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رهنمود

حج برای اسالم 
خدای متع��ال این واجب را به نحوی انجام 
داده است که مسلمانان، چشم در چشم یکدیگر 
ق��رار گیرند. اگر حج نبود، یک فرد مس��لمان 
ممکن بود تا آخر عمر، بسیاری از این ملّیتها را 
نه تنها نبیند، بلکه اسم آنها را هم نشنود. حج، 
ملتها، رسوم، زبان های مختلف و افراد ناآشنا را 
که اگر دونفرشان، روزهای متمادی در نقطه ای 
با هم باش��ند، معلوم نیست یک ذّره با یکدیگر 
اُنس پیدا کنند، در ی��ک نقطه جمع میکند و 
به هم��ه آنها عمل، ذکر، عش��ق و هدف واحد 
می بخشد.  خوب؛ توّقع چیست؟ توّقع این است 
که دس��تاورد واحدی پیدا کنند. آن دستاورد 
واحد چیست؟ چیزی که فضاًل از شخص واحد 
به همه ملت ها ارتب��اط پیدا میکند، نه به یک 
ملت واحد، چیست؟ آن، عبارت است از چیزی 
که بین ملتهاست؛ که همان اسالم است. بین 
ملت های صاح��ب نژادهای مختلف، که همه 
مسلمانند، آنچه مشترک است، چیست؟ آن، 
آرمانها، آرزوها، اهداف و عش��قهای اس��المی 
اس��ت، که اس��الم برای آنها معّین کرده است. 

پس، حج می خواهد این را تأمین کند.
بیانات در دیدار کارگزاران حج     16 / 1 / 1374

تجلي امت واحده در همایش 
زائران ایراني اهل سنت

 خادمان
گمنام حج

اعالم برنامه تردد به مشاعر مقدسه
رئيس ستاد مكه مكرمه خبر داد
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 تیم ملی کش��تی آزاد کشورمان با کسب 4 مدال طال و یک نقره 
ب��ه کار خود در بازی های آس��یایی پای��ان داد. در پایان رقابت های 
کشتی آزاد بازی های آسیایی نمایندگان کشورمان موفق به کسب 
4 مدال طال و یک نقره در 7 وزن ش��دند که طالهای کس��ب ش��ده 
توسط آزادکاران، کاروان ورزشی کشورمان را برای ادامه کار و تکرار 

عنوان چهارمی دوره گذشته امیدوار کرد.
 ش��اگردان خادم که با شکس��ت رحیمی و حسین خانی در روز 
اول ش��روع خوب��ی در این مس��ابقات نداش��تند در روز پایانی از 4 
طالی ممکن 3 طال و یک نقره کسب کردند تا پایان خوشی توسط 

آزادکاران رقم خورده باشد.
 مسعود اسماعیل پور، میثم مصطفی جوکار، رضا یزدانی و پرویز 
ه��ادی در اوزان 61، 86، 96 و 125 کیلوگرم کش��تی آزاد به مدال 
طال دست یافتند و عزت اهلل اکبری در 74 کیلو به مدال نقره رسید. 
بدین ترتیب تیم ملی کشتی آزاد با کسب 4 مدال طال و یک نقره به 
کار خود در این مسابقات پایان داد. آزادکاران در دوره قبل موفق به 

کسب 3 مدال طال، یک نقره و یک برنز شده بودند.
 * نتایج آزادکاران کشورمان در روز پایانی به شرح زیر است:

 61 کیلوگرم:  مسعود اس��ماعیل پور در وزن 61 کیلوگرم پس 
از پی��روزی 11 بر یک در دور نخس��ت مقابل جمش��ید کنجائف از 
ازبکس��تان، در دور دوم هم با نتیجه 7 بر 2 از سد لی سئونگ چول، 
نفر سوم آس��یا از کره جنوبی گذشت و گام به نیمه نهایی گذاشت. 
وی در ای��ن مرحله نیز ب��ا نتیجه 8 بر 3 مقابل دول��ت نیازبیکوف، 
دارن��ده مدال برنز جهان و نفر پنجم المپیک لندن از قزاقس��تان به 

پیروزی رسید و فینالیست شد.
 اسماعیل پور در فینال با نتیجه 6 بر 4 از سد باجرانگ، دارنده 
برن��ز جهان و نایب قهرمان آس��یا از هند به پیروزی دس��ت یافت 
و صاحب مدال طال ش��د. در این وزن 15 کش��تی گیر وزن کشی 

کرده بودند.
 74 کیلوگ�رم:  عزت اهلل اکب��ری در وزن 74 کیلوگرم پس از 
اس��تراحت در دور نخس��ت، در دور دوم و مرحله یک چهارم نهایی 

با نتیجه 10بر صفر مقابل محمد اس��د بات از پاکس��تان به پیروزی 
رس��ید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه 4 بر 3  
لی س��انگ کیو از کره جنوبی را شکست داد و جواز حضور در دیدار 
پایانی را کس��ب کرد.  اکبری در فینال با نتیجه 3 بر 2 مقابل رشید 
قربان اف، دارنده برنز جهان و قهرمان آس��یا از ازبکس��تان شکست 

خورد و از کسب مدال طال بازماند.
 86 کیلوگرم:  میثم مصطفی جوکار در 86 کیلوگرم در مرحله 
اول با نتیجه 11 بر یک مقابل ژانگ فنگ، نفر س��وم آسیا از چین به 
برتری دست یافت و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله 
نیز با نتیجه 10 بر صفر از س��د پاوان کومار از هند گذش��ت و گام به 

نیمه نهایی گذاشت. 
ج��وکار در این مرحله هم ب��ا نتیجه 4 بر ی��ک مقابل کیم گان 
یوک از کره جنوبی به پیروزی دس��ت یافت و جواز حضور در فینال 

را کسب کرد.
 وی در فینال با نتیجه 14 بر 4 از س��د یس��بوالت نورژام بایف از 
قزاقس��تان گذشت و مدال طال را بر س��ینه آویخت. در این وزن 16 

کشتی گیر به روی باسکول رفته  بودند.
 125 کیلوگ�رم:  پروی��ز ه��ادی در وزن 125 کیلوگرم در 
مرحل��ه اول با نتیجه 11 بر صفر از س��د دنگ ژی وی، نفر س��وم 
آس��یا و نف��ر پنجم رقابت ه��ای جهانی از چین گذش��ت و راهی 

یک چهارم نهایی شد. 
وی در دور دوم نی��ز ب��ا نتیجه 10 ب��ر صفر مقاب��ل جارگال 
سای خان، نفر دوم بازی های آس��یایی گوانگجو از مغولستان به 
پیروزی دس��ت یافت و گام به نیمه نهایی گذاشت. هادی در این 
مرحله نیز با نتیجه 9 بر یک از س��د نام کونگ جین از کره جنوبی 

گذشت و فینالیست شد.
 وی در فین��ال با نتیج��ه 6 بر یک مقابل دولت ش��ابان بای، نفر 
پنجم المپیک لندن و دارنده 3 مدال برنز قهرمانی آسیا از قزاقستان 
به برتری رس��ید و م��دال طال را بر گردن آویخ��ت. در این وزن 10 

کشتی گیر حضور داشتند.

شاگردان خادم، طالهای روز دوم را درو کردند
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مهندس اوحدی از پروژه توسعه حرم شریف مکی بازدید کرد
رئیس سازمان حج وزیارت همراه با رؤسای بعثه های حج و وزرای کشورهای اسالمی ازپروژه توسعه حرم 
شریف مکی بازدید به عمل آورد.مهندس اوحدی که به دعوت ریاست کل امورحرمین شریفین در این مراسم 
ش��رکت کرده بود،درهتل فیرمونت مکه )هتل س��اعت( با کلیه وزرای ذیربط درامورحج کشورهای اسالمی 
و بعثه های حج و س��فرای کشورهای اسالمی دیدار کرد.مدعوین س��پس با همراهی مسئولین امورحرمین 
ش��ریفین و وزارت حج و مقامات عربس��تان از مرحله اول طرح توس��عه مطاف و حرم ش��ریف مکی وبخشی 
ازمرحله دوم آن بازدید بعمل آورده وس��پس با استماع توضیحات مجریان طرح به بازدیداز نمایشگاه عکس 
مراحل مختلف طرح توس��عه پرداختند.دراین بازدید نخس��ت سفیر کش��ورجیبوتی درعربستان سخنرانی 
نمود وس��پس شیخ عبدالرحمان الس��دیس رئیس کل حرمین شریفین به تشریح تالشهای دولت عربستان 
برای توسعه مسجدالحرام پرداخت.رییس کل امورحرمین شریفین درخاتمه این دیدارلوح تقدیروسی دی 

تالوتهای قرآن مجید خودرا به مهندس اوحدی وسایرمدعوین اهدا نمود.

صبح پنج شنبه آغاز مي شود و در ابتدا حدود چهار هزار زائر اهل 
سنت به منا منتقل مي شوند تا حج ترویه را انجام دهند و سپس 
به عرفات وارد شوند.دیگر زائران ایراني طي سه مرحله از ساعت 
14-15 عصر )پس از صرف ناهار و خواندن نماز(، محل استقرار 

خود را ترک و راهي عرفات مي شوند.
وي با تاکید بر این که حدود 60 درصد زائران ایراني به صورت 
وقوف اضط��راري اعمال خود را انجام مي دهن��د؛ بانوان و افراد 
ناتوان شب هنگام براي دقایقي در حین حضور در اتوبوس ها، در 

مش��عرالحرام نیت وقوف کرده و به طرف منا رهسپار مي شوند. 
مجردي افزود این اتوبوس ها پیش از س��ایرین از عرفات خارج 
مي شوند و براي بقیه زائران، دوکانتیر جهت دریافت بسته هاي 

تغذیه در مزدلفه پیش بیني شده است.
رئیس س��تاد مکه مکرم��ه به وضعیت خروج زائ��ران در روز 
دوازدهم ذي الحجه هم اش��اره کرد و گفت: براي حجاج ساکن 
در منطقه چهار س��تاد مکه، اتوبوس به تع��داد موردنیاز درنظر 

گرفته است.

اضطراب و استرس را از خودمان دور کنيم
به دالیل چند زائران در هنگام تش��رف و انجام اعمال دچار 
وسواس، اضطراب هاي بي دلیل و استرس زیاد مي شوند.بدیهي 
و طبیعي است که زیارت حرم شریف رسول اهلل االعظم )ص( و 
ائمه بقیع در مدینه منوره و کعبه شریف در مکه مکرمه، به عنوان 
اصلي ترین آرزوهاي هر مسلمان، التهاب و اشتیاق خاص خود را 

داشته باشد، ولي این امر باید مدیریت و کنترل شود.
بهترین کار در سفر الهي حج، توجه کردن به راهنمایي هاي 
روحاني و مدیر کاروان است. به تجربه ثابت شده است، زائري که 
همراه با کاروان اس��ت و به راهنمایي ها روحاني و مدیر کاروان، 
توجه دارد، کمتر به مش��کل مي افت��د و حتي مي توانیم مدعي 

شویم که به مشکلي نمي افتد.
خوش��بختانه در کاروانها عالوه ب��ر روحاني، معینه ها نیز به 
خدمت گرفته ش��ده اند. خانم هاي زائر بهتر اس��ت براي طرح 

مسایل تخصصي خود، به آنها رجوع کنند.

معینه ه��ا خانم هاي محترمه اي هس��تند که آموزش هاي 
الزم را دیده و س��الها درحوزه هاي علمیه و برخي از آنها عالوه بر 
حوزه، دانشگاه را نیز به پایان برده اند و به خوبي قادرند زائران و 

بخصوص خانم هاي زائر را در حل مشکالتشان یاري دهند.
زائري که دچار اضطراب و استرس زیاد باشد، یقینا به مشکل 
خواهد افتاد. ب��دن ما عادات خاص خود را دارد که برخي از آنها 
تحت تاثیر دلهرها ممکن اس��ت زودتر و بیشتر و شدیدتر فعال 

شود و یا تقویم زماني آن برهم بخورد.
اینجا هم بهترین کار رجوع به پزش��کان هیات پزشکي حج 
بخصوص خانم هاي پزشک و معینه ها و روحانیون کاروانهاست.  
خانم ها در صورت برخورد با مس��ایل اختصاصي یشان بهترین 
کار آن اس��ت که به معینه رجوع کنن��د. او راهنمایي الزم را به 

زائر خواهد کرد.
پزشک کاروان نیز توصیه هایي به زائران محترم دارد که الزم 

اس��ت به آن توجه ش��ود. از جمله اینکه سرخود نباید هیچ نوع 
دارویي خورد و از آن جمله داروهاي اختصاصي که خانم ها براي 

تنظیم رفتارهاي طبیعي بدنشان مصرف مي کنند.
خوش��بختانه در تعالیم دیني ما براي هر مساله اي راه چاره 
وجود دارد. درصورت برخورد با هر مش��کلي، آنرا با روحاني و یا 
معینه کاروان درمیان بگذارید. آنها نظر مرجع تقلید ش��ما را با 
شما در میان خواهند گذاشت و براي عمل به آن راهنمایي هاي 

الزم را نیز خواهند نمود.
وسواس، با دقت در اعمال مغایر است. در انجام اعمال دقت 
الزم را براي ترتیب اعمال و دفعات آن داش��ته باش��م. براي این 
کار هر کس مي تواند ش��یوه خاصي براي خود داشته باشد. اما 
بهتری��ن کار، حرکت با کاروان و انجام اعمال در معیت روحاني 

کاروان است.
حج شما مقبول /  التماس دعا

توصيه هایی در آستانه ایام تشریق

با نزدیک شدن ایام تش��ریق، از ساعت 10 صبح روزگذشته  
ب��ه وقت مکه مکرم��ه ، خدمات حمل و نقل ش��هري به زائران 
ایراني متوقف ش��د.رئیس س��تاد مکه مکرمه با تاکید بر این که 
این یک رویه همیش��گي اس��ت، اضافه کرد: کلیه اتوبوس ها به 
نقابه السیارات )س��ندیکاي اتوبوس��راني( تحویل و به مزدلفه 
منتقل مي ش��وند تا کار حمل و نقل زائران به مش��اعر مقدسه 

را انجام دهند.
آقاي مس��عود مجردي با اشاره به توقف حمل و نقل شهري 
از پن��ج ت��ا 13 ذي الحجه، به زائران ایران��ي توصیه کرد در طي 
این مدت فرصت تش��رف به مس��جدالحرام را از دست ندهند و 
ب��راي  این کار از وس��ایل حمل و نقل عمومي نظیر تاکس��ي ها 
اس��تفاده کنن��د.وي همچنین ب��ا توجه ب��ه طوالني بودن این 
م��دت، از زائران ایراني خواس��ت از تجمع مقابل درب هتل ها و 

فروشگاه ها جدا خودداري کنند.

برنامه حمل و نقل ترددي
امسال 420 اتوبوس در اختیار زائران ایراني است و آن ها 
وظیفه دارند که در س��ه بار تردی��د، آن ها را از مکه به عرفات 
منتق��ل کنند؛ همچین 275 اتوبوس هم با ش��ش بار رفت و 
برگش��ت میان عرف��ات و مزدلفه، 64 هزار زائ��ر ایراني را به 
مشاعر مقدس��ه منتقل کنند.رئیس ستاد مکه مکرمه توضیح 
داد ک��ه در حم��ل و نقل ت��رددي، اتوبوس ها کاه��ش یافته 
اس��ت، اما با هماهنگي پلیس، راه ها باز بوده و سرعت انتقال 

افزایش پیدا کرده است.
آقاي مجردي یادآور شد که کار انتقال زائران از مکه، هشت 

رئيس ستاد مكه مكرمه خبر داد

 اعالم برنامه تردد
به مشاعر مقدسه
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مناطق چهارگانه ستادهاي مکه را آنالین ببيندید
مناطق چهارگانه ستادهاي سازمان حج وزیارت در مکه مکرمه، فعالیت هاي اجرایي 
خ��ود را به ص��ورت آنالین در اختیار کارگزاران و زائران ح��ج 93 قرار مي دهند. تمامي 
فعالیت ه��ا و برنامه هاي اجرایي و عملیات حج تمت��ع به صورت روزانه در این وبالگ ها 
قرار مي گیرد.این گزارش حاکي اس��ت، هر ستادي در مکه مکرمه به صورت جداگانه و 
مجزا وبالگي را در فضاي مجازي فعال کرده است و فعالیت هاي خود را منتشر مي کند.

مسئولین مناطق چهارگانه س��تاد مکه مکرمه؛ آقایان حسیني، آزاد ، غالمرضا رضایي 
و اکبر رضایي از مدیران ارش��د و با تجربه س��ازمان حج و زیارت هستند.سازمان حج و 
زیارت جهت رس��یدگي به امور زائران ایراني و خدمت رساني مطلوب مجموع 56 محل 

اقامت زائران ایراني را به چهار منطقه جغرافیایي در مکه تقسیم کرد است.

خبر
آخرین آمار زائران ایرانی

آخری��ن پ��رواز حجاج به س��رزمین 
وحي روز گذشته س��اعت 19 از فرودگاه 
امام خمیني )ره( به س��مت جده حرکت 

خواهد کرد.
رئیس عملیات حج گف��ت: این پرواز 
با هواپیمایي س��عودي و ب��ه تعداد 447 
نفر زائر در س��اعت 22 به وقت محلي در 

فرودگاه جده به زمین نشست.
کل  خدرن��ژاد  ناص��ر  مهن��دس 
پرواز ه��ا را 186 عدد ذکر کرد و افزود: 
102 پرواز ب��ه مدینه منوره و 84 پرواز 
به س��مت جده آمده اند که در مجموع 
47 پرواز از ش��رکت ایران ایر، 50 پرواز 
از ش��رکت ماهان و 89 پرواز س��عودي 

بوده  است.
وي همچنی��ن از آخری��ن خ��روج 
زائری��ن مدین��ه قب��ل به س��مت مکه 
مکرمه خب��ر داد و گفت: روزگذش��ته 
1800 نف��ر از ج��ده و 1700 نف��ر از 
مدین��ه منوره به مک��ه مکرمه آمدند و 
تمامي 64 هزار زائر و عوامل ایراني در 

مکه مکرمه هستند.
خدرنژاد با اشاره به تعداد زائران ادامه 
داد: امس��ال 61 هزار و 867 زائر در قالب 
455 کاروان داشتیم و حدود 2 هزار نفر 
عوامل س��تادي و بعث��ه و عوامل هتل ها 
و مدیران و معاونی��ن کاروان ها و هیئت 

پزشکي بوده اند.
مدیر عملی��ات حج نخس��تین پرواز 
برگش��ت را 17 مهر اعالم ک��رد و گفت: 
این پرواز در ف��رودگاه امام خمیني )ره( 
 خواهد نشست و مس��افران با استفاده از    
همان فض��اي رفت و س��الن حجاج این 

فرودگاه باز مي گردند.
وي اف��زود: همان ط��ور ک��ه قب��ال 
نیز اطالع رس��اني ش��ده بود ب��ا تعهد 
فرودگاه ام��ام خمیني )ره( بار حجاج 
ب��ه مقصد فرودگاه ام��ام خمیني)ره( 
در زمان��ي بی��ن4 تا 24 س��اعت پس 
از پرواز به درب منازل آن ها ارس��ال 
مي ش��ود تا زم��ان توق��ف حاجیان به 

حداقل برسد.

 تجلي امت واحده
در همايش زائران ايراني اهل سنت

گردهمایي بزرگ زائران اهل سنت ایراني در مکه مکرمه برگزار شد.
این همایش سراس��ري که با عنوان »حج، تجلي امت واحده« برپا 
شده بود، صبح یک شنبه با حضور بیش از هزار و 200 زائر اهل سنت 
ایراني در دارهادي مکه برگزار گردید.اولین س��خنران این مراس��م 
حجت االسالم والمس��لمین علي اکبر عطاران طوسي، مدیر امور اهل 
س��نت بعثه رهبر معظم انقالب بود که در سخنان کوتاهي به تشریح 

اهداف این همایش پرداخت.
قاضي عس��کر  س��یدعلي   حجت االسالم والمس��لمین  س��پس 
سرپرس��ت حجاج ایران��ي در جمع حاضران س��خنراني کرد. مولوي 
محم��د اس��حاق مدني رئیس ش��وراي افتاي اهل س��نت بعثه رهبر 
معظ��م انقالب و نائب الرئیس مجمع التقریب مذاهب اس��المي دیگر 

سخنران این همایش بود که به تشریح علل و عوامل ضرورت وحدت 
میان مس��لمانان پرداخت. بعد از اجراي دو تواشیح توسط گروه طه، 
مهندس س��عید اوحدي رئیس س��ازمان حج و زیارت در جایگاه قرار 
گرف��ت و طي س��خناني ضمن پرداختن به اهمیت مس��اله وحدت و 
فطري خوان��دن آن، خدمت به زائران بیت اهلل الح��رام را وظیفه همه 
خدمت گزاران حج عنوان داش��ت و تاکید کرد که   نهایت تالش ما این 

است که خدماتي ضیوف الرحمن ارائه دهیم.
آخرین سخنران این همایش ماموس��تا مصطفي محمودي، امام 
جمعه اهل سنت پیرانشهر و عضو شوراي افتاي اهل سنت بعثه بود و 
نهایتا برنامه با دعاخواني شنیدني مولوي عبدالرحمن چابهاري، امام 

جمعه چابهار به پایان رسید.

ميعاد با ابراهيم در همایش ایرانيان خارج از کشور
زائران ایراني خارج از کشور، عصر یک شنبه میهمان بْعثه مقام 

معظم رهبري در مدینه منوره بودند.
در ای��ن همایش حدود 200 زائر ایراني مقیم خارج از کش��ور 
حضور داش��تند، دکتر مهدي مصطفوي عض��و هیات علمي بعثه 
ضم��ن خوش آمدگویي به حاض��ران، به طور اختصار به بررس��ي 
وضعی��ت جمهوري اس��المي در منطقه و جه��ان پرداخت.وي با 
تاکید بر این که سیر تحوالت نشان مي دهد که ایران، جزیره ثبات 
و امنیت در منطقه اس��ت، این آرامش را نتیجه فداکاري ش��هدا و 

درایت هاي رهبر انقالب اسالمي عنوان کرد.
بع��د از س��خنان دکت��ر مصطفوي که هم��راه با دکت��ر هادي 
س��لیمان پور معاون پژوهش��ي وزیر امور خارجه در جایگاه حضور 
داشت، نماهنگ با صداي »علي فاني« درباره امام زمان براي حضار 

پخش شد که باعث برانگیخته شدن احساسات جمع حاضر شد.
حجت االسالم والمس��لمین ش��یخ کاظم راشدیزدي سخنران 

بعدي این همایش بود که س��خنانش را با ای��ن عبارات آغاز کرد: 
اسالم مرز ندارد، اسالم به جغرافیا هم اعتقادي ندارد... اسالم دین 
عش��ق و محبت اس��ت.. وي در صحبت هاي خود به ذکر احادیثي 
از تاریخ صدراس��الم پرداخت که نش��ان گر نگاه عالمانه اهل بیت 
عصمت و طهارت به همه انس��ان ها اعم از ع��رب و عجم بود.گروه 
تواشیح طه س��پس دو برنامه اجرا کرد و اجراي تواشیح با تشویق 

توامان حاظران با دست زدن و صلوات فرستادن همراه بود.
بعد از تواش��یح نوبت به س��خنان حجت االسالم والمس��لمین 
سیدعلي  قاضي عسکر سرپرست حجاج ایراني رسید و پایان بخش 
برنامه، کلیپ »آمده ام، اي ش��اه پناهم ب��ده«، همراه با توضیحات 
استاد حبیب اهلل چایچیان )حسان( سراینده این شعر و آواز استاد 
محمدعلي کریمخاني پخش ش��د؛ این برنامه نیز که با اس��تقبال 
حاض��ران مواجه ش��ده بود به مداحي حاج حمی��د رمضان پور در 

وصف ثامن الحجج ختم شد.
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دریچه
مکه، پایگاه خداپرستي

براساس روایتی از امام باقرعلیه السالم: 
احدي ب��ر این جب��ال )مش��عر و مني و 
عرف��ات( وق��وف نمي کند مگ��ر این که 
خدا دع��اي او را مس��تجاب مي کند چه 
محسن باش��د و نیکوکار و چه فاجر باشد 

و گهنکار. 
آنان که نیکو کارند خواسته هاي دنیا 
و آخرتش��ان برآورده مي ش��ود و آنان که 
گهنکار هستند خواسته هاي دنیویشان 

برآورده مي شود.
عرف��ات  در  وق��وف  مس��تحبات 
بس��یار اس��ت که ش��اید افض��ل همه 
آنه��ا دعا، اس��تغفار و توب��ه و اعتراف 
به گناه باش��د، زی��را آن روز، روز دعا 

و مسألت است. 
از بهتری��ن دعاهاي ماثوره در این روز 
دع��اي 47 صحیفه کامله س��جادیه امام 

زین العابدی��ن )ع( و دعاي مش��هور عرفه 
حض��رت ام��ام حس��ین )ع( و زیارت آن 

حضرت است.
گفته ان��د: ن��ام عرف��ات مربوط به 
زماني اس��ت که جبرئیل مراس��م حج 
را ب��ه آدم علی��ه الس��الم تعلی��م کرد 
و در پای��ان ب��دو گفت: عرف��ت؟ )آیا 

شناختي؟( 
و در نقل��ي دیگر آمده اس��ت که: آدم 
و حوا پس از هبوط از بهش��ت و آمدن به 
روي کره خاکي در این منطقه یکدیگر را 

دیدند و شناختند )تعارفا(.
عرف��ات،  ش��رقي  ش��مال  در 
جبل الرحمه قرار دارد. این کوه مستقل 
از کوه هایي است که منطقه را در حصار 

خود گرفته. 
روایت ش��ده اس��ت که رس��ول خدا 
خطب��ه حجه الوداع را بر ف��راز این کوه 

ایراد فرمود.
دع��اي عرف��ه ام��ام حس��ین و امام 
زین العابدین علیهما الس��الم در کنار این 
کوه از بهتری��ن و پرمحتواترین ادعیه  اي 
اس��ت که هر س��اله حجاج آنها را در این 

صحرا مي خوانند.

سفارش های پيامبر به معاذ بن جبل 
رسول اکرم)ص( درحالیکه با معاذ قدم میزد 
و دست معاذ در دست مبارک حضرت بود، به 
او فرمود: توصیه مي کنم تو را به تقواي الهي و 

راستي سخن و وفاي به عهد و ادا نمودن امانت 
و ترک خیانت و مهرباني به ایتام و مراقبت از 

همسایگان و فرو بردن خشم و نرمي سخن و سالم 
کردن و تبعیت از امام و رهبري.

)الترغیب و الترهیب ج 4 ص 107 ح 39(

شناخت هر چه بیشتر اهل بیت پیامبر گرامي اسالم و بهره گیري 
از دری��اي بیکران معارف آنها وظیفه اي اس��ت که ب��ر عهده یکایک 
پیروان دین حنیف اس��الم ق��رار دارد. در این زمین��ه گفت وگویي را 
با حجت االسالم والمسلمین محمدحس��ن اختري، دبیر کل مجمع 
جهاني اهل البیت )ع( داش��ته ایم که حاصل این گفت وگو را در قالب 

نوشتار زیر مي خوانید:

  جایگاه اهل البيت پيامبر در قرآن
ْجَس  ُ لُِیْذِهَب َعنُكُم الِرّ ق��رآن کریم مي فرماید: إِنََّما یُِری�ُد الَلّ
َرکمُ ْ تَْطِهی�ًرا در این آیه مبارک خداوند صریحاً  أَْهَل الَْبْیِت َو یَُطِهّ
اه��ل البی��ت را از هر گونه رج��س و آلودگي منزه دانس��ته و به طور 
انحص��اري امتیاز ویژه اي براي آنان در نظر گرفته اس��ت و هیچ کس 

دیگر را در این جایگاه راه نیست.
اراده خداون��د بر این تعلق گرفته اس��ت که اهل البی��ت از انواع و 
اقس��ام ناشایس��تگي ها که از دید انساني مطرود اس��ت، دور باشند و 

همین آی��ه داللت بر عصمت ائم��ه نیز دارد. طبق 
روایت، امامان و پیشوایان 12 گانه شیعیان همگي 

معصوم هستند.
زمانی ک��ه این آیه بر پیامبر نازل ش��د، حضرت 
رس��ول تا ش��ش ماه به درب خانه حض��رت علي و 
فاطم��ه مي رفتند و مي فرمودند: الس��الم علیک یا 

اهل البیت.
ابن عس��اکر که از مفس��رین اهل س��نت است 
مي فرماید این آیه حتي ش��امل همس��ران پیامبر 
نمي ش��ود. ایش��ان نقل مي کنند: پیامبر وارد خانه 
ام سلمه ش��د و به زیر کس��اء رفت. حضرت علي و 
حضرت زهرا و امام حس��ن و امام حس��ین را به نیز 
به زیر کساء فراخواند. ام سلمه از پیامبر درخواست 
مي کن��د که او نیز به زیر کس��اء بیای��د، اما پیامبر 
مي فرمایند: تو به خیر و س��المتي هستي اما اینها 

فقط اهل البیتم محسوب مي شوند.
آیه دیگري در قرآن درباره لزوم مودت و محبت 

َة ِفی  به اهل البیت آمده است؟ ُقل ال أَسَئُلُكم َعَلیِه أَجراً إاِلَّ الَمَودَّ
الُقرب�ی ؛  بگو اي پیامبر من از ش��ما مزد و پاداش��ي نمي خواهم، جز 

اظهار مودت و محبت نسبت به اقرباء و فرزندانم.
لذا خداوند متعال مودت اهل البیت پیامبر را بر مس��لمانان واجب 
کرده اس��ت. حتي در آیه دیگر عالوه بر محب��ت، اطاعت از اهل البیت 
ُسوَل َوأُْولِي  نیز واجب دانس��ته شده اس��ت: أَِطیُعواْ الّلَ َوأَِطیُعواْ الرَّ

األَْمِر ِمنُكْم
همچنی��ن خداوند اه��ل البیت را مفس��ر و مبین ق��رآن معرفي 

ْکِر إِن ُکنُتْم الَ تَْعَلُموَن مي کند:  َفاْسَألُواْ أَْهَل الذِّ
بنابراین مسلمانان همگي باید از برکت وجود ائمه استفاده نمایند.

  وحدت مسلمين حول محور قرآن
وحدت مس��لمانان از ن��گاه قرآني یکي از اصول اولیه به حس��اب 
مي آی��د. مس��لمانان چنانچه متح��د و یکپارچه باش��ند، قدرت آنها 
فراملیتي خواهد ش��د. هر فردي در هر کجاي دنیا با گفتن شهادتین 
وارد عرصه اسالم مي گردد و سایه رحمت خداوند 
و نبي اکرم اس��الم بر او گس��ترده مي ش��ود و بقیه 
ََّما  مس��لمانان نیز وظیفه دارند او را برادر بدانند:إِن
الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة ، و چنین رویکردي به انس��ان، از 

امتیازات اسالم است.
لذا خداوند پیوس��تگي و اتحاد مسلمانان را مورد 
تاکید قرار داده و با این وحدت خواس��ته اس��ت تا در 
برابر دشمنان دین جبهه واحدي را تشکیل بدهند و از 
ارزش هاي الهي  در مقابل وسوسه هاي شیطاني دفاع 
کنند. در واقع پیام آیه شریفه » َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل الّلِ 
ُقواْ « این اس��ت که مسلمانان مانند  َجِمیًعا َوالَ تََفرَّ
دانه هاي تس��بیح به هم نزدیک هستند و هیچ فرد و 
جریاني حق ندارد این دژ محکم را خدش��ه دار نماید. 
مسلماً تجسم بخش��یدن به آیین بزرگ ابراهیمي و 
محمدي از نماهاي شکوهمند وحدت مسلمین در 
حج اس��ت، چون حج را مانند حضرت ابراهیم)ع( و 

حضرت محمد)ص( انجام مي دهند.

حـــج
مظهراقتدار رحمانى

هر فردي در هر كجاي 
دنيا با گفتن شهادتين 

وارد عرصه اسالم 
مي گردد و سايه رحمت 

خداوند و نبي اكرم 
اسالم بر او گسترده 

مي شود و بقيه مسلمانان 
نيز وظيفه دارند او را 

برادر بدانند
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حاجی نمونه 
 حضور جدی

در نماز جماعت
حاج��ی نمونه باید مانند مس��لمانان 
سایر کشورها،  در مراس��م عبادی، بویژه 
نم��از جماعت حاضر ش��ود و ب��ا اعمال 
غیرع��ادی موجب وه��ن مذهب مکتب 
حیاتبخ��ش اه��ل بیت نش��ود ک��ه این 
خس��رانی عظیم و غیرقابل جبران است 
و روح امام��ان از آن برائ��ت دارد و بی��زار 
است. ترک کردن مساجد در اوقات اذان 
و نم��از و خروج از صف��وف نماز گزاران و 
پرس��ه زدن در بازار و خیابان یا نشستن 
پش��ت در مغازه ها ی��ا درب هتل ها یا به 
دوش کش��یدن کاال و راهی منزل شدن 
در موقعی که س��یل جمعیت به س��وی 
مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص( سرازیر 
است، در هیچ وضعیتی صحیح و زیبنده 
نیست، بویژه در محیطی که اعمال شیعه 
با حساسیت دنبال می شود و ناظران آن را 
به حساب مکتب تشیع می گذارند. زائران 
ما در جلسات آموزش��ی قبل از عزیمت، 
باید به گونه ای تربیت ش��وند و در س��فر 
نیز توجیه گردند که فیض نماز اول وقت 
در مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص( را با 
هیچ چیز دیگر ع��وض نکنند. نمازی که 
در مس��جدالحرام معادل ص��د هزار و در 
مس��جدالنبی)ص( معادل یک هزار نماز 
در جای دیگر است. آیا محروم ماندن در 

چنین فیض عظمی خسارت نیست؟

 بازدید سرپرست حجاج ایراني از ستاد مکه
نماین��ده ولي فقیه در امور حج و زیارت و سرپرس��ت حجاج ایراني از 
ستاد مکه مکرمه بازدید کرد. در این بازدید که با همراهي مهندس سعید 
اوحدي رئیس سازمان حج و زیارت انجام شد، حجت االسالم والمسلمین 
س��یدعلي قاضي عسکر از کلیه واحدهاي س��تادي بازدید و از نزدیک در 
جری��ان فعالیت هاي ان ها قرار گرفت.آخرین بخ��ش این بازدید، حضور 
در واحد حمل ترددي مش��اعر مقدس��ه بود که طي آن، امیرالحاج ایران 
با توضیحات آقاي مسعود مجردي رئیس ستاد مکه، از برنامه ریزي هاي 

صورت گرفته براي بهبود خدمات رساني در این بخش، مطلع شد.

نیروهاي بخش حمل و نقل از جمله افرادي هستند که زمان براي 
آن ها مفهوم خاصي ندارد و همیش��ه آماده باش هس��تند و مي توان از 
آن ها به عنوان افراد گمنام یاد کرد که فعالیت هاي آن ها به ظاهر زیاد 
احساس نمي شود، اما بسیار مهم و تاثیر گذار است. حمل و نقل یکي از 
مهم ترین بخش هاي سازمان حج وزیارت در حج تمتع و عمره مفرده 
اس��ت که در این بخش نیروهاي خدومي از شهرهاي مختلف انتخاب 

مي شوند تا درخدمات رساني به زائران و حجاج ایراني فعالیت کنند.
براس��اس این گزارش، فعالیت هاي این بخش از س��ازمان حج در 
ایام حضور زائران ایراني در مکه مکرمه به صورت ش��بانه روزي تعریف 
شده اس��ت و بس��یاري از آن ها وقت کمتري براي استراحت و زیارت 
پیدا مي کنند. گاهي س��اعت کاري برخي از این افراد تا پاس��ي از شب 
به طول مي انجام ت��ا خداي نکرده براي زائري یا کارواني در حج تمتع 

مشکلي رخ ندهد. این افراد ساعات زیادي از روز را در کنار دود ماشین 
ها س��پري مي کنند ت��ا زائران به راحتي از محل ه��اي اقامت خود به 
حرم کش��رف ش��وند.این افراد را مي توان از افراد گمنام دانس��ت که 
فعالیت هاي آن ها بس��یار موثر است اما در دید دیگران قرار نمي گیرد.

این عزی��زان براي ارائه خدمات بهتر از ماه ه��ا و روزها قبل از اعزام در 
ایران اسالمي آموزش مي بینند و در هنگام حضورشان در مکه مکرمه 

و مدینه منوره نیز آموزش هاي الزم به آن ها ارائه مي شود.
در س��ال هاي اخیر به دلیل طرح توس��عه حرمین شریفین بیشتر 
اقامتگاه هاي زائران دور از محل حرم ها قرار گرفته اس��ت و رفت وآمد 
زائ��ران به این اماکن مقدس تنها از طریق ش��رکت هاي حمل ونقلي 
صورت مي گیرد که کار هماهنگي و اطالع رساني آن ها برعهده ستاد 

حمل و نقل است.

خادمان گمنام حج
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محبوبترین مخلوقات
حدیث قدسی 

نقل از امام صادق)ع(:
مخلوقات، همچون خانواده 

من هستند؛ پس محبوب ترین 
خالیق نزد من، کسی است که 

با دیگران مهربانتر و در رفع نیاز 
آنها کوشاتر باشد.

کافی/ج2/ص199

خاتم پیامبران)ص( اساس این کعبه را بر شالوده وحدت بنیان 
نهاد،  زیرا می دانیم که کعبه به دس��ت توانای خاتم انبیا)ص( برای 
چندمین بار تجدید بنا ش��د تا مرکز نشر توحید باشد. هنگامی آن 
حضرت به چیدن دیوار بیت مش��غول شد، میان قبایل عرب بر سر 
انتقال »حجراالس��ود« به جانب دیوار اختالف پیش آمد. همه آنها 
ب��رای حل ماجرا، پیامبر را به عنوان ی��ک داور خردمند و بی غرض 
پذیرفتند. حضرت دستور داد تا ردایی بگسترانند و حجراالسود را 
درون آن بگذارن��د و هر قبیله، گوش��ه ای از آن پارچه را بردارد و آن 

را به لبه دیوار آوردند. آن گاه پیامبر با دس��تان 
مبارک شان س��نگ را در جایگاه کنونی نصب 
کردند. رس��ول خدا با این تدبی��ر خود،  مانع از 
بروز اختالف��ات قومی و قبیله ای و نژادی که از 

تعصبات جاهلی مایه می گرفت، گردید.
همی��ن مس��أله ب��ه ظاه��ر کوچ��ک 
می توانس��ت عامل اختالفات بزرگ شود و 
موجب تفاخر برای گروهی و تش��اجر برای 
همگان شود. بنابراین بنیان بیت اهلل الحرام 
بر وح��دت و مودت قرار گرفته اس��ت. این 
کعبه خانه خداست، برای همه مردم است، 
در انحصار هیچ گروه و دسته و فرقه ای نباید 
باش��د، این »بی��ت العتیق« اس��ت. از همه 
چیز آزاد اس��ت، از همه سلطه های حزبی، 
قومی، قبیله و مس��لکی. شگفت اینجاست 
ک��ه نخبگان عالم اس��الم حت��ی آنها که در 
مراسم حج حضور دارند، مبادرت به تشکیل 

اجتماعات علمی، فکری و فرهنگی برای حل مش��کالت جهان 
اس��الم نمی کنند؟! البته گهگاه همایش های محدودی در این 
باره شکل می گیرد ولی در برابر امکانات و برکات بسیار و سیعی 

که در حج نهفته است، بسیار ناچیز است.
مرح��وم عبدالرحمان کواکبی، کتابی نوش��ته اس��ت به نام 
»ام القری« و در آن کنگره ای ب��زرگ از نخبگان و فرهیختگان 
مس��لمان را در مکه به تصویر کش��یده اس��ت که با وجود همه 
تنوع��ی که در نژاد و زبان و ملیت و مذهب دارند، لکن آرمان ها، 
دردها و اهداف مشترکی دارند. کتاب یا دشده 
چه واقعیت داش��ته باشد و چه زاییده خیال و 
تصور کواکبی باشد، نتیجه ای واحد به دست 
می دهد و آن اس��تفاده از توان و امکان موجود 
مراسم حج در حل مشکالت و معضالت جهان 

اسالم است. 
بوی��ژه ک��ه ام��روز موض��وع »جهان��ی 
ش��دن« فرهنگ ها، باوره��ا و هویت اقوام 
مس��لمان را تهدید می کند. جهانی ش��دن 
چه پروسه و فرایند دنیای صنعتی، انقالب 
الکترونی��ک و انفجار اطالعات باش��د و چه 
پروژه و طرحی از س��وی قدرت های بزرگ 
و سلطه گر، باالخره واقعیتی است که گریز 
از آن نیس��ت تنه��ا معضالت ناش��ی از آن 
را می ت��وان با تدبیر، همدل��ی، همگرایی و 
وحدت دنیای وس��یع و متنوع مس��لمانان 

چاره جویی کرد.

 نمايشى از توحید
و اتحـاد اسـالمى

انسان، موجودی اجتماعی است؛ از این رو برای تأمین نیازهای روحی و مادی خویش ناگزیر از زیستن با جمع است. 
از سویی دیگر، نیاز به امنیت و پاسداری از سرمایه های مادی و معنوی، او را وا داشته است که عوامل وحدت آفرینی 
را در میان همنوعان خود جس�ت وجو کند. به همین جهت از دیرباز، اقوام و ملت ها براس�اس مشترکات خود دست 
اتحاد به س�وی یكدیگ�ر دراز کرده و وحدت های قومی، زبانی، منطقه ای، ن�ژادی و جغرافیایی را برای تأمین اهداف 
خود طراحی کرده اند. البته بسیاری از این همگرایی ها چون مبنای معنوی محكمی نداشته، به تعصبات کور، فرقه ای 
و نژادی بدل ش�ده و خود عامل نفاق در جامعه بشری گردیده است. اما اسالم که یک دین جهانی است، با »ندای لقد 
کرمنا بنی آدم«، نوع انس�ان را س�توده و مورد ستایش قرار داده اس�ت و بر محورهای معنوی و اعتقادی و باورهای 

وجدانی تأکید کرده و معیارها و انگیزه های نژادی، قومی و جغرافیایی را تحقیر کرده است.

اسالم، اتحاد با اهل توحید را برای همزیستی مسالمت آمیز 
ضروری و الزم می شمرد و دفاع از محرومان و مستضعفان عالم 
را نیز محور دیگری برای همراهی و همکاری به ش��مار می  آورد 
و اما وحدت و همگرایی مس��لمانان را برای ایجاد جامعه س��الم 

اسالمی و پرتوان فریضه ای دینی به حساب می آورد.
این اهداف نه تنها که در کتاب خدا و س��نت پیامبر و س��یره 
اه��ل بیت بزرگ��وار و صحابه کب��ارش به صراحت تأکید ش��ده 
اس��ت، بلکه یکی از آرزوها و آرمان های ب��زرگ مصلحان بزرگ 
مس��لمان بخصوص در طول این دو قرن اخیر بوده است. مرحوم 
س��یدجمال الدین اس��دآبادی همواره مس��لمانان را ب��ر ایجاد 
همگرایی و اتحاد ترغیب می کرد و می گفت: مسلمانان چنانچه 
با این ش��مار بس��یار، هر کدام فقط یک پشه ش��وند و در گوش 
فیل تنومند اس��تعمار همنوا فریاد بزنند، اگر نتوانند او را از پای 
درآورند، دس��ت کم گوش��ش را کر خواهند کرد. سید وقتی که 
مسلمانان را فاقد درک و عزم مناسب برای اتحاد و اتفاق می دید، 
دردمندانه می گفت که انگار مس��لمانان پیمان بسته اند که برای 
از بین بردن اتحاد و ایج��اد پراکندگی خود تالش کنند! مرحوم 
شیخ محمد عبده نیز بر این ایده سید جامه عمل پوشید. گام های 
عملی برداشت، از این رو نهج البالغه مولی علی)ع( را شرح کرد و 

پیروان خود را از هرگونه طعن بر مذاهب دیگر برحذر داشت.
عالمه محمدحسین کاشف الغطا نیز راه این دو مصلح بزرگ 
را ادامه داد و بر این جمله معروف تأکید کرد که اسالم بر دو پایه 
استوار و گسترش یافته است؛ »کلمه التوحید و توحید الکلمه« 

یکتایی و بی همتایی خدا و اتحاد و همدلی مسلمانان!
راستی چرا این انبوه مسلمانان جهان برای نجات، پیشرفت و 
اعتالی کلمه حق با هم یکدل و یک زبان نمی ش��وند؟ اگر چنین 
نمی کنن��د، الاقل در براب��ر تهدیدات خارج��ی و بیگانگانی که 
خواهان نابودی مس��لمانان هستند و هر روز نقشه تازه و توطئه 
جدیدی در باره آنها طراحی می کنند، متحد ش��وند و روی نقاط 

مشترک تأکید و از طرح مسائل تفرقه انگیز پرهیز نمایند.
آیا نباید برنامه های دش��منان اس��الم آنها را متنبه سازد و از 
خواب غفلت بیدار کند؟ این همه پیمان  ها، انجمن ها،  اتحادیه های 
کشورهای غربی در راه پیش��برد اهداف خویش و بویژه مقابله با 
توس��عه ترقی و گسترش مس��لمانان، چرا نبایست در مسلمین 
ایجاد ش��ور و حرکت و تصلب نماید و آنها را ب��ه اتحاد، برادری و 
همدلی وا دارد؟ اگر درک و ش��ور و شعور مناسب در جهان اسالم 
گسترده شود، نحله ها، مذاهب، زبان  ها و نژادهای گوناگون مانع 

وحدت و یکدلی نخواهد بود. به قول اقبال الهوری:
ای بسا هندو و ترک هم زبان / ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان همدلی خود دیگر است / همدلی از هم زبانی بهتر است
ای��ام حج بهتری��ن فرصت ب��رای بهره گی��ری از این خوان 
گس��ترده الهی اس��ت؛ اصاًل یکی از حکمت های مهم تش��ریع 
حج، همی��ن ایجاد وحدت و یکدلی در می��ان نژادها، فرقه ها و 

ملیت های گوناگون است.

خاتم پيامبران)ص( 
اساس اين كعبه را بر 
شالوده وحدت بنيان 
نهاد،  زيرا می دانيم كه 
كعبه به دست توانای 

خاتم انبيا)ص(
برای چندمين بار تجديد 

بنا شد تا مركز نشر 
توحيد باشد
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بدن سالم و روزی فراخ 
امام سجاد )صلوات اهلل علیه( 
فرمودند:
- حّجوا و اعتمروا تصّح 
أبدانکم و تّتسع أرزاقکم.
- حّج و عمره به جای آرید 
تا بدنتان سالم و روزیتان 
فراخ شود.
 اصول کافی، ج4، ص252

امنیت زائر
 نکاتی درباره اقامت

در مدینه و مکه مکرمه
هتل ها: 

1-پ��س از رس��یدن به هت��ل محل 
اقامت،  ضمن تحویل کلید اتاق و توجه به 
توصیه ه��اي مدیر کاروان ، کارت آدرس 
هتل یا س��اختمان را دریاف��ت نمایید و 
براي پیش��گیري از سرقت هاي احتمالي 
که ممکن اس��ت از داخل اتاق ها صورت 
پذیرد ، ب��راي نگهداري از پول و اش��یاء 
قیمتي همراه خود ، از صندوق امانات که 
ممکن است در اتاق مدیر و یا سالن هتل 

باشد ، استفاده کنید.
2-در ص��ورت بروز هر گونه مش��کل 
و یا هر درخواس��تي مرات��ب را به مدیر و 
یا مع��اون کاروان  و یا عوام��ل ایراني که 
در هتل ش��ما مستقر هس��تند در میان 
بگذارید و جداً از برقراري ارتباط با عوامل 

غیر ایراني در هتل پرهیز نمائید.
3-از ت��ردد به قس��متهائي از هتل که 
احیاناً در اختیار مسافران سایر کشورها و 
یا خالي از مسافر باشد جداً پرهیز نمائید.

4-به هیچ وجه از آسانسورهاي حمل 
بار ک��ه عموماً به زیر زمینه��اي هتل راه 
دارد اس��تفاده ننمائید. خصوص��اً بانوان 

محترمه و کودکان.

5-از تنها گذاشتن کودکان  و دختران 
نوج��وان و یا اف��راد کهنس��ال در داخل 

اطاقها و ... بپرهیزید.
6-در هتل محل اقامت حتماً درب ها و 
پله هاي خروج اضطراري و محل استقرار 
 کپس��ول هاي آت��ش نش��اني را ببینید 

و یاد بگیرید.
7-ورود عوام��ل بومي و غی��ر ایراني 
ب��دون هماهنگ��ي و حضور مس��ئولین 
کاروان به قس��مت خواهران ممنوع بوده 
و در صورت مش��اهده مراتب را به اطالع 

مدیر کاروان برسانید.
نس��بت ب��ه ورود اف��راد ناش��ناس و 
غیر ایراني به قس��مت هاي محل استقرار 
خود حساس بوده و در صورت ورود افراد 
ناشناس مراتب را سریعاً  به مدیر کاروان 

اطالع دهید.

در این که پس از طواف باید نماز طواف را پشت مقام ابراهیم خواند، 
نکته هاي مهمي است:

نخست آن که نماز به طور کلي بارزترین نمود عبودیت و خضوع در 
پیشگاه خداست و پس از طواف، آن عمل عبادي را به کمال مي رساند. 
دیگر آن که پیوند این نماز به مقام ابراهیم – واتخذوامن مقام ابراهیم 
مصلي – توجه دادن نسل هاي آینده اي که به این جایگاه مي رسند، به 
نقشي اس��ت که حضرت ابراهیم به همراهي پسرش اسماعیل نسبت 
به حج داش��تند که تجدیدکننده بناي کعبه و برافرزانده پایه هاي آن 

بودن��د، چون پ��س از طوفان ن��وح و وزش بادهاي 
طوفان، پوشیده و پنهان ش��ده بود و با وزش باد به 
امر خدا، دیگر بار پایه هاي اساسي آن آشکار شد. نیز 
آگاهي از سیره این پیامبر بزرگ و عبادت خالصانه 
وي، شخصیت معنوي و برجسته و نمونه او را که به 
قله اخالص و توحید رس��یده بود، آشکار مي سازد 
و این ش��ناخت، الهام بخ��ش روح عبودیت و قلب 

عبادت حقیقي است.
آن پیامب��ر ب��زرگ، ب��ا ایم��ان و اراده اي بزرگ، 
سخت ترین آزمون ها را پش��ت سر گذاشت، تا اسوه 
دیگران گشت. اقتدا به این شخصیت نیز تنها نسبت 
به مواردي نیست که قرآن یاد کرده است – مثل ذبح 
اسماعیل و طرد شیطان و واگذاشتن همسر و فرزند 
در بیاباني خشک و... – بلکه همه زمینه هاي تعبد و 

عبادت خالص را فرا مي گیرد.
ابراهیم، با ایمان خالص خویش، آن امتحانات را با 
موفقیت پشت سر گذاشت، تا به خواست الهي اسوه 

مؤمنان قرار گیرد و همس��رش هم سرمش��ق زنان با ایماني شود که در 
معرض این گونه آزمایش ها قرار مي گیرند و باید به تحمل مشقت هاي 

جسمي و روحي، اراده و فرمان حق را اجرا کنند.
دش��وارترین مرحله آزمون  هاجر، تشنگي اس��ماعیل در آن صحراي 
خش��ک بود که مادرش در پي آب براي کودک، مسیر بین کوه صفا و مروه 
را هفت بار پیمود و از رحمت خدا نومید نش��د، تا آن که چشمه از زیر پاي 
اس��ماعیل جوش��ید و رحمت الهي ش��امل آن مادر و فرزند شد و جسم و 
جانشان را سیراب ساخت و آموخت که در نهایت غربت و تنهایي و بي پناهي 
هم، خدا بهترین پناه و تکیه گاه است. قبیله جرهم نیز 
که این عنایت خدا را ش��اهد بودند، محبت آن کودک 
و م��ادر را بر دل گرفتن��د، به خصوص وقتي فهمیدند 

اسماعیل فرزند ابراهیم و مادرش همسر اوست.
حکمت الهي جایزه اي دیگر به هاجر بخش��ید، تا 
جبران آن صبر و خلوص باشد، یعني سعي میان صفا 
و مروه، همس��ان هاجر بر هر حاجي واجب شد تا یاد 
هاجر ب��ه عنوان الگویي براي آنان ک��ه در راه هدفي 
بزرگ مي کوش��ند و صبر مي کنند تا به رضاي الهي 

برسند، جاودانه بماند.
داس��تان هجرت ابراهیم با همسر و کودکش به 
این سرزمین درس هاي متعدد داشت، مانند تسلیم 
و رضا به قضاي الهي، تحمل سخت ترین آزمون ها در 
راه اجراي فرمان، توکل آگاهانه به خداوند و فضل او، 
تبدیل ش��دن به فرج براي صابران و... که ذبح فرزند، 
بزرگ ترین این آزمون ها بود و مي بایست این درس ها 

سرمشق مومنان به خدا قرار گیرد.

حكمت نماز طواف

داستان هجرت ابراهيم 
با همسر و كودكش به 

اين سرزمين درس هاي 
متعدد داشت، مانند 

تسليم و رضا به قضاي 
الهي، تحمل سخت ترين 

آزمون ها در راه اجراي 
فرمان، توكل آگاهانه به 

خداوند و فضل او...
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محبوب ترین کار نزد خداوند 
ابن مسعود مي گوید: از پیامبر گرامي)ص( 

سؤال کردم، محبوبترین کار پیش خدا 
کدام است؟ فرمود: نماز در وقت، گفتم: بعد 
از آن چه چیز؟ فرمود: نیکي به پدر و مادر، 
گفتم: بعد از آن چه چیز، فرمود: جهاد در 
راه خدا. ) باالترین جهاد یعنی جهاد اکبر ، 

مخالفت با هواهای نفسانی (
 بحاراالنوار جلد 74  صفحه 70

خداوند متع��ال دهه نخس��تین ماه 
ذي الحجه را دهه ذکر و نیایش قرار داده 
است. )و اذکروا في ایام معدودات(. ذکر، 
احس��اس حض��ور و درک ظهور حضرت 
حق است و این احس��اس با غفلت جمع 
نمي ش��ود. پس اي همس��فر، عقل، روح 
و قل��ب و ذهن خ��ود را مواظبت نما تا به 
بیماري غفلت دچار نشوند و به خویشتن 
متذک��ر باش که حضور در قدس��ي ترین 
و آس��ماني ترین مکان ه��ا در ای��ام دهه 
ذي الحج��ه ممکن اس��ت تکرار نش��ود، 
پس زم��ان و مکان را غنیمت ش��مار و با 
تم��ام قواي ظاهري و باطن��ي به عبادت 
خداي بزرگ مشغول باش و به یادآور که 
پیامبر اکرم )ص( فرمود: ایامي پاکیزه تر و 
پراجرتر از عشره اضحي نزد خداي متعال 
وجود ندارد. عرض شد: حتي جهاد در راه 
خدا؟ فرمود: حتي جهاد در راه خدا، مگر 
این که مردي با ج��ان و مال خود بیرون 

رود و چیزي از آن را برنگرداند.
پس ای حج گزار، آنچه را خداي تو بزرگ 
شمرده است بزرگ شمار و کمر همت ببند و 
با کمال اشتیاق و نشاط داخل ماه ذي الحجه 
ش��و. بدان که وقتي م��اه ذي الحجه داخل 
مي ش��د، صالحان صحابه و تابعین اهتمام 
بسیاري بر عبادت در این ایام داشتند و ائمه 
علیهم الس��الم به عنوان نگهبانان این ایام، 
آن را بسیار بزرگ مي شمردند. پس به آنان 
توسل جوي، تا تو را به شفاعت خویش وارد 
این حرم قدسي نمایند و توفیق تو را از درگاه 

الهي طلب کنند.
همسفر، بدان که روزه گرفتن نه روز 
اول آن ثواب تم��ام عمر را دارد. خداوند 

براي روزه روز اول آن، ثواب هش��تاد ماه 
روزه خواهد نوش��ت. روایت شده است 
که روز اول ذي الحجه، روزي اس��ت که 
ابراهیم خلیل )ع( در آن روز متولد شده 
اس��ت و خداون��د در آن روز او را خلیل 
خویش قرار داده اس��ت. چه ش��یرین و 
گوارا است که خداوند در این روز ما را در 
حلقه پی��روان خاص خلیل خویش وارد 
سازد. از اعمال مس��تحب این روز، نماز 
فاطمه زهرا )س( است و آن چهار رکعت 
است. در هر رکعت، حمد و پنجاه مرتبه 
قل ه��و اهلل احد خوانده مي ش��ود و بعد 
از تمام ش��دن نماز تسبیح حضرت زهرا 

گرفته مي شود.
اي مس��افر ال��ي اهلل، در هر ش��بي از 
دهه نخستین ذي الحجه دو رکعت نماز 
بگ��زار  و در هر رکعت آن حمد و س��وره 
توحید را بخ��وان و بعد از آن آیه مبارکه 
»َوَواَعْدنَا ُموَسی ثاََلثِیَن لَْیلًَة َوأَتَْمْمَناَها 
ِِّه أَْربَِعیَن لَْیلًَة َوَقاَل  بَِعْش��ٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت َرب
ُموَس��ی ألَِخیِه َهاُروَن اْخُلْفِني فِي َقْوِمي 
یَل الُْمْفِسِدیَن «را  َوأَْصلِْح َوالَ تَتَِّبْع َس��بِ
قرائ��ت کن و خویش��تن را ب��ر مفاد آیه 
شریفه متذکر باش تا شوق لقاي خداوند 
در ت��و فزوني یابد. در حدیثي از رس��ول 
خدا )ص( در وصف شوق حضرت موسي 
به این وعد گاه الهي روایت ش��ده اس��ت 
که حضرت موس��ي )ع( در مدت رفتن و 
برگشتن در این چهل روز به جهت شوق 
به لقاي رب خویش، نخورد و نیاش��امید 
و به خواب نرفت، پس فرصت را غنیمت 
شمار و خویشتن را براي لقاي پروردگار 

خویش مهیا ساز.

اهمیت دهه
اول ذي الحجه

اسرار و معارف معنوي حج
تمام رفتار و اعمالي که در حج انجام مي گیرد. جنبه نمادین 
داش��ته و راز و رمزهاي فراواني در خود نهفته دارد. پیش��وایان 
معصوم، مطالب مهم و ارزش��مندي در بیان معارف و اسرار هر 
یک از اعمال برشمرده اند. در این جا با استفاده از آیات و روایات، 

به پاره اي از رازها و رمزهاي نهفته در حج اشاره مي کنیم.
1- حج مظهري از مظاهر توحید اس��ت و هدف از تشریع 

آن، پرستش خداي یگانه و انجام عمل خالص براي اوست.
2- حج پذیرش دعوت خداوند و پیمودن صراط مستقیم 
اس��ت و حاجي با اظهار لبیک، پذی��رش دعوت خدا را اعالن 

نموده، خود را به اجراي فرموده الهي مکلف مي سازد.
3- حج پیوند جامعه اسالمي در عصر حاضر با صدر اسالم 
و یادآور خاطرات شکوهمند آن دوران شیرین و سرنوشت ساز 
اس��ت، به خصوص دو شهر مکه و مدینه که وجب به وجب آن 
مملو از خاطرات تلخ و ش��یرین آن روزگار سراس��ر ش��رف و 

فضیلت است.
حج تجلي بخش برادري، برابري و وحدت اسالمي است و 

جلوه عیني این حدیث شریف است:
انسان از حضرت آدم و آدم از خاک آفریده شده است. هیچ 
برتري عرب بر عجم و سفید بر سیاه ندارد، جز به پرهیزگاري.

4- حج مطهر روح آدمیان است. انسان هاي آلوده به عصیان 
و گناه با حضور در سرزمین وحي، به خصوص عرفات، از گذشته 
س��یاه خود اظهار پش��یماني نموده، خود را از گناه شست وشو 

مي دهند و تربیت شده به موطن خویش باز مي گردند.
5- ح��ج جایگاه تربیت انسان هاس��ت. حاجی��ان با ترک 
زندگي و خانه و کاش��انه و زن و فرزند و پذیرش زحمت و رنج، 
خویش��تن را از رفاه زدگي و دنیاخواهي جدا مي سازند و خود 
را براي پذیرش س��ختي ها در مس��یر تحقق آرمان هاي الهي 

آماده مي کنند.
6- حج ی��ادآور صحنه هاي حضور انس��ان ها در قیامت و 

صحراي محشر است.
حاجي لباس��ي چون کفن مردگان بر تن کرده، در صحرا، 
به دور از امکانات ش��هري، وقوف مي نماید و کس��ي جز خدا 

فریادرس او نیس��ت. از این رو مي تواند گوش��ه اي از هیجان و 
ترس و اضطراب آن چه را انس��ان در آینده با آن روبه روس��ت 

به نمایش بگذارد.
7- ح��ج تمرین بریدن از ش��هوات و گناه��ان و هواهاي 
نفساني اس��ت. احرام به حاجي مي آموزد تا از پاره اي گناهان 

دوري ورزد و فرمانبري و دوري از معصیت را تمرین نماید.
8- حج، تمرین نظم اس��ت. خداوند ب��ه حاجي مي آموزد 
که حتماً طواف را از حجر االس��ود آغاز نماید. با شکل خاصي 
طواف کند. نماز را پش��ت مقام ابراهیم بخواند. سعي را از صفا 

شروع کند و به مروه ختم نماید و...
9- ح��ج گردهمایي همه نیکان و پ��اکان و کنگره جهاني 

براي حل مشکالت مسلمانان است.
باالخ��ره حج از این راز و رمزها و درس ها فراوان دارد. امید آن 
ک��ه تمامي حاجیان با این نگرش به حج بیایند و در دریاي مواج 
رحمت حق، خود را از گناهان دور س��ازند و تربیت ش��ده براي 
ساختن جامعه اي اسالمي و نمونه، به شهر و دیار خود بازگردند.



9

دوره جدید - شماره 17
8 م���ه�����������ر 1393
1435 ذی الحج��ه   6
30 September 2014

خبرنامه

93

سر بر سجده
امام علی علیه السالم :

حَمِة  لَو َیعَلُم الُمَصّلى ما َیغشاُه ِمنَ الرَّ
جوِد؛ لَما َرَفَع َرأَسُه ِمَن السُّ
اگر نمازگزار بداند تا چه حد 
مشمول رحمت الهی است 
هرگز سر خود را از سجده 
برنخواهد داشت.
غررالحکم، ج 5، ص116

برای حاجى شدن آماده باشیم 
آم��دم ت��ا ش��كفتني باش��م / ب��ا س��پيدارها تني باش��م
هر كجا بي سرود و آواز است / سينه اي وقف ني زني باشم
دس��ت ب��ردارم و لطيف ش��وم / تا كجا باید آهني باش��م
گرچه قيامت كشيده ام چون كوه / گاه گاهي شكستني باشم
مثل احساس در غزل جاري / چشمه در چشمه روشني باشم
واژه از پاره هاي دل گيرم / تا كه ش��عري ش��نيدني باشم
مصطفي محدثي خراساني

حج، ستیغ کوهي بلند است و حاجي، فاتح آن، اما تفاوت این 
فتح با فتحي که کوهنوردان مي کنند در این است که کوهنورد 
از دامنه ها راه مي افتد و به میزاني که تالش مي کند و استقامت 
مي ورزد به قله نزدیک مي ش��ود و به عبارت دیگر س��فرش را از 
مراتب پایین ش��روع کرده و پله پله به مراتب باالتر راه مي یابد. 
اما حاجي در همان لحظه که آرزوي آمدن به این سفر در دلش 
جوانه مي زند، به فتح قله نایل آمده است. اما این قله، قله کوهي 
است عظیم، که عظمت آن در زیر آب پنهان است و خود حاجي 

نیز نمي داند بر قله چه کوه عظیمي ایستاده است.
مقاومت حاجي در این است که بتواند خودش را در همان قله 
و ش��رایط آن حفظ کند و اس��توار بر آن بلنداي ملکوتي بایستد، 
آنگاه به میزاني که حاجي اس��تقامت ورزد و تالش کند و به عمق 
این س��فر نفوذ کند بخش هاي دیگري از این ک��وه از آب بیرون 
مي آیند و حاجي با این که از همان ابتدا بر قله بوده اس��ت، لحظه 

به لحظه اوج مي گیرد و عظمت فتح، هم براي خودش و هم براي 
دیگران آشکار مي شود و چنین است که این عظمت اندک اندک 

و به میزاني که حاجي ظرفیت مي یابد بر او متجلي مي شود.
حاجي در عرفات و سپس در شب زنده داري و تامل و کشف 
و ش��هود مشعر، به اوج ظرفیت خویش رس��یده است و این که 
به تمامي س��ر از آب ب��در آورده و حاجي اوج قل��ه اي که بر آن 
ایستاده است را با تمام وجود احساس مي کند، سفر به لحظات 
ش��کوهمند پایاني خویش نزدیک مي شود و حاال هنگام عمل 
به دریافت هاي ش��هودي اس��ت که در طول س��فر نصیب آینه 
خانه دل حاجي ش��ده است، ش��ب زنده داري مش��عر با طلوع 
آفتاب به پایان می رس��د و حاجي براي عمل به دست آوردها و 

دریافت هاي سفر به سمت مني حرکت مي کند.
حاجي آماده عمل اس��ت ام��ا نمي داند از کجا ش��روع کند. 
کدام عمل شایسته تر و پسندیده تر است که مطلع این جنبش 
اصالح��ي قرار گیرد و یا ضرورت مب��ارزه با کدام رذیلت فوریت 
بیش��تري دارد و بای��د در اولین گام به س��راغ آن برود. حاجي 
ب��ه محاصره خوبي ه��ا و بدي ها درآمده اس��ت. خوبي ها چون 
فرشتگاني باالي سرش مي چرخند و بدي ها در هیات دیوهاي 
دهش��تناک مقابلش به صف ایس��تاده اند. حاجي براي ش��روع 
تردید ندارد اما فکر مي کند مبارزه با کدامیک از این دیوها حکم 
صدي را دارد که نودها هم پیش او هستند که با از پاي درآوردن 
آن بقیه را هم از بین برده باش��د. حاجي با این کشمکش دروني 

دست در گریبان است که یکبار دیگر افق باطن حج و سطح این 
جریان الهي فرارویش گشوده مي شود،

سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد
آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي كرد
مشكل خویش بر پير مغان بر دم دوش

كو به تایيد نظر حل معما مي كرد
دیدمش خرم و خندان قدح باده بدست
واندر آن آینه صد گونه تماشا مي كرد

پیرمغان )ابراهیم( از دل تاری��خ در آن آینه به او مي نمایاند 
که چگونه و با کدامیک به مب��ارزه برخیزد. آنگاه دنیا و تعلقات 
آن در نگاه حاجي سنگریزه هایي ناچیز مي شوند که باید آنها را 
بردارد، اما نه براي دل بستن و نگهداري کردن، که براي مصرف 
کردن، در راه مبارزه با خود دنیا و مظاهر ش��یطاني اصلي ترین 
ره آورد س��فر حج قرار مي گیرد و حاج��ي در اولین گام براي به 
فعلیت درآوردن آموخته هاي حج به سراغ شیطان مي رود و آن 

را سنگباران مي کند.
حاجي از ش��یطان دیگري که فعال در حال و هواي معنویت 
حج جرات سر برآوردن ندارد اما هر لحظه بیم بیداري مجدد آن 
مي رود نیز غافل نیست و چنین است که دیو نفس که هنوز با او 
همراه اس��ت را به قربانگاه مي برد و سرش را از تن جدا مي کند و 
بر س��ر جنازه آن به دست افشاني و پایکوبي مي پردازد و عزاي او 

را جشن مي گیرد، عید قرباني نفس!
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سه چيز همراه سه چيز 
امام رضا )ع( فرمود : خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه 

چیز دیگر انجام گیرد : 1- به نماز همراه زکات فرمان داده است، پس 
کسي که نماز بخواند و زکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمي شود. 

2-به سپاسگزاري از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس 
کسي که از پدر و مادرش سپاسگزاري نکند، خدا را شکر نکرده 

است. 3- به تقواي الهي فرمان داده و به صله ي رحم، پس کسي که 
صله ي رحم انجام ندهد تقواي الهي را هم بجا نیاورده است. 

 بحاراالنوار جلد 74  صفحه 77

حّج نيابتی
     س. فردی که نائب شده تا بعضی از اعمال حج را که نائب 
گیرنده ازانجام آنها عاجز اس��ت انج��ام دهد � مثل طواف یا رمی 
جمرات یا قربانی کردن � آیا الزم اس��ت ُمحرم باشد؟ و آیا احرام 

جزء یا شرط آن است؟
ج: در صّحت نیابت ازاعمال مذکور، احرام � نه به صورت جزء 

و نه به صورت شرط � معتبر نمی باشد.
     س. حکم کس��ی که هنگام بس��تن احرام در میقات از 
افراد مش��خّصی نیت نیابت می کند، ولی هنگام انجام اعمال از 
طرف اف��راد دیگری نی��ت می کند یا از طرف اف��رادی کمتر یا 
بیش��تر نیت می نماید چیس��ت؟ و حکم این مس��أله در صورت 

جهل و یا عمد چیست؟
ج: واجب اس��ت نائب همان گونه که هنگام احرام نیت کرده، 

اعمال نیابی را انجام دهد.
     س. آیا کسی که در اعمال عمره یا حج یا خصوص طواف 
اجیر غیر باش��د، می تواند به نیابت از ش��خص دیگ��ری تبّرعاً یا 

استیجاراً قرآن تالوت کند؟
ج: اشکال ندارد.

     س. اگ��ر نایب عصیاناً رم��ی در روز را ترک کند، نیابت او 
چ��ه حکمی دارد؟ و اگر به تصور این که می تواند به منی برگردد، 
به مکه آمد و روز دوازدهم نتوانس��بت برای رم��ی به منی برود، 

نیابتش چه حکمی دارد و وظیفه اش چیست؟
ج: رمی جمرات از مناسک است، که اگر آن را به نحو صحیح 
انجام ندهد صحت نیابتش محل اش��کال است مخصوصاً اگر در 

ایام تشریق تدارک نکند.
     س. چنانچ��ه در اثناء عم��ل نایب، عذر منوب عنه مرتفع 
شود این حّج آیا کفایت از منوب عنه می کند و آیا فرق است میان 

تمکن منوب عنه از حّج کامل یا عدم تمکن؟
ج: ح��ّج نایب در این ص��ورت، کفایت از تکلی��ف منوب عنه 

نمی کند.
     س. چنانچه اجاره مطلق باش��د )نه بر تفریغ ذمه و نه بر 
اعمال( و اجیر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد آیا مستحق تمام 

اجرت است یا تقسیط می شود؟
ج: اگ��ر اجاره برای تفریغ ذّمه ی منوب عنه باش��د � که ظاهر 

حال در اجاره ی حّج همین است � مستحق تمام اجرت است.
     س. نایب��ی در مقداری از وق��ت توان انجام عمل نیابی را 
داش��ت و با توجه به وسعت وقت انجام نداد. حال اگر انجام عمل 
غیر ممکن ش��ود، حکم عم��ل نیابی وی چیس��ت؟ مثاًل قبل از 
ظهر دوازدهم می توانس��ت رمی جمرات را انجام دهد ولی تأخیر 
انداخ��ت و بعد از ظه��ر به خاطر ازدحام و ی��ا مریضی و یا جهتی 
دیگر نتوانس��ت انجام دهد و یا اعمال مکه را چند روزی به تأخیر 
انداخت اما بعداً به خاطر مریضی و یا جهتی دیگر نتوانست انجام 

دهد عمل نیابی وی چه حکمی دارد؟
ج: اگ��ر اجاره متعّیناً برای همین س��ال اس��ت بنا بر احتیاط 
واجب اجاره باطل اس��ت و احتیاط بیشتر آن است که برای عمل 
فوت شده، نایب بگیرد و در مورد اجرت با مستأجر مصالحه کند 
و اگر اجاره برای سال معینی نیست بنا بر احتیاط واجب باید حّج 

نیابی را در سال بعد به جا آورد.
     س. نایب می داند برای حج تمتع اجیر شده، اما نمی داند 
برای حّجة االسالم نایب ش��ده یا حج نذری یا حج مستحب. اگر 
نیت کن��د »...حج تمتع برای منوب عنه خ��ودم« یا »حجی که 

برای آن اجیر شده ام« آیا کافی و صحیح است یا نه؟

ج: قصد اجمالی حّجی که برای آن نائب شده، مجزی است.
     س. آیا کس��انی که در معاینات پزش��کی رد می ش��وند، 
می توانن��د در زمان حیات خ��ود فرد دیگری را ب��ه عنوان نائب 

اعزام کنند یا نه؟
ج: از موارد نیابت نیست.

خروج از مکه و ورود به آن
     س. خارج ش��دن از شهر مکه و منی، مثاًل رفتن به جّده، 

مدینه یا طائف در موارد ذیل چه حکمی دارد؟
الف: پس از اعمال روز عید قربان پیش از اعمال مکه.

ب: در روز یازدهم پس از رمی جمرات.
ج: پس از بیتوته نیمه اول شب یازدهم یا دوازدهم.

د: پس از اعمال ایام تشریق، پیش از اعمال مکه.
ج: در همه ی صور یاد ش��ده بی اش��کال است ولی باید خروج 
به نحوی باشد که بتواند مناس��ک باقی مانده را در وقت خودش 

انجام دهد.
     س. اگر مکلفی در یک ماه قمری عمره مفرده انجام دهد 
و در ماه قمری بعد، از شهر مکه مکرمه خارج ولی از محدوده حرم 
خارج نش��ود )مثاًل به منی برود(، آیا می تواند بدون احرام مجّدد 

وارد مکه مکّرمه شود؟
- در ف��رض قبلی، اگر تنها ت��ا عرفات برود، آی��ا انجام عمره 

مفرده مجّدد برای ورود به مکه مکّرمه واجب است؟
ج: میزان خروج از ش��هر مکه اس��ت ول��و از محدوده ی حرم 
خارج نشود. پس اگر به هر نقطه خارج از مکه برود اگر در آن ماه، 
عمره نگزارده باید برای دخول به مکه ُمحرم ش��ود. و مراد از شهر 

مکه همان شهر کنونی است با همه ی وسعت متجّدد آن.
     س. برخی از رانندگان برای رهایی از ازدحام و ش��لوغی 
خیابان های مکه، جاده ها و تونل های احداث شده برای رفتن به 
ِمنی و مش��عر را به عنوان راه های داخل مکه استفاده می  کنند و 
برای رفتن از محله ای به محله ی دیگر در داخل مکه، راه هایی را 
انتخ��اب می  کنند که از ِمنی می  گ��ذرد. آیا این کار خروج از مکه 

به شمار می  آید؟
ج: بن��ا بر ظاهر، ممنوع بودن خروج از مکه، چنین مواردی را 
شامل نمی  شود، و به هر حال این امر به صّحت عمره و حّج خللی 

وارد نمی  کند.

     س. کس��ی که در نیروه��ای نظامی کار می  کند، و گاهی 
برای اطاعت از دس��تورات اجتناب ناپذیر در ش��رایط اضطراری 
مانند وقوع حوادث، فرمان می  یابد که به مّکه وارد ش��ود، و پیش 
از آن عمره انجام ن��داده و به خاطر تنگی وقت نمی  تواند در حال 
احرام وارد مکه ش��ود، آیا در صورت ورود به مکه بدون احرام در 

این حالت، معصیت کرده و باید کفاره بدهد؟
ج: در ف��رض مذکور، ورود به مکه بدون احرام جایز اس��ت، و 

کفاره ندارد.
     س. اگ��ر در ماه ذی قعده ب��رای عمره ی مفرده وارد مکه 
ش��ود، و بخواهد بار دیگر در ذی حّجه وارد مکه ش��ود، و ده روز از 
زمان انجام عمره نگذش��ته باش��د، آیا باید دوباره احرام ببندد، یا 

می  تواند بدون احرام وارد شود؟
ج: ب��ا فرض این که در ماه بعد از م��اِه انجام عمره، دوباره وارد 

مکه می شود بنا بر احتیاط واجب باید ُمحرم شود.
     س. کس��ی ک��ه مح��ل کارش در مّکه اس��ت و در جّده 
س��کونت دارد و به جز ایام تعطیل بقیه روزه��ا پی در پی به مکه 
می  رود و یا این که نیمی از روزهای هفته را به مّکه می  رود، یعنی 
سه روز وارد مّکه می  شود و چهار روز را در جّده می ماند، اگر ماهی 
که در آن عمره به جا آورده، به پایان رسیده باشد، آیا باید بار دیگر 

عمره به جا آورد؟
ج: در فرض مذکور تکرار عمره واجب نیست.

     س. در فرض قبلی، اگر عمره پایان یابد و او در مّکه باشد، 
آی��ا باید آن را تکرار کند؟ و در صورت لزوم، از کجا باید آن را آغاز 

کند؛ از حّد حرم یا از مسجد تنعیم؟
ج: تا زمانی که در مّکه حضور دارد، تکرار آن واجب نیست 
و اگ��ر بخواهد آن را تکرار کند، می  تواند برای ُمحرم ش��دن به 
نزدیکتری��ن نقطه ی خ��ارج از محدوده ی حرم مثل مس��جد 

تنعیم برود.
     س. کس��ی که شغلش رانندگی تاکسی است و مسافران 
از او می  خواهن��د به مکه برود، و او پیش از آن عمره به جا نیاورده، 
آیا باید با احرام وارد مکه ش��ود؟ و ورود بدون احرام در این حالت 

چه حکمی دارد؟
ج: در ف��رض مذک��ور باید ب��رای ورود به مکه ُمحرم ش��ود و 
مناس��ک عمره مفرده را به جا آورد، و اگر بدون احرام وارد شود، 

معصیت کرده، اما کفاره بر عهده اش نیست.
     س. آیا کسی که برای حّج اِفراد ُمحرم شده، می  تواند پس 
از طواف حّج و سعی  به اختیار خود از مکه به جّده برود و از آن جا 

مستقیماً به حّجاج در عرفه ملحق شود؟
ج: پ��س از اح��رام حّج اِف��راد، رفتن به جّده ی��ا محل دیگر � 
خواه پیش از طواف حّج و نماز آن باش��د یا بعد از آن � مانع ندارد، 

مشروط بر آن که بتواند وقوف عرفات و مشعر را درک کند.
     س. کسانی که بعد از عمره تمّتع و قبل از احرام حّج تمّتع 
باید برای سرکش��ی به چادرهای عرفات و اس��تقبال و راهنمایی 
حّجاج��ی که از طائف و جّده می آیند، از مّکه خارج ش��وند )مثل 
مدی��ر و کارمند کاروان حّج(، در صورتی ک��ه اطمینان دارند در 
زمانی که برای احرام از مّکه و درک وقوف اختیاری عرفات کافی 

است، به مّکه بر می گردند، آیا می توانند از مّکه خارج شوند؟
ج: کسی که نمی ترس��د حّجش در آن سال از دست برود، 
می توان��د بع��د از عمره تمّتع ب��ا اختیار از مّک��ه مکّرمه خارج 
ش��ود و اگر از مّک��ه خارج و در همان ماهی ک��ه عمره تمتع را 
به ج��ا آورده داخل مّکه ش��ود، عملش صحیح اس��ت و چیزی 

برعهده او نیست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب
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بر در بهشت
حضرت محمد)ص( 
فرمودند: بر در بهشت 
دیدم نوشته شده؛ 
تو بر هر بخیل 
و ریاکار و عاق 
}والدین{ و سخن چین 
حرام هستی.  
جامع االخبار صفحه 98

توصيه هاي بهداشتی ویژه بانوان
عادت ماهانه بانوان امري طبیعي اس��ت. لیکن پیشگیري از آن 
به وسیله داروهاي هورموني در ایام حج، در بین بانوان به صورت 

امري رایج درآمده است، لذا به توصیه هاي زیر توجه فرمایید.
  توصیه مي ش��ود که چند ماه قبل از عزیمت به عربس��تان 
جهت ش��روع مصرف داروهاي مناس��ب ب��راي جلوگیري از 

عادت ماهیانه با پزشک مشورت داشته باشید.
  خانم هایي که دچ��ار خونریزي هاي غیرطبیعي، بیماري 
کبدي ش��دید، فش��ارخون غیر قابل کنترل، یا سردردهاي 
مکرر و ش��دید، سن باالي س��ي و پنج سال، یا سابقه سرطان 
سینه و یا احیاناً سیگاری می باشند به هیچ عنوان از قرص هاي 
جلوگی��ري از عادت ماهیانه اس��تفاده ننمایند و در این مورد 

حتماً پزشک خود را در جریان بگذارند.
  بارداري یکی از ممنوعیت هاي اعزام به حج مي باشد. زیرا 
در ش��رایط خاص این س��فر، مادر و جنین ه��ر دو در معرض 

خطرات جانی کاماًل جدی قرار خواهند گرفت.

  بهترین ق��رص جهت مصرف، قرص خوراکي ضدبارداري 
از ن��وع کرم رنگ یا LD مي باش��د، ولي در م��وارد خاصي به 
توصیه پزش��ک معالج مي توان قرص سفید یا HD استفاده 
نمود. اما به هیچ وجه توصیه به مصرف قرص هاي س��ه رنگ و 
قرص ش��یردهي جهت جلوگیري از عادت ماهیانه نمي شود. 

در هر صورت تصمیم با پزشک شما است.
   باتوج��ه به اینکه تغیی��ر رژیم غذایي و ش��رایط آب و 
هوایي و استرس روحي بر میزان اثر بخشي داروها تاثیر دارد، 
ل��ذا از فعالیت بیش از حد و پیاده روي زیاد در طي مس��افرت 

خودداري و درجهت کاهش فشار روحي تالش نمایید.
  در ص��ورت مص��رف داروه��اي دیگ��ر مانن��د مص��رف 
آنتي بیوتی��ک همزمان با داروی جلوگیری حتماً با پزش��ک 

مشورت نمایید.
  مصرف قرص هاي پروژسترن و یا افزایش میزان قرص هاي 

جلوگیري را هرگز بدون مشورت با پزشک انجام ندهید.

  به یاد داش��ته باشید که بس��تن لوله ها و یا استفاده از )آي.
یو.دي( منعي در جهت مصرف قرص هاي جلوگیري از بارداري 

نیست، لذا با تجویز پزشک مي توانید آن ها را مصرف نمایید.
  خانم هایی که از )آي.یو.دي( اس��تفاده می کنند و تصمیم 
دارند از قرص های جلوگیری )جه��ت تعویق عادات ماهانه( 
اس��تفاده کنند، اگر بیش از سه س��ال از )آي.یو.دي( گذاری 

گذشته است توصیه می شود قبل از سفر خارج شود.
  خانم های��ي که س��نین حول و حوش یائس��گي و عادات 

ماهیانه نامرتب دارند حتماً با پزشک مشورت نمایند.
  رعایت مسایل بهداشتي و حمام کردن روزانه در جهت جلوگیري 

از پیدایش عفونت هاي ناحیه ادراري تناسلي توصیه مي شود.
  پدهاي )نوار( بهداش��تي خود را،  در یک کیس��ه کوچک 

گره زده، در محلي مناسب و دور از انظار دفع نمایید.
  درهن��گام اس��تفاده از توالت فرنگ��ي، از تمی��ز بودن آن 

اطمینان حاصل نمایید.

مهمترین توصیه هایی که بعد از استقرار کاروان 
در محل استقرار و بیشتر به زائران تأکید می شود، 
مسأله بهداش��ت فردی است که در این زمینه هر 
زائری الزم اس��ت ضمن رعای��ت نظافت فردی، 
شست وشوی دست و پاها، مسواک زدن، استفاده 
از حوله ش��خصی، رعایت نظافت محل سکونت 
خ��ود، ریخت و پ��اش نکردن وس��ایل در اتاق و... 
خودداری و روزانه حداقل یک بار استحمام نماید.

 توصیه می ش��ود حتماً روزانه لباس های 
زیر و جوراب های خود را شس��ته، از کش��یدن 
سیگار در اتاق ها، راهروها و... خودداری نمایید.

 جهت جلوگیری از بروز مس��مومیت از 
بردن غذا به اتاق ها جداً خودداری کنید.

 ی��ادآوری ای��ن نکته ضروری اس��ت که 
همیش��ه و در همه حال قبل از صرف غذا و بعد 

از رفتن به توالت، دس��ت های خ��ود را با آب و 
صابون بشویند.

 ب��ا عنایت به اس��تفاده از آبگرمکن های 
برق��ی در تمامی محل های اس��تقرار زائران، با 
تنظیم دمای آب مورد اس��تفاده، مراقب باشید 
که دچار س��وختگی نشوید. در این زمینه الزم 
اس��ت که زائران ابتدا آب س��رد را باز نموده و با 
افزودن آب گرم، دمای دلخواه را تنظیم و از قرار 
گرفتن مس��تقیم در زیر آب گرم قبل از تنظیم 

دمای آن خودداری نمایند.
  با توجه به بروز شکس��تگی ها در اثر لیز 
خوردن در س��رویس های بهداش��تی حرمین 
شریفین و... ضروری اس��ت از دمپایی مناسب 
اس��تفاده نم��وده و در هر ص��ورت مواظب لیز 

خوردن باشند.

 در صورتي که حساسیت شدید چشمي به نور 
آفتاب داری��د حتماً هنگام قرار گرفتن در معرض 
تابش اشعه آفتاب از عینک آفتابي استفاده نمایید.

  با توجه به ش��یوع خارش، س��وزش و ریزش 
اش��ک به علت شرایط جوي، حتماً قبل از تماس 
دست ها به چشم، دستان شما تمیز باشد و حداقل 
با آب و مایع صابون دست هایتان را شسته باشید.

  در ص��ورت بروز قرمزي، درد و ترش��حات 
غلیظ چش��مي بالفاصله وسایل شخصي خود 
را از دیگر افراد هم اتاقي خود جدا و س��ریعاً به 

چشم پزشک مراجعه نمایید.
 در صورت��ي ک��ه به بیماري چش��مي مبتال 
بوده اید حتماً داروهاي خود را استفاده کرده و 
در صورت نیاز به تجدید دارو، به درمانگاه چشم 

مراجعه نمایید.

 اف��رادي که ب��ه دیابت و فش��ار خون مبتال 
هستند باید بیش از دیگران مواظب چشم هاي 
خود بوده و کنترل مداوم بر عملکرد چش��م ها 

داشته باشند.
  افرادي که جهت دید دور و نزدیک از عینک 
اس��تفاده مي کنند در هنگام شلوغي و ازدحام 
جمعیت مواظب عینک خود باشند چون تهیه 
عینک جدید در اینجا با زحمت زیاد همراه بوده 

و صرفه اقتصادي هم ندارد.
 با توجه به حضور اقوام و ملل مختلف در موسم 
حج در مدینه منوره و مکه مکرمه، حتما در تماس 
با این افراد رعایت اصول بهداشتي چشم را نموده 
و در صورت تماس با آنها، مثل مصافحه )دس��ت 
دادن( و یا حضور در ازدحام جمعیت و شلوغي، از 

دست زدن به چشم خود اجتناب نمایید.

توصيه هاي چشم پزشکيبهداشت محل صرف غذا

1- رعایت بهداشت در طول سفر، ضامن سالمتی شماست. 
تنها با بهره مندی از سالمتی  می توانید در اماکن شریف حضور 

یابید و اعمال خود را به درستی انجام دهید.
2- در صورت��ی که احتم��ال س��رماخوردگی می دهید، از 

غسل های مستحبی بویژه در مسجد شجره پرهیز نمایید.
3- از خری��د هرگونه مواد غذایی از دس��تفروش ها و اغذیه 
فروش ه��ای داخ��ل ش��هرهای مکه مکرم��ه و مدین��ه منوره 
خ��ودداری نمایید، زیرا به دلیل بهداش��تی نبودن برخی از آنها 

ممکن است به بیماری دچار شوید.
4- اتاق های هتل به کولر گازی مجهز اس��ت. هوای اتاق را در 
حدی تنظیم کنید که گرم نباشد، به اندازه ای اتاق را سرد نکنید 

که هنگام بیرون رفتن از هتل، تحمل گرما برایتان دشوار باشد.
5- هنگام سوار و پیاده ش��دن از سرویس ها شتاب ننمایید 
و اج��ازه دهید که خودرو کاماًل متوقف ش��ود تا دچار س��انحه 

نش��وید. همچنین هنگام پیاده شدن از اتوبوس ها، دقت نمایید 
که چیزی از شما در اتوبوس باقی نماند.

6- اس��تعمال دخانیات در تمامی اماکن عمومی عربستان 
ممنوع اس��ت. بنابراین از کش��یدن س��یگار حت��ی در اتاق ها و 

راهروهای هتل خودداری کنید.
7- هنگام ورود به هتل یا س��اختمان محل اقامت خود صبر 
و حوصله پیش��ه کنید تا مدیران و مس��ئوالن کاروان ها بتوانند 

زمینه را برای استقرار سریع شما فراهم سازند.
8- ضمن همراه داشتن کارت شناسایی و کارت هتل و نصب 
آن به لباس خود، زمان رفت و آمد را به گونه ای انتخاب نمایید که 
نیم ساعت قبل از نمازهای پنجگانه در حرم حضور داشته باشید 

و بالفاصله بعد از اتمام نمازجماعت از حرم خارج نشوید.
9- پول و اش��یای قیمتی خود را به صندوق امانات هتل ها و 
س��اختمان ها سپرده و اگر کلیدی دریافت کردید، در نگهداری 

کلید صندوق دقت الزم را داشته باشید.
10- مراقب کیف پول و اجناس خریداری ش��ده خود باشید 

و آنها را در مغازه ها جا نگذارید.
11- خواهران محترم می توانند در صورتی که برای خواندن 
نم��از طواف در پش��ت مق��ام ابراهیم جا نبود، به قس��مت های 

عقب تر بروند.
12- توجه داشته باشید که هر یک از شما در کشور عربستان 
نماینده ملت شهیدپرور ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران هس��تید. بنابراین کاری نکنید ک��ه خدای ناکرده موجب 
خدشه دار ش��دن عزت ملی و ایجاد بدبینی نسبت به مسئوالن 

مکتب اهل بیت )علیهم السالم( گردد.
13- ضمن خوش��رویی در هر جا و ه��ر زمان با رعایت آداب 
و احترام نس��بت به زائران کش��ورهای مختلف باعث سربلندی 

مذهب و میهن اسالمی خود باشید.

تذکرات ضروری و مهم به زائران
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کوتاه از حج

صراطمیزان

کوتاه از ایران

بخش  حطيم:
مس��احت پایانی اس��ماعیل:   حج��ر 

می��ان حجراالس��ود و زم��زم و 
مقام ابراهیم و قس��متي از حجر اس��ماعیل را 
»حطیم« مي گوین��د. از مکان هاي محترم در 
مسجدالحرام است و مردم در این قسمت براي 
دعا جمع مي شوند و به یکدیگر فشار مي آورند. 
این که آی��ا حطیم تنها همان مح��دوده کنار 
حجراالس��ود و باب کعبه را ش��امل مي شود یا 
وسعت بیشتري دارد، اختالف است. در روایتي 
از امام صادق )ع(، تنها همین موضع را حطیم 
مي نامند. چنان که شیخ صدوق نیز آورده است 
که حطیم فاصله میان در کعبه و حجراالسود را 

گویند، جایي که خداوند توبه آدم را پذیرفت.
   حجر اسماعيل

 فضایي است میان کعبه و دیواري نیم دایره 
به عرض ح��دود 10 متر که از رک��ن عراقي تا 
رکن شامي را شامل مي ش��ود. دیواري است با 
بلندي 1/30 متر که قوسي ش��کل است. حجر 
اس��ماعیل یادگار زمان ابراهیم و اس��ماعیل و 
م��دت زماني پس از بناي کعبه اس��ت و قدمت 
و پیش��ینه آن به زم��ان بناي کعبه به دس��ت 
ابراهیم مي رسد.  نقل هاي تاریخي تاریخ نگاران 
حکایت از آن دارد که اسماعیل و مادرش هاجر 
در همی��ن بخش زندگ��ي مي کردن��د. از امام 
صادق نقل شده اس��ت: »الِحجُر بَیُت إِسَماِعیَل 
َو فِیِه َقبُر َهاَجَر َو َقبُر إِسَماِعیَل«؛ »حجر، خانه 
اسماعیل و محل دفن هاجر و اسماعیل است.«  
از آنجا که حجر اسماعیل داخل در مطاف است، 
مي تواند نش��انه اي بر بزرگي آن باشد. در اصل، 
حجراس��ماعیل جزئ��ي از کعبه اس��ت. هرگاه 
باران بر بام کعبه ببارد، از ناودان رحمت در این 
فضا مي ریزد.  گویا براي نخس��تین بار، منصور 
عباسي، حجراس��ماعیل را با سنگ هاي سفید 
پوشانید. پس از آن در دوره مهدي و نیز هارون 

الرشید عباسي این سنگ ها تعویض و نو شد.
   ناودان رحمت

)به عربي: ميزاب الرحمة( یا »ناودان طال«
 ناوداني از طالس��ت که بر ب��ام کعبه نصب 
شده و به سمت حجر اس��ماعیل است. هرگاه 
باران ب��ر بام کعبه بب��ارد، آب از ناودان در این 
فض��اي حجر اس��ماعیل مي ریزد. ب��ه اعتقاد 

مس��لمانان، اینجا مدفن اس��ماعیل و مادرش 
هاجر و بسیاري از پیامبران است. گویند آن را 
نخست حجاج بن یوسف ثقفي نهاد تا آب باران 
بر بام خانه جمع نشود. در روایت آمده است که 

دعا در زیر ناودان کعبه پذیرفته است.
  مقام ابراهيم:

مقام ابراهی��م،  به محل ایس��تادن ابراهیم 
مي گویند و س��نگي اس��ت به ط��ول و عرض 
40 س��انتي متر و بلندي تقریبي 50 سانتي متر 
که جاي پ��اي ابراهیم روي آن اس��ت و مقابل 
درب کعب��ه ق��رار دارد. رنگ آن می��ان زرد و 
قرمز متمایل به س��فید اس��ت. طبق اعتقادات 
مس��لمانان این مکان مربوط به زماني اس��ت 
که ابراهیم دیوارهاي کعبه را باال مي برد؛ آنگاه 
که دیوار باال رفت، به اندازه اي که دس��ت بدان 
نمي رسید، سنگي آوردند و ابراهیم بر روي آن 
ایستاد و س��نگ ها را از دست اسماعیل گرفت 
و دیوار کعبه را باال برد. بر روي این س��نگ، اثر 
پاي ابراهیم مشخص است اما اثري از انگشتان 
او نیست. از زمان مهدي عباسي بدین سو، این 
س��نگ با طال پوشانده شد و در محفظه اي قرار 
گرفت تا آسیب نبیند. حج گزاران پس از طواف 
واجب، باید در پش��ت مق��ام ابراهیم، 2 رکعت 
نماز طواف به جاي آورند. نماز طواف نس��اء نیز 
پشت مقام ابراهیم خوانده مي شود.  طبق آیات 
قرآن این مقام یکي از ش��عائر الهي اس��ت: »َو 

اَتِّخُذوا ِمن َمقاِم ِإبراِهيَم ُمَصَلّي« )بقره/125(
   پرده کعبه

 بر روي کعبه پوشش��ي س��یاه رنگ وجود 
دارد که به آن »پ��رده کعبه« یا »جامه کعبه« 
)ب��ه عربي: كس��وة الكعبه( گویند. نخس��تین 
کس��ي که خانه کعب��ه را پرده پوش��انید تُبع 
حمیري پادش��اه یمن بود. علي نیز همه ساله 
از عراق براي کعبه پرده اي مي فرس��تاد. چون 
مهدي عباسي به خالفت رسید خادمان کعبه 
از انبوهي پرده ها بر روي کعبه شکایت کردند 
و گفتن��د بیم آن مي رود که خانه صدمه ببیند. 
مهدي عباس��ي خلیفه مس��لمین دستور داد 
پرده ها را بردارند و تنها یک پرده بر آن بگذارند 
و سالي یک بار آن را عوض کنند این سنت تا به 
امروز ادامه دارد. و بر آن آیه هایي از قرآن قالب 

دوزي شده است.

ایران با 10 طال به رده پنجم 
صعود کرد

 در پایان دهمین روز )دوش��نبه( 
از بازی های آسیایی 2014 کاروان 
ورزش��ی ایران با 10 طال، 11 نقره و 
8 برن��ز در رده پنجم ج��دول توزیع 
مدال ه��ا قرار گرفته اس��ت. تا پایان 
رقابت های امروز 282 طال، 282 نقره 
و 353 برن��ز و در مجموع 917 مدال 

توزیع شده است.

""روسای جمهور ایران
و روسيه روند همکاری های 

دوجانبه را بررسی کردند
 روس��ای جمهوری ایران و روسیه 
در چهارمین دیدار خود طی یکسال 
اخیر روند توافق��ات و همکاری های 

تهران - مسکو را بررسی کردند.
حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در این دیدار که عصر دوشنبه 
در آس��تراخان روس��یه برگزار شد از 
تالش های رییس جمهوری روس��یه 
و همکارانش ب��رای برگزاری مطلوب 
نشس��ت س��ران خزر قدردانی کرد و 
گفت: توافق��ات مهمی که ام��روز در 
آستراخان به دست آمد نشانه ای قوی 
از همگرای کش��ورهای ساحلی برای 
همکاری و تأمین منافع مشترک است

  ایرانيان مقيم آمریکا 
 موفق ترین افراد 

خارج از کشور هستند
 مع��اون علمی و فن��اوری رییس 
جمه��وری گف��ت: جامع��ه ایران��ی 
مقیم آمریکا و کان��ادا تقریبا بهترین 
و موف��ق ترین افراد خارج از کش��ور 
هستند.»س��ورنا س��تاری« اف��زود: 
ایرانیان مقیم آمریکا قش��ری موفق 
هس��تند ک��ه دارای مش��اغل مهم و 
در ش��رکت های ب��زرگ عضو هیات 
مدیره ی��ا معاون هس��تند به همین 
دلیل تاثیرگ��ذاری آنه��ا در اقتصاد 
آمری��کا بس��یار زیاد اس��ت.رییس 
بنیاد نخبگان اظهار داش��ت: 9 هزار 
و 600 دانش��جوی ایران��ی در آمریکا 
است که 78 درصد آنها در علوم پایه 
و مهندسی مشغول تحصیل هستند 
و فقط 22 درصد آنها در علوم انسانی 

و پزشکی تحصیل می کنند.

سرزمين وحي روي موج رادیو 
معارف قرار گرفت

رادیو معارف با برنامه زنده »س��رزمین 
وحي« ش��نوندگان را از آخرین وضعیت 

حجاج بیت اهلل الحرام مطلع مي کند.
همزمان با ش��روع ایام حج تمتع 92 و 
مهیا ش��دن براي انجام ارکان حج توسط 
حجاج ایراني، برنامه »سرزمین وحي« با 
ارتباط زنده با گزارش��گران رادیو در مکه 
مکرم��ه آخرین اخب��ار و اطالعات حج را 
به ش��نوندگان تقدیم مي کند.همچنین 
ارتباط زنده تلفني با مس��ئولین سازمان 
ح��ج و زیارت و بعثه مق��ام معظم رهبري 
در عربستان برقرار شده و آخرین وضعیت 
حج��اج ایراني در مراح��ل مختلف انجام 
اعمال حج تمت��ع به اطالع ش��نوندگان 
رادی��و معارف خواهد رس��ید. برنامه زنده 
»س��رزمین وحي« از دوشنبه 15 مهر ماه 
مصادف با اول ذیحجه شروع شده و تا سه 
ش��نبه 23 مهر 92 مصادف با پایان موسم 
حج تمتع هر روز از س��اعت 8:40 صبح از 

رادیو معارف پخش مي شود.

ورود زائران مدینه  بعد از 1۶ مهر
با خروج آخرین زائران ایراني، امش��ب 
س��تاد مدینه منوره ب��ه کار خ��ود پایان 
مي دهد.رئیس ستاد مدینه تعداد آخرین 
زائران خروجي از این ش��هر را هزار و 670 
نفر اع��الم کرد.نصراهلل فره مند افزود که با 
خروج این زائران، شش هتل باقي مانده از 
اماکن اسکان ایرانیان هم تخلیه خواهند 
شد.س��تاد مدینه منوره فعالیت خود را از 
15 مه��ر )13 ذي الحجه( آغاز و از فرداي 
آن روز پذیراي زائ��ران مدینه بعد خواهد 
بود. وي ضمن اعالم این مطلب تاکید کرد 
که اولین پرواز خروجي مدینه بعد نیز، 27 
مهرماه فرودگاه این شهر را ترک مي کند.

بازگشت حجاج از 1۷مهر
سرپرس��ت عملی��ات ح��ج ش��رکت 
فرودگاه هاي کشور گفت: امسال با 183 
پرواز از 19 ف��رودگاه کش��ور، 63 هزار 
و 660 زائ��ر به خانه وحي اعزام ش��دند.
منوچهر سپاس��ي از آخری��ن پرواز حج 
تمتع خبر داد و افزود: ششم مهر آخرین 
پ��رواز اع��زام زائ��ران حج تمت��ع پایان 
یافت و آغاز پروازهاي بازگش��ت زائران 
از17مهر آغاز مي ش��ود و تا شش��م آبان 

ادامه خواهد داشت.

زندگ��ی در آیینه ی حّج 
یک سیر دائمی بلکه یک 
صیرورت دائمی به سوی 
خ��دا اس��ت، و ح��ّج، آن 
درس همیشه زنده ی عملی و سازنده است که اگر 
به هوش باشیم راه و رسم زندگی ما را در صحنه یی 

عملی و روشن ترسیم می کند 
پیام به کنگره عظیم حج   28 / 2 /1372

یک همچو مجل��س هایي 
که اس��الم درست کرد مثل 
حج هی��چ قدرتي نمي تواند 
درس��ت کند؛ هیچ قدرتي، 

همه ممالک اسالمي و س��ران ممالک اسالمي جمع 
بش��وند که نیم میلیون جمعیت را ی��ک جایي ببرند 

نخواهند موّفق شد.
صحیفه نور،  ج 15،  ص 123

خبرنامه
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نخستین عبادتگاه بشريت را بهتر بشناسید




