمضان، طلب حج است آن هم حج 
مک��رر که: » وَ اْرُزْقِنی َحَجّ بَْیِتَک الَْح��َراِم ِفی عامی هَذا َو ِفی ُکِلّ َعام(؛ 
)دع��ای ابوحمزه ثمالی- دعای افتتاح(« خدای��ا! زیارت خانه خود و 

انجام مراسم و مناسک حج را در همه سال، نصیبم فرما. 
این دعا، دعای انس��ان روزه دار و ضیوف الرحم��ان در ماه مبارک 

رمضان است. ضیافت دو مرحله دارد:
۱- آن که مهماندار به مهمان می گوید چیزی بخواه

۲- مهماندار آنچه را که مهمان می خواهد، به او عطا می کند
انس��ان هر چه از خداوند متعال دریافت کند، تشنه تر می شود. ابتدا 
نمی داند از خدا چه بخواهد، چون نمی داند که در دس��تگاه خداوند چه 
هست. وقتی رخی نشان داد و چیزهایی را از پشت پرده دید، سؤال تولید 
می ش��ود و درخواس��ت ظهور می کند. هر مرحله ای از عطا و بخشش، 
مرتبه ای از درخواست است و خواهش را در انسان زنده می کند و آدمی 
با درخواست و خواهش، مرحله تازه تری را از خداوند متعال درخواست 
و دریافت می کند. وقتی مرحله باالتری را دریافت کرد، عطش او بیشتر 
می شود و چیز جدیدتری طلب می کند. از مواردی که طمع زیاد خوب 
اس��ت، همین معارف و علوم الهی اس��ت. به همان ان��دازه که طمع در 

مادیات بد است، در معارف به همان اندازه خوب است و به عکس قناعت 
کردن در علوم و معارف همان قدر بد اس��ت که طمع در دنیا و مس��ائل 
مادی بد اس��ت. َیْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا. )سجده/ ۱6( هرچه خوف و 
طمع و دعا و دعوت بیش��تر باش��د، خلوص و تقرب نیز برتر خواهد بود. 
خداوند متعال هر اندازه به بنده س��الک مرحمت کند،  در او سؤال تولید 
می ش��ود و برابر این سؤال، پاسخ جدیدی را خداوند متعال عطا می کند 
و آن پاسخ جدید همان مزید عطاست. این که می گویند خداوند متعال 
هر چه ببخش��د، جود و کرمش بیشتر می شود )َو ال َتِزیُدُه ]َیِزیُدُه[ َکْثَرُة 
الَْعَطاِء ِإال ُجودا َو َکَرما(. برای آن است که هر چه ببخشد، ظرفیت، شرح 
صدر و درخواس��ت سالک صالح بیشتر می ش��ود و وقتی درخواست او 
بیشتر گردد، عطای بیش��تری نصیبش خواهد شد و وقتی عطا بیشتر 
بود، باز درخواس��ت بیشتر و بهتر می شود و سرانجام در برابر درخواست 
بهتر و بیشتر، عطای افزون تری نصیب می شود. پس نه تنها با بخشش، 
چیزی از مخزن خداوند کم نمی ش��ود که بر آن افزوده می گردد. چون 
مخزن الهی با اراده خداوند تأمین می شود و اراده خدا بی نهایت است. در 
مرحله دیگری از ضیافت، در ماه مبارک رمضان به ما دستور داده شده که 
زیارت بیت اهلل الحرام، حرمین شریفین و اعتاب مقدس را مسألت کنیم. 
از آنجا که والیت جزو ارکان حج است، در دعاها نیز کنار هم ذکر شده اند. 
امام س��جاد)ع( عرض می کند: » َو اَل ُتْخِلِنی ِمْن ِتْلَک الَْمَواِقِف الَْکِریَمِة 
ِریَفِة؛ خدایا! مبادا جای من در مشاهد شریف خالی باشد.  َو الَْمَشاِهِد الَشّ
در مهمانی های عادی، بنا بر این نیست که مهماندار به مهمان بگوید از 
من چه چیزی را درخواست کن، هر چه حاضر کردند، مهمان می پذیرد. 
مهمان تابع سفره صاحبخانه اس��ت اما در ضیافت های الهی و معنوی، 
صاحبخانه به مهمان می گوید از من چه چیزی را درخواست کن، هر چه 
بخواهی، من می دهم ولیکن اینها را بخواه زیارت خانه خدا، حرم رسول 
خدا و مشاهد مشرفه اینها کیفیت ضیافت ماه مبارک رمضان است که 

زمینه ضیافت حج را فراهم می کند.
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  حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان
چهار زاویه کعبه به عنوان چهار رکن ش��ناخته می ش��ود. زمانی که 
کلمه »رکن« بدون پس��وندی به کار می رود، مقصود همان رکنی است 
که حجراالسود در کنار آن قرار دارد. در انتهای ضلعی که در کعبه واقع 
است، رکن عراقی و در سوی دیگر حجر اسماعیل،  رکن شامی و پس از 
آن، رکن یمانی قرار دارد. به عبارت دیگر، در دو س��وی حجر اسماعیل، 
رکن ش��امی و عراقی اس��ت و در دو رکن مقابل آن، رکن یمانی و رکن 
حجراالسود قرار گرفته است. از میان این چهار رکن، فضیلت رکن یمانی 
و رکن حجراالس��ود از دو رکن دیگر بیشتر است. روایات زیادی از شیعه 
و س��نی درباره فضیلت و اهمیت این رکن نقل شده است. در روایتی از 
امام باقر)ع( نقل شده که رسول خدا)ص( دو رکن یمانی و حجراالسود را 
استالم می کرد و آنها را می بوسید و صورتش را بر آنها می نهاد. در روایتی 
دیگر از امام صادق)ع( آمده که رکن یمانی دری از درهای بهشت است 

و از روز گشوده شدنش، بسته نشده است. همچنین 
رکن یمانی از موارد استجابت دعا ذکر شده است.

  حجراالسود
حجراالس��ود یا سنگ سیاه، جزئی بسیار مقدس 
از مسجدالحرام است که در کنار کعبه قرار گرفته. از 
زمان بنای کعبه، حجراالسود در کنار آن قرار داشته و 
پیش از اس��الم و پس از آن، مورد اعتنای کامل بوده و 
به لحاظ همین تقدس است که رسول خدا)ص( آن را 
نگاه داشت و دیگر سنگ هایی را که به شکل بت ساخته 
شده بود، به دور ریخت. حجراالسود در جریان تخریب 
کعبه در اثر سیل در فاصله دوری از مسجد قرار گرفت. 
قریش برای نصب آن با یکدیگر به دشمنی پرداختند 
اما همان گونه که گذش��ت، با درایت رسول خدا)ص( 
همه قریش در فضیلت آن س��هیم شدند و عاقبت به 
دست آن حضرت نصب گردید. به مرور زمان از حجم 
نخستین این سنگ کاسته ش��د و حتی اجزای آن از 
یکدیگر جدا گردید. آخرین بار قسمت های مختلف آن 

را ب��ه یکدیگر متصل کردند و آن را در محفظه ای نقره ای قرار دادند و تنها 
به آن اندازه که برای بوسیدن و استالم الزم بود، جای خالی گذاشتند. در 
روایات بسیاری که شیعه و سنی نقل کرده اند، حجراالسود از سنگ های 
بهشتی دانسته شده که همراه آدم)ع( به زمین آمده است. همچنین در 
روایتی از پیامبر)ص( حجراالسود به منزله دست راست خداوند خوانده 
شده که در روی زمین قرار گرفته است و مردم با دست کشیدن روی آن 
و بوس��یدنش، با خداوند بیعت و اطاعت خود را از او تثبیت می کنند. در 
نقلی از ابن عباس آمده است که اگر کسی با رسول خدا)ص( بیعت نکرد 
و سپس حجراالسود را استالم کرد، با خدا و رسول بیعت کرده است. در 
روایات آمده اس��ت: این سنگ در آغاز س��فید بوده که با رسیدن دست 

انسان های گنهکار به آن، سیاه گردیده است.
در سال ۳۱۷ ه. ق یکی از فرقه های منسوب به اسماعیلی مذهبان که 
به قرامطه شهرت داشتند، حجراالسود را از کنار کعبه برداشتند و به احسا 
بردند. آنان به مدت ۲۲ سال- چهار روز کمتر- تا سال 
۳۳۹ هجری قمری( س��نگ را در آنجا نگاه داشتند و 
سپس در عید قربان سال مزبور، آن را به جای نخست 
باز گرداندند. پس از آن، در طی س��ال های پس از آن، 
حجراالسود مکرر- به طور عمد یا غیرعمد- از جایش 
کنده ش��د و هر بار اجزایی از آن خرد و جدا شد و باز به 
هم چسبانیده ش��د. اکنون مجموعه آن در هاله ای از 
نقره قرار داده شده است. حجراالسود در حال حاضر 
در کن��ار کعبه در ارتفاع ۱/۵ مت��ری زمین قرار دارد. 
در روایات بر استالم و بوسیدن حجراالسود سفارش 
بسیار شده و در نقل ها آمده است که رسول اهلل)ص( 

مقید به استالم و بوسیدن آن بوده است.
حجراالس��ود نقطه آغ��از و پایان ط��واف بوده 
و برابر آن س��نگ س��یاهی روی زمین ت��ا انتهای 
مس��جد کشیده شده اس��ت. به عالوه چراغی سبز 
رنگ بر دیوار مسجد برابر حجراالسود نصب شده تا 

راهنمای طواف کنندگان باشد.

بیشتر بدانیم
استالم حجر

هر چند بوس��یدن حجر و استالم 
آن واجب نیس��ت و مستحب است و 
هرگاه اس��تالم حجر ممکن نباشد، 
اشاره با دست کفایت می کند، چنان 
که در روای��ت آمده ک��ه معاویه بن 
عمار از حضرت صادق)علیه السالم( 
پرس��ید: مردمی به ح��ج می آیند و 

استالم حجر نمی کنند؟ 
امام فرمود: »اگر نتوانند، خداوند 

عذرشان را می پذیرد.« 
و نیز محم��د بن عبی��د خدمت 
حض��رت رضا)علیه الس��الم( عرضه 
م��ی دارد: م��ردم ازدح��ام می کنند 
و ب��رای اس��تالم حج��ر ب��ا یکدیگر 

می جنگند! 
امام می فرماید: »ه��رگاه چنین 
وضع��ی بود، با دس��ت خود اش��اره 

کن.«
از ای��ن روایات چنین اس��تفاده 
می ش��ود که بوسیدن و استالم حجر 
مس��تحب مؤکد اس��ت اما در زمانی 
که ازدحام اج��ازه نمی دهد،  نباید به 
بوسیدن و اس��تالم اصرار ورزید و به 

اشاره می توان اکتفا کرد.
 در زم��ان ائم��ه ک��ه ازدحام به 
مرات��ب کمتر از امروز ب��ود، چنین 
توصی��ه می فرمودند ام��ا امروز که 
اجتم��اع میلیون��ی زائ��ران به حج 
می روند، اگر بخواهند همه اس��تالم 
حجر کنند، تصور کنید چه مشکلی 

پیش خواهد آمد! 

بنابرای��ن توصی��ه می ش��ود که 
زائران، بوی��ژه زنان و ضعفا از نزدیک 
ش��دن به حجراالس��ود خ��ودداری 
کنند که عالوه بر خطر جانی، مشکل 
ش��رعی نی��ز دارد زی��را اصط��کاک 
بدن های نامحرم ش��دید اس��ت و نه 
تنها ثواب حاصل نمی ش��ود، که گاه 

مرتکب گناه نیز می شود. 
بنابراین، همان گونه که پیشوایان 
دستور داده اند، به جای استالم حجر، 

به اشاره با دست اکتفا شود.

حجراالسود پیش از 
اسالم و پس از آن، مورد 
اعتنای کامل بوده و به 

لحاظ همین تقدس است 
که رسول خدا)ص( آن 
را نگاه داشت و دیگر 

سنگ هایی را که به شکل 
بت ساخته شده بود، 

به دور ریخت

واگذاشتن به مردم 
امام حسین علیه السالم فرمودند:

َلُه  َمن َطَلَب ِرَضی الناِس بَِسَخَط اهلِل َوکَّ
اهللُ إلی الناِس؛

کسی که برای جلب رضایت و 
خوشنودی مردم ، موجب خشم و 

غضب خداوند شود، خداوند او را به 
مردم وا می گذارد.

)بحاراالنوار،ج۷8،ص۱۲6(

سنگی
از بهشت
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امنیت زائر

توصيه های عمومی 
حضور درمدین��ه النبی)ص(فرصتی 
استثنایی است که پس از انتظاری طوالنی 
و طاقت فرس��ا و راز و نیازهای عاش��قانه و 
نجواهای عارفانه در اختیار زائران محترم 
قرار گرفته است.ضروری است تا هر آنچه 
که به عنوان تهدید در این سفر، بر سر راه 
ما قرار می گیرد را بشناسیم و از وقوع آن، 

پیشگیری نماییم.
از جمله مواردی که می تواند به عنوان 
تهدید، مانع این مس��یر باشد، جدایی از 
گروه همس��فران است، همان که در بین 
زائران گرامی به گم ش��دن شهرت دارد و 
موجب س��رگردانی و حیرانی فرد را برای 

ساعت هایی محدود، فراهم می کند.
برای آن که در طول این س��فر، با این 
مشکل مواجه نگردیم، رعایت موارد ذیل 

الزامی است:
۱- هم��واره و در هم��ه مکان ه��ا و 
زمان ها، کارت شناس��ایی شخصی خود 

را به همراه داشته باشیم.
۲- مس��یرهای رف��ت و آم��د را ب��ا 
عالمت های ثابت و غیرمش��ابه شناسایی 

کنیم.
۳- ب��ه هم��راه گروه حرک��ت کنیم و 
از رفت و آمدهای غیرض��رور و انفرادی، 

خصوصاً در مشاعر، پرهیز نمایید.
4- ش��ماره تلفن هتل، مدیر و معاون 

کاروان را به همراه داشته باشیم.
۵- اگر خ��دای ناکرده، به هر دلیلی از 
کاروان جدا شدیم، س��عی کنیم به هیچ 

وجه مضطرب نشویم.
6- از حرکت های شتابزه و کور به این 

طرف و آن طرف خودداری کنیم.
۷- ب��رادران و خواه��ران امدادگ��ر و 
امدادیار ش��ما با لباس ه��ا و عالمت های 
مش��خص در اطراف حرمین ش��ریفین و 
مسیرهای تردد قرار دارند که با مراجعه به 

آنها، به راهنمایی شما خواهند پرداخت.
ایرانی ه��ای بس��یاری ک��ه در   -8
مس��یرهای حرک��ت ش��ما ق��رار دارند، 
همگی شما را به سوی محل اسکان خود 

راهنمایی خواهند کرد.
تذکر: یادمان باش��د که ه��ر کس که با 
زبان خاصی صحبت می کند، ضرورتاً  ایرانی 
نیست، پس همراه ش��دن با افراد، فقط در 

صورت احراز هویت آنان توصیه می گردد.
۹- اگر از راه های فوق، موفق به یافتن 
راه نشویم، با مراجعه به پلیس سعودی از 

آنان راهنمایی خواهیم گرفت.

مسير گرفتاری 
امام حسین علیه السالم فرمودند:

َمن حاَوَل اَمراً بَِمعِصَیِة اهلِل کاَن اَفَوُت 
لِما َیرجو و اَسَرُع لِما َیحَذُر؛
کسی که بخواهد از راه گناه به 
مقصدی برسد ، دیرتر به آرزویش 
می رسد و زودتر به آنچه می ترسد 
گرفتار می شود.
)بحاراالنوار،ج۷8،ص۱۲۰(

حكمت طواف

انجام دادن این تکلیف با کیفیت خاص و تعداد معین، نش��ان دهنده 
مراعات پایبندي به احکام الهي  و تعبد در پیشگاه خداست. وقتي طواف به 
صورت خاص صورت مي گیرد، بي آن که زائر سر آن را بداند و تنها به خاطر 
اطاعت فرمان خدا و انجام تکلیف الهي و باور داش��ت نس��بت به حکمت 

آسماني آن انجام دهد، روح تعبد و جوهره عبودیت تقویت مي شود.
هر چه تشریع دیني پیچیده تر و رمز آلودتر باشد که فلسفه تفصیلي آن 
را ندانیم، در تربیت بعد تعبد و تسلیم مؤثرتر است و اگر در آیات و روایات، 
برخي حکمت هاي احکام بیان ش��ده، جهت تاکید بر وجود حکمت در 
احکام خداست، مثل آیاتي که روزه را براي پیدایش تقوا  و نماز را بازدارنده 
از فحشا و منکر و زکات را پاک سازي جان ها و جهاد را دفع مفسدان و حج 
را براي مشاهده منافع و عامل یاد خدا مي داند. حضرت زهرا )س( نیز در 
خطبه معروف خویش به فلسفه تشریع برخي از احکام الهي اشاره کرده 

است: فجعل االیمان تطهیرا لکم من الشرک... .
در روایت��ي از حضرت رضا )ع( چنین آمده اس��ت:  فرش��تگاني که 
به خلقت آدم اعتراض داش��تند، پشیمان ش��دند و به عرش الهي پناه 
بردند و استغفار کردند. خدا دوست داشت بندگان نیز خدا را این گونه 
پرستش کنند. در آسمان چهارم خانه اي محاذي عرش قرار دارد به نام 
ض��راح. کعبه را هم در زمین، محاذي بیت المعمور قرارداد و از آدم )ع( 
خواست که آن را طواف کند و توبه نماید. این سنت در نسل او تا قیامت 
جاري گشت. البته هدف از طواف، عمیق تر و وسیع تر از آن است که یاد 
شد. هدف الزام کامل و انضباط دقیق و هماهنگي با اراده تشریع خداوند 

است که در همه زندگي الزم است و طواف ترجماني از آن تعهد است.
طواف، عالوه ب��ر چرخش اختی��اري برگرد کعب��ه، هماهنگي با 
چرخ��ش تکویني همه موج��ودات برگرد محور و مرکزي اس��ت که 
خداوند قرار داده اس��ت و از سه جزء اتم )پروتون، الکترون و نوترون(، 
پروتون محور است و آن دو جزء دیگر برگرد آن مي چرخند. انسان نیز 
جزئي از این هستي است و جس��م او از اجزاي مادي ترکیب شده که 

حرکتي طواف گونه بر گرد مرکز خویش دارند.
مي توان چنین برداش��ت کرد که هدف از وجوب طواف، هماهنگ 
ساختن حرکت اختیاري انسان برگرد کعبه یا حرکت اتم برگرد محور 

خویش و حرکت فرش��تگان برگرد بیت المعمور اس��ت. همه هستي 
مثل حرکت تکویني طواف، بر محور مش��خص شده انجام مي گیرد و 
حرکت تشریعي هم. طواف تمریني است ارادي براي هماهنگي با این 
حرکت کلي تکویني که نتیجه اش خضوع و تسلیم و عبودیت مؤمن با 
همه وجودش در برابر اراده الهي است و به هر اندازه این هماهنگي بین 
دو حرکت تکویني و تشریعي بیشتر باشد، آرامش و سعادت روحي و 
مادي براي انسان پدید مي آید، چون خداوند، هستي را مسخر انسان 
ساخته تا به او خدمت کند. نظام تشریعي هم براي اکمال و سعادتمند 
س��اختن انسان است. هرگاه دومي با اولي در زندگي انسان هماهنگ 

شود، همه آن سعادت و کمال منظور تحقق مي یابد.
در همه عباداتي که بر کیفیت خاص، تش��ریع ش��ده است، دو اثر 
وجود دارد: یکي اثر خاص همان عبادت، دیگري نقشي که همه این ها 
در سعادت، رشد مادي و معنوي و کمال دنیوي و اخروي انسان دارند، 
مانند اعضاي یک پیکر که ع��الوه بر نقش و وظیفه خاص هر یک، در 
تأمین هدف کلي، یعني خدمت به انس��ان در مس��یر خیر و احسان، 
همکار و هماهنگ اند. نقش این تعاون وقتي روشن مي شود که یکي از 
اعضا به عللي نتواند وظیفه اش را انجام دهد. تأثیر اختالل کاري آن بر 
همه اعضاي دیگر آشکار مي شود، هر کدام به تناسب و اهمیت نقشي 

که در این مجموعه دارد.
در تش��بیه عبادت هاي مختلف به اعضاي بدن، مي توان نماز را به 
قلب تشبیه کرد که اثري نیرومند برحیات انسان دارد و حج را به عقل. 

یکي حافظ حیات است، دیگري جهت دهنده بر حرکت.
کم ترین اثر ش��عائر حج و انجام این اعمال، اداي تکلیف و س��قوط 
آن از ذمه انس��ان اس��ت، ولي اثر مطلوبي که خداخواسته، قرار دادن 
پیوس��ته بنده در چارچوب ش��ریعت الهي اس��ت، یعني باید با ترک 
همه حرام هاي ش��رعي، پیوسته در احرام بماند و پس از پایان طواف، 
حرک��ت عمومي طواف با ط��واف معنوي قلب برگرد مرکز ش��ریعت 
پروردگار آغاز ش��ود و هرگز از هیچ حدي از حدود این مطاف تخطي 
نکن��د، چرا که قلمرو ط��واف معنوي به گس��تردگي حرکات عبادي 

مکلف است و به ماه هاي خاص یا اماکن معیني محدود نمي شود.
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چگونگی مرگ و زندگی 
امام علی علیه السالم فرمودند:

َخالُِطوا الَنّاَس ُمَخالََطًة ِإْن ِمُتّْم َمَعَها 
بََکْوا َعَلْیُکْم َو ِإْن ِعْشُتْم َحُنّوا ِإلَْیُکْم
با مردم آنچنان معاشرت کنید که 

اگر بمیرید بر مرگ شما
 اشک ریزند و اگر زنده بمانید 

به شما عشق ورزند.
)نهج البالغه(

موعظه های لقمان
به مسافران

امام صادق )ع( فرمود:
لقمان به پس��رش گفت: هرگاه با گروهی همسفر شدی، در 
کارهای خود و آنان بس��یار با آن ها مشورت کن، با لبخند با آنان 
برخورد کن )و خنده رو باش( ، در زاد و توشه ای که همراه داری 
نسبت به آن ها کریم و بخشنده باش، هرگاه تو را دعوت کردند، 
بپذیر و اگر از تو کمک خواس��تند آنان را یاری ده، بیشتر ساکت 
و خاموش باش و فراوان نماز بخوان و در آنچه که با خود داری از 

مرکب و مال و توشه، بسیار بخشنده باش.
هر گاه در امر حقی از تو ش��هادت خواستند، شهادت ده و هر 
گاه از تو مش��ورت خواستند، با دقت نظر به آنان پاسخ ده، پیش 
از آن که درباره چیزی فکر کنی و چگونگی آن بر تو روشن شود، 
تصمیم نگیر و در مش��ورت دهی به دیگران با شتاب پاسخ نده، 
مگر آن که در حال برخاس��تن، نشستن، غذا خوردن و. . . فکرت 
را در رابط��ه با آن امر به کار اندازی؛ همانا کس��ی که برای طرف 
مشورت خیرخواهی نکند، خداوند رأی و اندیشه او را می گیرد 

و )لباس( امانت را از او دور کند.
هرگاه دیدی همراه��ان تو حرکت می کنند، با آن ها حرکت 
ک��ن و اگر دیدی کار می کنند تو هم با آنان کارکن و اگر صدقه و 
یا وامی به کس��ی دادند تو نیز به ایشان اعطاکن و از آن که از تو 

بزرگتر است حرف شنوی داشته باش.

هرگاه همراهانت تو را به چیزی فرمان دادند و از تو چیزی پرسیدند، 
به آن ها آری بگو و نگو خیر; زیرا »نه« گفتن عیب و نقص است.

هرگاه در راه س��رگردان ماندید، از مرکب فرود آیید و آن گاه 
که تردید داشتید، بایستید و مشورت کنید. . .

فرزندم! هرگاه وقت نماز فرارس��ید برای هیچ کاری نماز را به 
تأخیر میانداز، نماز را بخوان و خود را از این َدینی که به عهده داری 

راحت کن، نماز را به جماعت بگزار اگرچه بر سِر نیزه باشد. . .  .
هر گاه خواس��تید جایی منزل کنید، در مکانی فرود آیید که 

خوش منظرتر و خاکش نرم تر و پرعلف تر باشد.
و آنگاه که فرود آمدی، پیش از آن که بنشینی دو رکعت نماز 

بگزار و هر گاه نیاز به قضای حاجت داش��تی از آنجا فاصله بگیر 
و چون خواس��تی کوچ کنی دو رکعت نماز بگزار، و با زمینی که 
در آن فرود آمده بودی وداع کن و بر آن س��رزمین و مردم آن جا 

درود فرست; زیرا هر سرزمینی ساکنانی از فرشتگان دارد.
اگر می توانی غذا نخور مگر آن که نخست بخشی از آن غذا را 
انفاق کرده باشی و تا زمانی که سوار بر مرکبی، بر تو باد به تالوت 
قرآن و تازمانی که مش��غول کاری هس��تی بر تو باد به تس��بیح 

خداگفتن و هر وقت کار خاصی نداری برتو باد به دعا.
برگرفته از کتاب درسنامه آداب سفر حج )1 جلد(، 
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر ، 1389،ص 129.

گفت وگو با بزرگان عبادت است
  حجت االسالم و المسلمین انصاریان

زائر در طول س��فر به دور از غوغای زندگی و امور خسته کننده، در گردونه فرصتی باارزش 
و فراغت��ی ملکوت��ی قرار می گیرد، بنابراین بر او الزم اس��ت که بخش��ی از آن فرصت را هزینه 
گفت وگوی دینی، تربیتی، علمی و اخالقی با اهل فن کند بویژه سؤاالتی را که در زمینه عقاید، 
اح��کام، ح��الل و حرام و دنیا و آخرت دارد، با اهلش در میان گذاش��ته، از این طریق خود را به 

دانش دینی و آگاهی الزم در جهت تأمین سعادت دنیا و آخرتش بیاراید.
اسالم،  تشکیل چنین محافل علمی و استفاده از دانش عالم را- گرچه میان دو نفر باشد- از 
اعظم عبادات ش��مرده و موجب پاداش بی نهایت، کلید درهای بهش��ت، ضامن سعادت دنیا و 

آخرت انسان و سبب تحوالت روحی و اخالقی دانسته است.
از امیر مؤمنان)ع( روایت شده: » َأیَُّها النَّاُس ُطوبَی لَِمْن َشَغَلُه َعْیُبُه َعْن ُعُیوِب النَّاِس َو َتَواَضَع 
لِّ َو الَْمْس��َکَنِة َو َأْنَفَق َمااًل َجَمَعُه ِفي  ْحَمِة َو َخالََط َأْهَل الذُّ ِم��ْن َغْیِر َمْنَقَصٍة َو َجالََس َأْهَل الِْفْقِه َو الرَّ

َغْیِر َمْعِصَیٍة.«
»ای مردم! خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خودش، او را از پیگیری عیوب دیگران باز 
دارد و بدون داشتن کمبود و نقص به فروتنی و خاکساری در جای خودش تن در دهد و با اهل 
بصیرت و بینش همنش��ین شود و با تهیدستان و فقیران همزیستی و آمد و شد داشته باشد و 

مالی را که از راه حالل و بدون معصیت به دست آورده، در راه حق هزینه کند.
امام رضا)ع( نیز می فرماید: » َمْن َجَلَس َمْجِلسًا ُیحَیی فیه أْمُرنا, لَْم َیُمْت َقلُبُه َیْوَم َتُموُت الُقُلوُب.«

»کسی که در جلسه ای شرکت کند و در آن جلسه ]فقه و حالل و حرام و[ احکام ما را با بحث 
و گفت وگو بپا دارد، روزی که دل ها می میرند، قلب او نخواهد مرد.«

اَلَم  پیش��وای ششم امام صادق)ع( به داوود بن سرحان فرمود: »َیا َداُوُد َأْبِلْغ َمَوالِیَّ ِمنِّی السَّ
ُ َعْبداً اْجَتَمَع َمَع آَخَر َفَتَذاَکَر ]َفَتَذاَکَرا[ َأْمَرنَا َفِإنَّ َثالَِثُهَما َمَلٌک َیْسَتْغِفُر لَُهَما َو  َو َأنِّی َأُقوُل َرِحَم اهللَّ

ْمِرنَا َو َخْیُر النَّاِس ِمْن بَْعِدنَا  ْکِر َفِإنَّ ِفی اْجِتَماِعُکْم َو ُمَذاَکَرِتُکْم ِإْحَیاًء ِلَ َما اْجَتَمْعُتْم َفاْش��َتِغُلوا بِالذِّ
َمْن َذاَکَر بَِأْمِرنَا َو َعاَد ِإلَی ِذْکِرنَا.«

»ای داوود! به دوستانم از جانب من سالم برسان و بگو این گفته من است خدا رحمت کند 
بنده ای را که با دیگری می نش��یند و از فرهنگ و فقه و علوم ما گفت وگو می کند. یقیناً سومین 
نفر آنان فرشته  ای است که برای آن دو نفر طلب آمرزش می کند و هرگاه دو نفر درباره فرهنگ 
ما گفت وگو کنند، خداوند با آن دو نفر به فرش��تگان مباهات می کند؛ پس هنگامی که در امور 
الهی اجتماع کردید، به پرس��ش و پاسخ های مس��ائل تربیتی مشغول شوید؛ زیرا در اجتماع و 
گفت وگوی شما، زنده کردن یاد و مکتب ماست و بهترین مردم پس از ما، کسی است که درباره 

امور ما گفت وگو کند و مردم را به یاد ما دعوت کند.
رسول خدا)ص( در حدیثی زیبا فرمود: » لُمَتّقوَن ساَدٌة، والُفَقهاُء قاَدٌة، والُجلوُس إلَیِهم ِعباَدٌة.«

»اهل تقوا س��رورند، فقیهان رهبرند و نشستن نزد آنان )بهره گیری از بینش و دانش شان( 
عبادت است.«

حضرت رضا)ع( از پدرانش از رسول خدا)ص( روایت می کند: » ُمَجالََسُة الُْعَلَماِء ِعَباَدٌة َو النََّظُر 
ِإلَی َعِلیٍّ ِعَباَدٌة َو النََّظُر ِإلَی الَْبْیِت ِعَباَدٌة َو النََّظُر ِإلَی  الُْمْصَحِف  ِعَباَدٌة َو النََّظُر ِإلَی الَْوالَِدْیِن ِعَباَدٌة.«

»نشس��تن با دانشمندان برای بهره گیری از علم ش��ان و نگاه به علی)ع( و چشم دوختن به 
کعبه و نظر کردن به قرآن و نگاه به پدر و مادر عبادت است.«

زائر عزیز با توجه به این روایات بس��یار مهم که گوش��ه ای از روایات فراوان باب گفت وگوی 
علمی و دینی اس��ت، بخش��ی از فرصت خود را در س��فر حج که دارای فراغت هس��تی هزینه 
گفت وگ��وی دینی و علم��ی و اخالقی کن تا بیش از پیش به کرامت و ص��دق و تربیت و آداب 
انس��انی آراسته ش��وی و ثواب و پاداش عظیمی برای آخرت خود ذخیره نمایی و از این طریق 

رضایت حق و پیامبر و ائمه طاهرین را جلب کنی و به معنویت زیارت خود بیفزایی.
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از پیامبر)ص( بیاموزیم
  حسین سیدي

اش�اره: گفتار و رفت��ار پیامبر خاتم 
)ص( ب��راي هم��ه مس��لمانان در همه 
زمینه ه��ا الگو و سرمش��ق اس��ت قرآن 
کریم خطاب به مس��لمانان مي فرماید: 
ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة. از این رو  لَُکْم ِفي َرُس��وِل اهلَلّ
بر همه پیروان آن حضرت فرض اس��ت 
که س��یره نظري و عمل��ي آن حضرت را 
مطالعه کنند و آن را معیار و مالک عمل 

خویش قرار دهند.
  نمازگزاري

در مس��افرت، نمازهاي مس��تحبي را 
سوار بر مرکب مي خواند و چون وقت نماز 
واجب مي رسید پیاده مي شد و رو به قبله 

نماز مي گزارد.
راوي مي گوید: به حضور پیامبر رفتم و 
آن حضرت در حال نماز بود، و آواي گریستن 

او، همچون آواي جوشیدن دیگ بود.
دو براب��ر نمازه��اي واج��ب، نم��از 

مستحبي مي خواند.
رک��وع ه��ا و س��جده ها را طوالن��ي 
مي کرد. در نماز بس��م اهلل... را بلند تالوت 
مي فرمود. با اش��تیاق تمام، انتظار وقت 

نماز را مي کشید.
گاهي با یک وضو چند نماز مي خواند.

نم��از خواندن بانوان ب��دون آرایش و 
زیور را خوش نمي داشت.

اگر مش��غول نماز بود و کسي کنارش 
مي نشس��ت، نمازش را س��ریع به پایان 
مي ب��رد و رو ب��ه آن ش��خص مي ک��رد و 
مي پرسید: کاري داري؟ و چون خواسته 
آن ف��رد را برم��ي آورد، دوب��اره ب��ه نماز 

خواندن مشغول مي شد.
مردي نزدش آمد و گفت: اي فرستاده 
خدا! به خطر این که فالني نماز جماعت 
را خیل��ي ط��ول مي دهد، توفی��ق نماز 

جماعت را از دست مي دهم.
راوي – که ابومسعود انصاري است – 
مي گوید: هیچ روزي پیامبر را به سان آن 

روز ندیدم که با خشم موعظه کند.
حضرت فرمود: اي مردم! شما دیگران 
را از خ��ود طرد مي کنید. کس��ي که براي 
مردم نماز مي خواند، باید نمازش را سبک 
گیرد و کوتاه کند، چرا که میان آنان بیمار، 

ضعیف و نیازمند هم وجود دارد.
خمیازه کش��یدن در نم��از را خوش 
نمي داشت. نماز جماعتش کوتاه ترین و 

نماز فرادایش طوالني ترین نماز بود.
وقتي که چیزي او را غمگین مي کرد، 

به نماز و روزه پناه مي برد.

وعده و آزادی  
امام حسن علیه السالم فرمودند:

الَمسؤوُل ُحّر َحتی َیِعد ، َو ُمسَتِرُق 
الَمسئوِل َحتی َینَجز؛

انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما 
وقتی وعده می دهد زیر بار مسؤولیت 
میرود، و تا به وعده اش عمل نکند رها 
نخواهد شد.
)بحار االنوار،ج۷8،ص۱۱۳(

  محمود مهدي پور
تمامي احکام و دس��تورات الهي داراي مصالح و اهداف و نتایج قطعي 
و ارزشمند است بر مبناي تفکر شیعي هر حکمي، حکمت و علتي دارد و 

هر قانون الهي، مصالح و منافي را دنبال مي کند.
براساس آنچه از روایات و تجارب محسوس و عیني استفاده مي شود، 
در این میان حج نیز اهداف عرفاني، عبادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتص��ادي فراواني دارد که به هر یک از این اه��داف، در آیات و روایات 

اشاره شده است.
  حجعاملتقویتدین

یِن.۱ ۱- قال علي علیه السالم: فرض اهلل الَْحَجّ َتْقِویًة لِلِدّ
در خطبه حضرت فاطمه علیهاالس��الم نقش حج، ب��ا جمله » َوالَْحَجّ 

ین   « آمده است.  َتْشِییداً لِلِدّ
تقویت دین ابعاد گوناگوني دارد که در اینجا به چگونگي نقش حج در 
تقویت دین اشاره مي شود: حج، یاد خدا است و ارتباط قلبي انسان با خدا 

یکي از عالیترین روش هاي تقویت دین است.
۲- ح��ج، پیوند روحي بین دینداران و بنیانگذاران دین ایجاد مي کند 
و مس��لمانان با انجام مراس��م حج با آثار حضرت ابراهیم خلیل و حضرت 

محمد)ص( و دیگر انبیاء و اولیاي الهي آشنا مي شوند.
۳- ح��ج، عامل تقویت ارتباط دینداران و در نتیجه اقتدار بیش��تر در 

برابر دنیاي کفر و شرک است.
4- حج، امکان همفکري و مش��اوره مس��لمین براي حل مش��کالت 

سیاسي، اقتصادي و فرهنگي دنیاي اسالم را فراهم مي سازد.
۵- ح��ج، نمایش عظمت، قدرت و جمعیت مس��لمین در برابر کفار و 

مشرکین است.
6- حج، عامل تفقه بیش��تر در دین و آشنایي با عقاید اسالمي، احکام 
الهي و تاریخ و سیره معصومین علیهم السالم و تکرار و تالوت آیات قرآن 
و دل س��پردن به قرآن در سرزمین وحي است و مي توان گفت هر حاجي 

مسلمان یک اردوي بازآموزي دیني را طي مي کند.
۷- حج، پاس��داري از هویت  تاریخي مس��لمین و یادآورنده خاطرات 
تاری��خ اس��الم و قهرمانان مکتب انبی��ا و حج گزاران ب��زرگ تاریخ، مثل 
حضرت ابراهیم، حضرت اس��ماعیل، هاجر، پیامبر بزرگوار اس��الم، امام 

علي علیهم السالم و دیگر بزرگان تاریخ ادیان ابراهیمي است.
8- حج، تمرین عملي بندگي و اطاعت از خداست.

در روایات به تمامي موارد یاد شده تصریح گردیده است.
  حجوبرپایيعلماسالم

ام��ام صادق علیه الس��الم فرم��ود: الیَزاُل الّدی�ن قائِم�ًا ماقاَمْت 
الَکْعَبُة.2

تا کعبه برپاست، دین برپاست.
  حجیادآورایاماهلل

حضرت علي )ع( به قثم بن عباس فرماندار مکه نوشت:
ْرُهْم بَِأیَّاِم اهلّلِ.۳ ، َوَذِکّ َفَأِقْم لِلَنّاِس الَْحَجّ

براي مردم حج را به پا دار و ایام اهلل را به آنها یادآوري کن.
  حجویادگارنبوي
امام رضا )ع( فرمودند:

ِ)ص( َو تُْعَرَف أَْخَباُرُه َو یُْذَکَر َو اَل یُْنَسی.4 َو لُِتْعَرَف آثَاُر َرُسوِل اهلَلّ
حج واجب شده است تا آثار پیامبر خدا )ص( شناخته شود و اخبار آن 

حضرت مطرح گردد و فراموش نشود.
  ارتباطفرهنگيمسلماناندرحج

امام رضا علیه السالم فرمود:
َفَجَعَل فیِه االِْجِتماَع ِمَن الَمْشِرَق َوالَمْغِرِب لَِیَتعاَرُفوا.۵

خانه اش را نقطه گردهمایي از شرق و غرب جهان قرار داد تا مسلمین 
همدیگر را بشناسند.

  ارتباطاتاقتصاديمسلميندرحج
حضرت رضا علیه السالم فرمود: و حج را واجب فرمود تا مردم در پرتو 
آن از داد و ستدها سود برند و کرایه دهندگان و شترداران )عامالن حمل 

و نقل( از این آمد و شد بهره مند شوند.
  تمرینخودسازيوپاكيازگناهاندرسایهحج

امام هشتم علیه السالم فرمود: و حج خانه الهي عامل پاکي از گناهان 
و بازداشتن نفس از خواسته ها و لذت هاست.۷ 

  توسعهبينشدرسایهحج
حج عامل بریدن از عالیق و وابستگي هاي خانوادگي، شخصي و منطقه 
است و انسان وقتي از یک روند معمول و محیط عادي جدا مي شود، زمینه 
رش��د و گسترش فکر و فراگیر ش��دن عالیق و عواطف او فراهم مي گردد و 

همه فواید هجرت در این سفر زیارتي بدست مي آید.
  گسترشانسوالفتانسانها

در س��ایه عبادت بزرگ حج، بیم و ابهام ناش��ي از تفاوت رنگ، ملیت، 
مناطق جغرافیایي، زبان و غیره رنگ مي بازد و انسان ها احساس مي کنند 
با پذیرش خداي یکتا و پیامبر واحد و قوانین الهي، مي توان بدون بدبیني 

و ترس با انسان ها برادر شد.
  حج،بستراقتدارامتاسالمي

در پرتو مراس��م عبادي حج که توسط مسلمانان جهان برگزار مي شود. 
مانور قدرت امت اس��المي شکل مي گیرد و مس��لمانان مي توانند نیروها و 
امکانات دنیاي اسالم را بهتر بشناس��ند و فریاد اعتراض و برائت خویش را 

نسبت به نظام شرک و رفتار مشرکان اعالم کنند.
پي نوشت ها

1- نهج البالغه ، فیض االسالم، ك 244.
2- المحجه البیضاء، ج 2 ص 153.

3- نهج البالغه، فیض، نامه 67 .
4- میزان الحکمه ، ج 2 ص 266 .

5- همان.

6- همان.
7- میزان الحکمه ، ج 2ص 264.

فلسفه و اهداف حج
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خداشناسی و ترس  
امام صادق علیه السالم 

فرمودند:
َمن َعَرَف اهلَل خاَف اهلَل و َمن 

نیا؛ خاَف اهلَل َسَخت نَفَسُه َعِن الدُّ
هر که خدا رابشناسد ترس او 

در دلش می افتد و هرکه از خدا 
ترسان باشد نفسش
 از دنیا باز می ماند.

)جهاد النفس، ص 8۳(

حج، فریضه ی امت، فریضه ی وحدت، فریضه ی اقتدار مسلمین، فریضه ی اصالح 
فرد و جمع و در یک کلمه: فریضه ی دنیا و آخرت است. آنان که نمی خواهند مضمون 
سیاس��ی حج را بپذیرند، در واقع اسالم را دور از سیاس��ت، و دین را از سیاست جدا 
می خواهند، شعار جدایی دین از سیاست، همان چیزی است که دشمنان حاکمیت 
اسالم بر جوامع اسالمی، دهها سال است آن را مطرح کرده اند و امروز که حکومتی بر 
اس��اس دین مقدس اسالم در ایران پدید آمده و شوق روز افزون به تشکیل حکومت 
اس��المی همه ی جهان اسالم را فرا گرفته اس��ت، آن شعار را سراسیمه تر و خشن تر 
از همیش��ه مطرح می کنند، و هر جا مقّدمات تحّقق این هدف فراهم شده باشد، اگر 
بتوانند با خش��ونت و جدیتی تمام بر ضد آن وارد میدان می شوند. حاکمیت اسالم، 
متضّمِن مقابله با دخالت مس��تکبران در کش��ورهای اس��المی و نیز مستلزم کوتاه 
ش��دن دست وابس��تگان به این قدرتها و بندگاِن شیطاِن نفس و شیطان استکبار، از 
اداره ی این کشورهاس��ت. پس طبیعی است که استکبار و وابستگانش و شیطانها و 
پیروانش��ان، از آن ناراضی و خشمگین باشند. و به همان اندازه باید مؤمنان به خدا و 
روز جزا و معتقدان راستین اسالم از آن استقبال و در راه آن مجاهدت کنند. اینک که 
از همه جای جهان، سعادتمندانی توفیق آن یافته اند که ایام معلومات و حّج خانه ی 
خدا را درک کنند این جانب با ابتهال و تضّرع از خداوند متعال می خواهم که حّج آنان 

را مقبول و مأجور و آنان و همه ی امت اسالمی را از منافع آن برخوردار فرماید.
پیام به کنگره عظیم حج    25 / 2 / 1373

نماز قضا
    س. من تا س��ن هفده سالگی با مسأله احتالم و غسل و 
مانند آن آشنا نبودم و از کسی هم درباره آنها چیزی نشنیده 
بودم و خودم هم معنای جنابت و وجوب غسل را نمی فهمیدم، 
لذا نماز و روزه ام تا این س��ن اشکال دارد، امیدوارم وظیفه مرا 

بیان فرمایید.
ج: هم��ه نمازهایی را که در حال جناب��ت خوانده اید، باید 
قضا کنید، ولی روزه ای را که در حال جنابت بدون علم به اصل 

جنابت گرفته اید، صحیح و مجزی است و قضا ندارد.
    س. متأسفانه من در گذشته بر اثر نادانی و ضعف اراده 
مبتال به عمل شنیع استمناء بودم، لذا گاهی نماز نمی خواندم 
ک��ه مدت دقیق آن را به یاد ندارم. نماز نخواندن من به صورت 
مس��تمر نبوده، بلکه مربوط به زمانی اس��ت که جنب بودم و 
غس��ل نکرده ام ک��ه گمان می کنم حدود ش��ش ماه باش��د. 
تصمیم گرفته ام نمازهایم در این مدت را قضا کنم، آیا قضای 

آنها واجب است یا خیر؟
ج: هر مق��دار از نمازهای روزانه ای را ک��ه می دانید انجام 
نداده اید و ی��ا در حال جنابت خوانده اید، قضای آن بر ش��ما 

واجب است.
    س. شخصی که نمی داند نماز قضا برذّمه اش هست یا 
خیر، اگر نماز مس��تحبی یا نافله بخواند، بر فرض که نماز قضا 

داشته باشد، آیا به عنوان نماز قضای او محسوب می شود؟
ج: نوافل و نمازهای مس��تحب به جای نماز قضا محسوب 
نمی شوند، و اگر نماز قضا بر عهده او باشد، واجب است که آن 

را به نیت نماز قضا بخواند.
    س. شخصی بر اثر جهل به حکم شرعی، مدتی ترتیب را 

در غسل رعایت نکرده است، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟
ج: اگر غس��ل را به نحوی انجام داده که شرعاً باطل است، 
قضای نمازهایی که در این حالت با حدث اکبر خوانده، واجب 
اس��ت. ولی روزه اش، اگر در آن هنگام اعتقاد به صّحت  غسل 

خود داشته، محکوم به صّحت  است.

    س. کسی که قصد دارد نماز قضای یک سال را بخواند، 
چگونه باید آن را انجام دهد؟

ج: می تواند با یکی از نمازها ش��روع کن��د و به ترتیبی که 
نمازهای پنجگانه یومیه را می خواند، آن را ادامه دهد.

    س. ش��خصی مدت زیادی نماز قضا بر عهده دارد، آیا 
می تواند آنها را به ترتیب زیر بجا آورد؟
۱� مثاًل بیست بار نماز صبح بخواند.

۲� هر یک از نماز ظهر و عصر را بیست بار بخواند.
۳� هر یک از نماز مغرب و عشا را بیست بار بخواند و تا یک 

سال به همین صورت ادامه دهد.
ج: قضای نمازها به ترتیب مذکور اشکال ندارد.

    س. در دوران جوان��ی نمازهای ظهر و عصر من بیش��تر از 
نمازهای مغرب و عشا و صبح قضا شده اند که پشت سر هم بودن 
و تعداد و ترتیب آنها را نمی  دانم. آیا در این مورد باید نماز دوره ای 
خوانده شود؟ و نماز دوره ای چیست؟ امیدواریم توضیح فرمایید.

ج: در نماز قضا مراعات ترتیب � غیر از ظهر و عصر و مغرب 
و عشاء از یک روز � واجب نیست و خواندن مقداری که یقین 
به قضا ش��دن آن دارید کافی اس��ت و دوره ک��ردن به معنای 

تکرار نماز برای احراز ترتیب بر شما واجب نیست.
    س. گاهی پس از ازدواج مایعی از من خارج می شد که 

اعتقاد به نجس بودن آن داشتم.
لذا به نیت غس��ل جنابت غسل کرده و نمازم را بدون وضو 
می خواندم. در رساله های عملیه این مایع، مذی نامیده شده 
اس��ت. اکنون نمی دانم نمازهایی را ک��ه بدون وضو و بی آنکه 

جنب باشم با غسل جنابت خوانده ام، چه حکمی دارد؟
ج: قضای همه نمازهای��ی که بعد از خروج آن مایع، بدون 

وضو و با غسل جنابت خوانده اید، واجب است.
    س. کافری پس از مدتی اس��الم آورده است، آیا قضای 

نماز و روزه هائي که انجام نداده، واجب است؟
ج: واجب نیست.

    س.  بعض��ی از اف��راد بر اث��ر تبلیغات گم��راه کننده 
کمونیستها چندین سال نماز و واجبات خود را ترک کرده اند، 
ولی بعد از پیام تاریخی امام راحل به سران شوروی سابق پی 
به اشتباه خود بردند و به سوی خداوند توبه نموده اند، آنها در 
حال حاضر قادر به قضای همه آن نمازها و روزه ها نیس��تند، 

وظیفه آنها چیست؟
ج: بر آنان واجب است که نمازها و روزه های فوت شده را به 
هر مقدار که قدرت دارند، قضا و هر مقداری که قادر نیس��تند 

وصیت نمایند.
    س.  ش��خصی ف��وت کرده و قض��ای روزه ماه مبارک 
رمضان و نم��از بر عهده اوس��ت و فرزند ذک��وری هم ندارد. 
مق��داری مال به جا گذاش��ته که برای قضای یک��ی از نماز و 
روزه کفایت می کند. در این صورت قضای نماز مقدم اس��ت 

یا روزه؟
ج: ترجیحی بین نماز و روزه نیست و بر ورثه واجب نیست 
که ما ترک وی را صرف قضای نماز و روزه او نمایند، مگر آنکه 
در این باره وصیت کرده باشد، که در این صورت باید به وصیت 
او در اجی��ر گرفتن از ثلث ترکه برای قضای نماز و روزه اش به 

هر مقدار که کفایت می کند، عمل کنند.
    س. من در اکثر اوقات نماز خود را خوانده و در صورت 
فوت ش��دن نماز، آن را قضا کرده ام، این نمازهای فوت ش��ده 
هم م��واردی بوده که یا من خواب مانده ام و یا بدن و لباس��م 
نجس ب��وده و در تطهیر آنها کوتاهی کرده ام. مقدار نمازهای 
قضا ش��ده یومیه، آیات و قصر را که بر عهده من است، چگونه 

محاسبه نمایم؟
ج: قضای نمازهای��ی که یقین به فوت ش��دن آنها دارید، 
کافی است، و از این مقدار هر کدام را که یقین دارید نماز قصر 
یا آیات بوده، باید بر وفق یقین خود آنها را بجا آورید، و بقیه را 
به عنوان قضای نمازهای یومیه بخوانید و چیزی بیشتر از این 

مقدار بر شما واجب نیست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

 نكته هایی در باره حج در بيانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

حج  و حاکمیت اسالم حج  و حاکمیت اسالم 
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رغبت و زهد 
امام صادق علیه السالم فرمودند:

نی�ا تُ�وِرُث الَغمِّ  غَبُه ِف�ی ال�دُّ ال�رَّ
نیا راَحُه  ه�ِد فِ�ی الدُّ َو الُحزِن َو الزُّ
الَقلِب َو الَب�َدِن؛
رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و 
اندوه و زهد و ب�ی میلی به دنیا 
سبب راحتی قلب و بدن است.
)تحف العقول، ص ۳۵8(

دکتر سید علی مظفر پور  / هدی شیرافکن
بخش   تدبیر غذا در سفر

غذای مسافر در سفر باید تا حد امکان از نوع غذایی سوم 
که در وطن به آن عادت دارد، باشد.

غذاهایی که غذائیت آنها غالب باش��د )مانند گوشت مناسب و 
تخم مرغ نیمبرشت و نان گندم پاکیزه( ، مصرف گردد.

اگر حرکت و خستگی در سفر زیاد است، دفعات تناول غذا را 
بیشتر از وطن قرار دهد. در بعضی از کتب، توصیه شده است که 
اگر به س��بب حرکت زیاد، تحلیل و ضعف بدن زیاد باشد، یک و 

نیم تا دو برابر میزان غذای عادت در وطن، مصرف شود. 
وق��ت غذاخوردن را در زمانی قرار ده��د که قبل و بعد از آن 

راحت و سکون داشته باشد.
در حالت پری معده، غذا نخورد .

   تدبيرآبدرسفر
آبی مصرف کند که از نظر طعم و منش��أ با آب محل سکونت 

او نزدیکی داشته باشد.
اگر آب، مناس��ب نباش��د، خوردن پیاز، سیر،سرکه و کاهو، 

باعث رفع مضرت آبهای ناگوار می شود.
اگر مس��افر قدری از خاک پاک بلد خود را داش��ته باش��د و 
با آبهای ناگوار محل س��فر برهم زده و پس از ته نش��ینی کامل 

خاک، از آن آب بخورد، ضرر آن کمتر می شود.
رفع ض��رر آب هایی که مقداری ش��وری دارند، با س��رکه یا 
س��کنجبین ، رفع ضرر آبهایی که مقداری تلخی دارند، با شکر 
و آبی که کدر اس��ت، با جوش��اندن و مخالطه ب��ا خاک اصالح 

می شوند.
بعد از مدتی تش��نگی مفرط، پس از رسیدن به آب، دفعتا تا 
حد س��یراب شدن نیاشامد، بلکه اول مزمزه کند. دست و پایش 
را در آب بش��وید و بعد از اینکه حرارت بدنش کمتر شد، کم کم 

بیاشامد تا آنکه عطش به تدریج برطرف شود.
   تدبیر کسی که نتوانست یا نخواست که آب زیادی 

بخورد )مثاًل ترس از زیادی ادرار و ..(:
باید که غذاهایی که  تش��نگی ایجاد می کند )چیزهای شور 
و تند و ش��یرین( نخورد، بلکه بیش��تر غذاهای تفه )بدون مزه 

خاص( بخورد.
هر غذایی که می خورد، کمتر از اشتها بخورد.
مقداری سرکه با آب مخلوط کند و بیاشامد.

از هرچه باعث عطش می ش��ود، احتراز کند )مثل حرکت به 
سرعت، سخن بس��یارگفتن –خصوصا به آواز بلند- غذاهای با 

طبع گرم خوردن (

   آنچهرفعتشنگیكند
۱- دوغ ت��رش ۲- ش��یره تخم خرفه که در دوغ خیس��انده 
باشند  ۳- ش��یره تخم خرفه را با اندکی سرکه در دهان داشتن 
4- آل��و بخارا  ۵- تمر هن��دی 6- قراقروت  ۷- اَن��اردان 8- در 
دهان نگه داش��تن بلور ی��ا صدف خالص یا نق��ره خالص و لبها 
را بر هم گذاش��تن که هوای خارج داخل دهان نش��ود نیز دافع 

تشنگی است.
   تدبيرگرما

اگر در مسافرت ، فردی در معرض گرمای هوا بود، باید تدابیر 
زیر را انجام دهد:

تا حد امکان س��عی کند که در زم��ان حرارت آفتاب حرکت 
نکند.

اگ��ر در هنگام جابجای��ی و حرکت ، مجبور ش��د که در زیر 
آفتاب حرکت کند، تمام بدن، به خصوص سر را بپوشاند.

 در پری معده ، در گرما نرود.
در گرسنگی ، در گرما نرود و غذای کم و مبرِّد )با طبع سرد( 

بخورد ، خصوصاً اگر الغر باشد و یا مزاجش گرم باشد.
در راه و منزل، اگر ممکن اس��ت سر و بدن و دست و پایش را 

در آب سرد بشوید.
خوردن ش��ربت خاکشیر با آب سرد و ش��کر سرخ، مناسب 

است.
 اگر میس��ر شد، از میوه ها و ترشی ها و شربت ها مثل شربت 
ریواس و شربت زرش��ک بخورد. اگر یافت نشد، سر و سینه را با 
روغن بنفش��ه بادام و یا روغن تخم کدو )که طبعش سرد است( 

چرب کند.
قب��ل از رفتن به داخ��ل گرما، در منزل، اگ��ر قدری آرد جو 
بوداده همراه با قند یا نبات ، با آب س��رد بیاشامد، مناسب است. 
بزرقطونا )اس��فرزه( همراه با آب سرد یا شیره جو)یا ماءالشعیر 

طبی(، نیز مناسب است.
پس از بازگش��ت به منزل، خوردن میوه ه��ای بارده )طبع 

سرد( و غذاهای ترش یا دوغ میل کند.
   تدبيرسرما:

مطالب مربوط به این مبحث، بس��یار مفص��ل بوده و عالوه 
بر تدابیر کلی بدن، در م��ورد تدابیر حفظ تک تک اعضای بدن 
)چش��م، دست و پا، سر و... ( بحث ش��ده است. اما از آنجا که در 
س��فر حج کمتر پیش می آید، به ذکر چند مورد کلی بس��نده 

می کنیم:
 قب��ل از خ��روج از منزل، غذاهای حاره )طب��ع گرم( به قدر 
اش��تها بخورد و بعد از آنکه حرارت غذا در بدن منتش��ر شد، به 

بیرون برود.
اگر قبل از حرکت غذایی که گردو و پیاز داشته باشد و یا شیر 

و روغن داشته باشد، بخورد، رفع ضرر سرما می کند.
شربتی از عسل با مقداری فلفل، دفع ضرر سرما می کند.

در سرما، بینی و دهان خود را بسته دارد.
 بعد از برگشتن به منزل، دفعتاً نزدیک حرارت نرود.

حتی المقدور در هنگام ش��دت باران ، حرک��ت نکند. و اگر 
لباس در اثر باران تر ش��ود، به س��رعت خشک کند و یا تعویض 

نماید.

دستورات ساده برای 
حفظ سالمتی در حج 
ایرانی از دیدگاه طب سنتی 

 رفع ضرر آب هایی که مقداری شوری دارند
 با سرکه یا سکنجبین، رفع ضرر

 آب هایی که مقداری تلخی دارند، با شکر و آبی 
 که کدر است، با جوشاندن و مخالطه

با خاک اصالح می شوند
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صراطمیزان

کوتاه از حج

هيچبيماریواگيرداری
درميانحجاجوجودندارد
بعبدالغن��ي المالک��ي مدی��ر نظ��ارت 
بهداش��تي در ف��رودگاه بی��ن المللي جده 
تاکید کرد: هی��چ بیماریه��اي واگیردار در 
میان حجاج خارج ش��ده از عربستان وجود 
نداش��ته اس��ت.وي خاطر نش��ان کرد: در 
مراکز بهداش��تي هنگام خروج حجاج بیت 
اهلل الحرام هیچ نوعي از بیماریهاي واگیردار 
مشاهده نش��ده است و در صورت بروز مورد 
مش��کوک تدابیر الزم اتخاذ خواهد شد.وي 
گفت: سه مرز بهداش��تي در فرودگاه جده، 
به ۱۲ هزار و ۵۷۵ حاجي نیازمند به نظارت 
خدمت رساني کرده است.این مقام سعودي 
خاطر نشان کرد: بیشتر این افراد از خستگي 
ش��دید به ویژه حجاج مس��ن و التهابات در 
دس��تگاه تنفسي و افزایش قند خون و فشار 
خ��ون و برخي مش��کالت دیگ��ر در نتیجه 
تاخیر در مصرف ک��ردن داروهاي خود رنج 
مي بردند.وي از بس��تري شدن ۳۷۵ حاجي 
و انتقال ۷۰ نفر به بیمارس��تان ها خبر داد و 
تاکید کرد: تمام مراکز بهداش��تي براي ارائه 
خدمات بهداش��تي به حجاج��ي که خارج 
مي شوند، آماده اند و تمام دارو ها و پزشکان 
متخص��ص در پزش��کي اورژان��س و زنان و 

زایمان تامین شده است.

پلهوایيبرايبازگشت
حجاجبهكشورهایشان

رسانه هاي سعودي از برقراري پل هوایي 
براي بازگشت حجاج کشورهاي مختلف که 
از ۱6۳ ملیت هستند، با پایان یافتن مناسک 
حج تمتع خبر دادند که از هفته گذشته آغاز 
شده است.پل هوایي براي پروازهاي بازگشت 
حجاج به کشور هایشان بر اساس دستورالعمل 
هواپیمایي سعودي آغاز ش��ده است که این 
دس��تورالعمل به تمام شرکتهاي هواپیمایي 
مام��ور انتق��ال ضی��وف الرحمن در موس��م 
حج امس��ال ابالغ شده اس��ت تا اجرا کنند.بر 
اس��اس این گزارش، عملی��ات انتقال حجاج 
به کشور هایش��ان در ۱۵ محرم الحرام آینده 
پایان مي یابد. هواپیمایي سعودي بر ضرورت 
پایبندي به زمانهاي خروج و عدم باقي ماندن 
در فرودگاه مل��ک عبدالعزیز جده یا فرودگاه 
مدینه منوره به مدت بیش از س��ه ساعت در 
مرحله بازگشت پس از اداي فریضه حج تاکید 
کرده است.هواپیمایي س��عودي اعالم کرده 
اس��ت در صورت عدم انجام سه پرواز متوالي 
یا نبود هواپیما ی��ا تاخیر غیر معقول پرواز در 
مرحله بازگشت، این نهاد هواپیماي جایگزین 

را براي انتقال حجاج تامین خواهد کرد.

حج، فریضه ی امت، 
وحدت،  فریض��ه ی 
اقت��دار  فریض��ه ی 
فریضه ی  مسلمین، 
اص��الح فرد و جمع و در ی��ک کلمه: فریضه ی 

دنیا و آخرت است.
پیام به کنگره عظیم حج     25 / 2 / 1373

 امت اس��المی،از هر نژاد و 
ملتی، باید ابراهیمی ش��ود 
تا به خیل امت محمد)ص( 
پیوند بخورد و یکی گردد و 

ید واحده ش��ود، حج؛ تنظیم و تمرین و تش��کیل این 
زندگی توحیدی است.

صحیفه نور، ج20، ص229

خبرنامه
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بخش گورس��تان تاریخی مک��ه، به نام 
 های مختلف؛ چون »ابوطالب«، اول

»قری��ش«، »َحج��ون«، »بن��ی  
هاش��م« و »َجنة الُمَعلّی « ی��ا »جّنة الَمْعالة« 
مشهور اس��ت. به گفته فاکهی، در مکه شعبی 
نیس��ت که دقیقاً روبه  روی کعب��ه قرار گرفته 
باشد، جز همین ش��عب. مردم شهر در دوران 
جاهل��ی و ظهور اس��الم مردگان خ��ود را در 
»دّره ابی ُدّب« که بخشی از َحجون است، دفن 
م��ی  کردن��د، بع��د از آن، منطقه گورس��تان 

وسیع تر شد.
این قبرس��تان به دلیل درآغ��وش گرفتن 
بس��یاری از چهره  ه��ای برجس��ته و ممتاز از 
اجداد و اصحاب رس��ول خ��دا صلي اهلل علیه و 
آله و علم��ا و تابعین، پس از قبرس��تان بقیع، 
قبرستانی مورد توجه و اعتنای مسلمانان بوده 
و از زیارتگاه های عموم��ی زائراِن خانه خدا به 
ش��مار می  آید. شاید علّت آن که این قبرستان 
تاکنون باقی مانده، قداس��تی اس��ت که مردم 

مکه برای قبور قدیمی آن قائلند.
قبرس��تان حجون تا قبل از سلطه وهابی  ها 
م��ورد توجه خ��اّص مّکیان و زائ��ران بیت  اهلل 
الحرام بوده، و مردم ب��رای زیارت قبور به آنجا 
می  آمدند. محمد حسین هیکل در این زمینه 
می  نویسد: »قبور قبرس��تان معالة، هم اینک 
ص��اف و با زمین برابر اس��ت لیکن پیش از این 
چنین نبوده اس��ت. بر باالی قبور آثاری وجود 
دارد ک��ه ب��ر روی آن با خط کوف��ی، و یا خط 
ثلث زیبا، آیات قرآن و در برخی موارد اس��امی 
صاحبان قبور نوش��ته شده اس��ت. وی که به 
همراه دوس��تش ش��یخ عبدالحمید به زیارت 

این قبرستان رفته در ادامه می  نویسد: نگهبان 
قبرستان ما را کمی دورتر از قبرها نگهداشت و 
با اشاره دست، صاحبان آنها را معرفی می  کرد 
و می گفت: این قبر عبداهلل بن زبیر اس��ت، این 

قبر اسماء دختر ابابکر است…
در طرف ک��وه و ش��مال قبرس��تان دیوار 
بلندی وجود داش��ت که به دلی��ل بلندی آن، 
قبور مشخص نبود، حمیدی به من گفت: این 
دیوار را کشیده  اند تا قبر مادر مؤمنان خدیجه 
علیهاس��الم  و قبور بنی  هاش��م و اجداد رسول 
خداصلی اهلل علیه و آله از دیدگان مخفی بماند 
و حاجیان و زائران ب��رای تبرک جویی به آنها 

نزدیک نشوند.
نگهبان قبرس��تان گفت: روی قبر خدیجه 
علیها س��الم  گنبدی بلند و زیب��ا بود که طبق 
عقی��ده موّرخ��ان در س��ال ۹۵۰ هجری و در 
دوره حکومت داوودپاش��ا بوسیله »محمد بن 
سلمیان چرکسی« رئیس دفتر وی بناگردید. 
قبور عبدالمطل��ب، عبدمناف اجداد رس��ول 
خداصلی اهلل علیه و آل��ه و نیز ابوطالب عموی 
آن حض��رت نیز گنبدهایی داش��ته که همه را 

تخریب کرده  اند.
»پاش��ا« هنگام ورود به مکه در قبرس��تان 
مع��الة، قّب��ه  ه��ای قب��ور حض��رت خدیجه 
علیهاالسالم عبدمناف، عبدالمّطلب، هاشم، و 
ابی  طالب را دیده و تصاویر آن را در پایان کتاب 

خود به چاپ رسانده است.
منطقه حجون عالوه بر اهمیتی که بخاطر 
مدفون ش��دگان در ای��ن گورس��تان دارد، از 
قداس��ت خاصی نیز نزد مس��لمانان- خصوصاً 
اهل سنت- برخوردار است؛ زیرا پیامبرصلی اهلل 

علیه و آله هن��گام مراجعت از مدینه و ورود به 
مّک��ه، از همین منطقه وارد ش��هر ش��ده و در 

همان مکان سکونت داشتند. 
محم��د بن جبیر بن مطع��م از پدربزرگش 
نقل می  کند که: »پیامبرصلی اهلل علیه و آله در 
فتح مّکه در حجون داخل خیمه ای زندگی می  

کرد و برای هر نماز به مسجد می  آمد«.
ازرقی نیز می  نویسد: »پیامبرصلی اهلل علیه 
و آل��ه پس از هجرت به مدینه، در س��فر به مکه 
به خانه  های مکه پای نگذاش��ت و هرگاه طواف 
ایشان تمام می  ش��د به منطقه باالی مّکه- در 
حج��ون- می رفت و در خیمه  هایی که برای آن 
حضرت سرپا کرده بودند اقامت داشت و از همان 

جا به مسجدالحرام می  آمد و برمی  گشت«.
  موقعيت

این قبرستان در شمال شرقی مسجدالحرام 
و در دو راهی خیابان مسجد الحرام- الَحُجون 
ب��ر دامنه کوه حجون ق��رار دارد. گرداگرد این 
قبرس��تان دیواری کش��یده  اند که ت��ا دامنه 
ک��وه امتداد می  یاب��د. قبرس��تان از دو ناحیه 
مجزا تش��کیل ش��ده اس��ت. قبور آبا و اجداد 
پیامب��ر صل��ی اهلل علیه و آله و بنی  هاش��م در 
ش��مال قبرس��تان و در دّره و دامنه کوه واقع 
است. س��مت جنوبی این قبور به وسیله دیوار 
و نرده های آهنی از بقیه قبرس��تان جدا ش��ده 
اس��ت. قبور اجداد پیامبرخدا صلی اهلل علیه و 
آله ت��ا قبل از حکومت آل س��عود، همه دارای 
گنب��د و بارگاه بوده که س��فرنامه  نویس��ان و 
سّیاحان به آن اشاره کرده  اند. قبرستان امروزه 
تا آن سوی شارع حجون نیز امتداد یافته است 

و مردگان در آن دفن می  شوند.

همهچيزدربارهیکقبرستانتاریخی
درمكهمكرمه




