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توصيه هاي معاون پزشكي 
حج و زيارت به سالمندان

تشكيل كارگروه صيانت 
از حقوق زائران در مكه مكرمه
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رهنمود

مایه اصلی حج 
امروز بحمداهلل ح��جّ ما، با 
حّج س��الهای گذش��ته قبل از 
انقالب مبارک اسالمی، خیلی 
تف��اوت دارد. مردم با یک قصد 
حرک��ت می کنند. ح��ج، اصاًل 
به معنای قصد اس��ت. مردم با 
یک نّی��ت راه میافتند و هدفی 

را دنبال میکنند؛ الاقل وجه غالب این است. این را باید تقویت کرد. 
آن جنبه اّول را هم باید تقویت کرد.  عزیزان من! تجربه ی کاری ما 
این است. حال بگذریم از مفاهیم و معلومات و دانسته هایی که علما 
بلدند و به دیگران، به ما و به همه یاد دادند. غیر از آنها، تجربه کاری 
ما این اس��ت که اگر ملتی که در راه صالح و فالح و انقالب و تحّول 
حقیقی حرک��ت میکند، از معنا صرف نظر کرد و دور معنویت خط 
کشید - اگر بهره خود را از معنویت نبرد - در جهت سیاسی و ماّدی 
هم استفاده نخواهد کرد. اگر رهبر این انقالب، مردی مثل آن انسان 
معنوی، آن عارف خالص پاکباخته دلسوخته نبود، این انقالب هم 
به این جاها نمیرسید. هرچه هم عاقالنه و حکیمانه حرکت میشد، 
این گونه نمیشد. پشتوانه و مغز معناست که قشر مسائل اجتماعی 
و فردی و سیاس��ی و غیره را جان میدهد و رنگ و جال میبخش��د. 
بدون آن نمیش��ود. مایه اصلی، معنویت و ارتباط با خدا و توّجه به 
خداست. لذا در حج به این بخش هم بایستی حداکثر اهتمام شود. 
نه این که ما میگوییم ارتباط بر قرار کنیم، کار سیاسی بکنیم، برائت 
راه بیندازیم، تبلیغ مس��ائل گوناگون جمهوری اسالمی را بکنیم؛ 
اما به گریه و ش��ب زنده داری و تضّرع و ختم قرآن و اس��تضائه از آن 
خورشید معنویت و از آن کوره گداخته عشق و محّبت را نپردازیم. 
نخیر، این گونه نیس��ت. این جا هم پش��توانه آن است. هر دو جهت 
مورد نظر است. البته چون بیتوّجهی به جنبه اجتماعی و سیاسی 
بیشتر شده است، این جا یک توّجه ویژه برای آن قسمت الزم است. 

این را باید توجه داشت.
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رییس جمهوری امید را اس��اس کلیه فعالیت های علمی، 
تحقیقاتی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: وقتی مردم امید 
پیدا می کنند و آینده را روشن می بینند، همه چیز درست می 
شود و دولت هم باید به مناسب سازی شرایط الزم برای اصالح 
امور بپردازد. حجت االسالم والمسلمین »حسن روحانی« صبح 
ش��نبه به وقت نیویورک در جمع اساتید، دانشجویان و دانش 
پژوهان ایرانی مقیم آمریکا، با اشاره به استقرار ثبات و آرامش در 
فضای اقتصادی ایران طی یکسال گذشته، افزود: جامعه امیدوار 
و با نشاطی ایجاد شده است؛ مردم ایران دارند خوب تالش می 
کنند و در بسیاری موارد، دولت دنباله رو مردم ایران است؛ دولت 
وظیفه دارد ضمن حفظ امید مردم، نسبت به ایجاد فرصت برای 

حرکت سریع مردم اقدام کند.
ریی��س جمه��وری، مش��ارکت 73 درص��دی واجدین 
ش��رایط رای دهی در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 92 
را نشانه وجود امید به آینده و عالقه مردم ایران به مشارکت 

فعال دانست و خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی، عشق 
و امید را در میان مردم نقاط مختلف کشور شاهد هستیم و 
طی یکسال اخیر هر موفقیتی که به دست آمده است بخاطر 

روحیات، فداکاری، تالش و همبستگی مردم بوده است.
روحانی افزود: ایران اس��تعداد و زمین��ه این را دارد که از 
مرحله در حال توسعه به یک کشور پیشرفته و توسعه یافته 
تبدیل ش��ود. در این راه، تالش دولت نیز این اس��ت که هم 
فضای دانش��گاههای کشور بانشاط تر باش��د و هم کیفیت 
دانشگاهها ارتقا پیدا کند.  رییس جمهوری در آغاز سخنانش، 
حضور ایرانیان تحصیل کرده و فرهیخته در کشورهای دیگر 
را س��رمایه ای ارزشمند دانست و ایرانیان مقیم خارج کشور 
را همچون آیینه ای برای نشان دادن واقعیت ایران در خارج 
کش��ور قلمداد کرد و افزود: توسعه ایران نیازمند کمک همه 
ایرانیان داخل و خارج کشور است و کمک به وطن و عشق به 

ایران، چیزی است که جایگزینی ندارد.

ديدن جايگاه ويژه ايران در تعامالت 
بين المللی برای غرب سخت است

رییس سازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات نخست وزیر 
انگلستان گفت: برای غرب سخت است که ببیند ایران در تعامالت 
بین المللی جایگاهی ویژه پیدا کرده و الگو ش��ده است.'علی اکبر 
صالحی' در حاش��یه آیین رونمایی از نسخه فارسی کتاب »بحران 
ساختگی« نوشته گرت پورتر در محل خبرگزاری فارس و درجمع 
خبرنگاران درخصوص اظهارات اخیر دیوید کامرون نخست وزیر 
انگلستان در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران گفت: برای 
آنها سخت است که ببینند کش��وری در حال توسعه در تعامالت 
بین المللی جایگاه ویژه پیدا کرده و تبدیل به الگو شده است.معاون 
رییس جمه��ور تصریح کرد که همه تالش آنه��ا برای جلوگیری 
از این اس��ت که جمهوری اس��المی ایران برای کشورهای دنیا به 
الگویی تبدیل نش��ود ت��ا منادی حق و طرفدار مظلوم باش��د،زیرا 

برایشان سخت است و همه تدابیر آنها را به هم می ریزد.

اميرپوردستان: نيروهای مسلح كشورمان 
هرگز غافلگير نمی شوند

 فرمان��ده ی نی��روی زمینی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران گفت: نیروهای مسلح کشورمان تمامی تحرک ها در 
مرزه��ا، منطقه و فرامنطقه را رصد می کنند و متناس��ب با 

تهدیدها وضعیت های مناسب را ایجاد می کنند.
امیرس��رتیپ احمدرضا پوردستان، صبح روز گذشته 
در مراس��م صبح��گاه مش��ترک در رژه یگانهای منتخب 
نیروی زمینی ارتش با اش��اره به ای��ن که امروز نیروهای 
مس��لح به برکت تجارب دوران دفاع مقدس، جنگ های 
خلیج فارس، افغانستان و جنگ های 22 روزه و 33 روزه 
از توانایی باالیی برای دفاع از کش��ور برخوردارند، اظهار 
کرد: نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ای��ران هرگز 

غافلگیر نمی شوند.

رييس جمهوری: به دنبال چند جانبه گرايی و تعامل هستيم

همه زائرين انصرافي 
حج جايگزين شدند

بررسی مراحل اجرايی نقل 
ترددی در مشاعر مقدسه

 امنيت اخالقی
در حرم

هماهنگی برای خدمت رسانی بهتر به زائران
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بخش جدید مسجدالحرام افتتاح شد
طبقات همکف و اول و میان طبقه اطراف مطاف مسجدالحرام دیشب 
طي مراس��مي رسمي با حضور مقامات س��عودي در مکه مکرمه افتتاح 
ش��د و از این پس زائران حج تمتع مي توانند براي انجام مناس��ک حج از 
این امکانات جدید اس��تفاده کنند.این فضاها در برگیرنده بیش از ۱۶7 
هزار متر مربع اس��ت که در چارچوب طرح مشهور به ملک عبداهلل مورد 
بهره برداري قرار گرفت.عالوه بر این ها همچنین از مرحله نخست بخش 
»صفا - فتح« مطاف بهره برداري ش��د، بطوري ک��ه از صحن زیرزمین، 
طبقه همکف، اول و ب��ام و در مرحله دوم »فتح - عمره« از طبقه صحن 

زیرزمین و طبقه همکف و بام به بهره برداري رسید.

امكان همكاري مشترك پزشكي ميان ایران و عربستان
رییس مرکز پزشکي حج از بررسي امکان ارائه خدمات مشترک 
پزش��کي میان ایران و عربس��تان خبر داد و اظهار داش��ت: بررس��ي 
راه حل هاي ابتدایي براي ایجاد یک بیمارس��تان مشترک سعودي - 
ایراني در دس��تور کار ق��رار دارد و امیدواریم به تفاهم اولیه در این باره 
دست  پیدا کنیم. دکتر سیدعلي مرعشي که پس از شرکت در شوراي 
هماهنگي ح��ج 93 به مذاکرات صورت گرفته ب��ا آقاي طالل قطب 
رئیس هیات مدیره موسس��ه مطوفین در همین زمینه اشاره کرد و 
گفت: بررسي راه حل هاي ابتدایي براي ایجاد یک بیمارستان مشترک 

سعودي - ایراني در دستور کار قرار دارد و امیدواریم به تفاهم اولیه در 
این باره دست  پیدا کنیم.وي با اشاره به فرآیندهاي مربوط به اخذ مجوز 
از وزارت خانه هاي بهداشت و حج کشور عربستان تاکید کرد: با توجه 
به حجم باالي زائران ایراني و نیاز آن ها به خدمات بهداش��تي، امکان 

دسترسي آن ها به پزشکان ایراني در تمامي سال فراهم خواهد شد.
وضعيت سالمت زائران ايراني

دکتر مرعشي در بخش دیگري از این گفت وگو با وضعیت زائران 
ایراني اش��اره و اضافه کرد: هم اکنون 9 زائر ایراني در بیمارستان هاي 

س��عودي تحت درمان قرار دارند که چهار نفر در بیمارس��تان ملک 
فیصل، چهار نفر در بیمارستان نور و یک نفر در ملک عبدالعزیز بستري 
شده اند.وي از حضور شصت پزشک زنان براي اولین بار در منا و عرفات 
خبر داد و افزود: با توجه به جابه جایي مکان اس��تقرار درمانگاه هاي 
ایران��ي در منا و عرفات، کار اجرایي آماده س��ازي آن ها آغاز ش��ده و 
امیدواریم در 3-۴ روز آینده به بهره برداري برس��ند. هم اکنون عالوه 
بر بیمارستان مرکز پزشکي حج در مکه، مطب ها و درمان گاه هاي این 
مرکز در تمامي اماکن اقامتي زائران ایراني در این شهر، فعال هستند.

برگزاري همايش 
بزرگ ياوران حجاج 

كاروان ها

همایش بزرگ ی��اوران حجاج 
کاروان ه��ا صب��ح دی��روز در تاالر 

اجتماعات دارهادي برگزار شد.
مع��اون فرهنگ��ي بعث��ه مقام 
معظم رهبري گفت: یاوران حجاج 
ع��الوه بر کمک در ام��ور اجرایي و 
برنامه ه��اي فرهنگ��ي، در اعمال 

عبادي و مناس��ک نی��ز مي توانند 
مددکار سایر زائران باشند.

لمس��لمین  ا السالم و حجت ا
سیدجواد مظلومي به فرصت ارتباط 
با زائران دیگر کشورها اشاره و اضافه 
کرد: حج تنها یک عمل عبادِي فردي 
نیس��ت و زائران ما، با رفتار، گفتار و 

کردار خود مي توانند نماینده خوبي 
ب��راي مکتب اهل بیت باش��ند.وي 
این م��وارد را از جمله تالش ها براي 
اقدام��ات عملي خواند و خواس��تار 
غنیمت شمردن این فرصت از سوي 
یاوران حجاج ش��د.پس از سخنان 
حجت االس��الم مظلومي، نماینده 

ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني 
ب��راي بیش از هزار و دویس��ت یاور 
حجاج حاضرشده سخنراني کرد که 
مشروح آن در شماره بعدی خبرنامه 
حج منتشر می ش��ود. طرح یاوران 
حجاج امسال براي نخستین بار اجرا 

شده است.
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س��ومین جلسه شوراي هماهنگي حج با حضور نماینده ولي 
فقی��ه در امور حج وزیارت و سرپرس��ت حج��اج ایراني و رییس 

سازمان حج وزیارت کشورمان در مکه مکرمه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور حجت االسالم والمسلمین سیدعلي 
قاضي عسکر و مهندس سعید اوحدي برگزار شد، مسائل فرهنگي 
و اجرایي مرتبط با تشرف زائران به مشاعر مقدسه مورد بررسي 
قرار گرفت. در ابتداي این جلسه گزارش هاي جداگانه اي توسط 
آقایان مس��عود مجردي رئیس ستاد مکه مکرمه، ناصر خدرنژاد 
مع��اون حج، عمره و عتبات س��ازمان حج و زیارت و س��یدعلي 
مرعش��ي رئیس مرکز پزش��کي ح��ج و زیارت، درب��اره آخرین 

وضعیت زائران ایراني در مکه و مدینه ارائه گردید.
س��پس آق��اي مهن��دس اوحدي به ذک��ر برخ��ي تغییرات 
در برنامه ریزي ه��اي ح��ج 93 با س��ال هاي گذش��ته پرداخت 
و تاکی��د کرد: با توجه ب��ه طوالني بودن مدت اقام��ت زائران در 
مک��ه )با میانگین 2۰ روز( مي بایس��ت جه��ت افزایش کیفیت 

خدمت رساني به حجاج   نهایت توان را به کار گرفت.
نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني نیز به بیان نکاتي 
درباره حساس��یت باالي ایام تشریق پرداخت و اظهار داشت: در 
بح��ث وقوف اضطراري ضروري اس��ت تا از طری��ق روحانیون و 
معینه ها و مدیران کاروان ها توضیحات الزم به زائران ارائه شود 

تا نسبت به این مقوله کامال توجیه و مطلع باشند.
موض��وع  ب��ه  قاضي عس��کر  حجت االسالم والمس��لمین 
شروع شدن پروازهاي برگشت در کمتر از دو هفته آینده اشاره و 
تاکید کرد: از هم اکنون الزم است این موضوع در دستور کار قرار 

بگیرد تا با وضعیتي بحراني در آن مقطع مواجه نشویم.
امیرالحاج به همزمان ش��دن روز عرفات با روز جمعه اش��اره 
کرد و از همه دس��ت اندرکاران خواس��ت تا جه��ت بهره مندي 
معنوي بیش��تر زائران از این موقعیت اس��تثنایي سعي و همت 
خود را به کار گرفته و برنامه ریزي هاي الزم را صورت دهند. وي 

اف��زود: مي توان برنامه دعاي کمیل را در مکاتب مختلف موجود 
درعرفات با حضور زائران مشتاق به نحو مطلوبي برگزار کرد.

سرپرست حجاج ایراني با تقدیر از تالش هاي صورت گرفته با 
ذکر این فراز دعاي مکارم االخالق »و َوأَْجِر لِلنَّاِس َعلَی یََديَّ الَْخْیَر، 
« گفت: از خدا مي خواهیم که بهترین کار ها به  َوال تَْمَحْق��ُه بِالَْمنِّ
دست ما صورت گیرد و باید مراقب باشیم که ُعجب به وجود نیاید و 

این مبناي دیني را محور فعالیت هایمان قرار دهیم.

توجه چشم گير زائران به قرائت قرآن قابل تقدير است
همچنین سرپرست حجاج ایراني در هنگام حضور در مسجد 
ش��جره و ورود به مکه مکرم��ه در گفت وگوه��اي جداگانه اي با 

خبرنگاران شرکت کرد.
حجت االسالم والمسلمین س��یدعلي قاضي عسکر در هنگام 
حضور در مسجد ش��جره با اش��اره به برنامه هاي فرهنگي بعثه 
در مدین��ه اظهار داش��ت: الحمداهلل دو برنام��ه دعاي کمیل در 
بین الحرمین به خوبي برگزار شد و برنامه هاي انس و معرفت در 

کاروان ها نیز با استقبال خوبي همراه بود.
وي با اشاره به جلسات قاریان قرآن در مسجدالنبي و همایش هاي 
دیگر، به برگزاري دو همایش بزرگ بین المللي در بعثه مدینه اشاره 
و اضافه کرد: یکي از همایش ها درباره جایگاه و منزلت زن در اسالم 
و دیگري با عنوان »اتحاد، اقتدار و عزت اسالمي در آموزه هاي اهل 
بیت« و همچنین همایش بزرگي هم با حضور زائران اهل س��نت 

ایران که بهتر از سال هاي گذشته برگزار گردید.
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عس��کر همچنین در بدو 
ورود به بعثه مقام معظم رهبري در مکه مکرمه، توجه چشم گیر 
زائران ایراني به قرائت قرآن، حضور در نمازهاي جماعت و پرهیز 
از ورود به مس��ائل تفرقه برانگیز افزود: مي توانیم با عنایت به این 
موارد بگوییم که ارزیابي ما خوب و مناس��ب اس��ت و تا بدین جا 

برگزاري حج امسال مطلوب بوده است.
وي در ارزیاب��ي همکاري هاي کش��ور عربس��تان گفت: در 
برگ��زاري دعاي کمیل نیروهاي کش��ور میزب��ان هم همکاري 

خوبي داشتند که از آن ها تشکر مي کنم.
سرپرس��ت حجاج ایراني با اش��اره به حض��ور دو کاروان 
جانب��ازان و دیدارهاي که با آن ها داش��ت، اب��راز امیدواري 
کرد: در برنامه هاي آتي بتوانیم ب��ه همین نحو فعالیت کنیم 
و زائ��ران بتوانن��د از منظر معنوي و اجتماع��ي بهره کافي را 

از این فضا ببرند.

بهتربهزائران هماهنگیبرایخدمترسانی
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برنامه گراميداشت هفته دفاع مقدس در مكه
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور زائران ایراني در مکه مکرمه برگزار شد که در این مراسم 
حجت االس��الم راش��د یزدي گفت:اهتزاز پرچم جمهوري اس��المي به برکت خون شهیدان است.

همزمان با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس مراسم با شکوهي تحت عنوان حج، شهدا و دفاع مقدس 
در هتل یوس��ف نازره2 برگزار گردید.دراین مراسم که به منظور تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران 
وآزادگان مستقر در این هتل برگزارشد، برنامه هاي متنوعي از جمله خاطره گویي، مداحي، دکلمه 
و سخنراني اجرا شد.در این مراسم حجت االسالم و المسلمین راشد یزدي با بیان ویژگي هاي مردم 
غیور کشورمان به جایگاه شهدا، خانواده ایشان، جانبازان و آزادگان پرداخت و بیان داشت: رنگ قرمز 
پرچم ایران نش��انه شهادت طلبي است و شهدا براي عزت و شرف اسالم رفته اند. رنگ سفید نشانه 

آزادگي ملت و رنگ سبز نشانه و عالمت صبر و صبوري که ویژگي آزادگان میهن اسالمي است.

بررسی مراحل اجرایی نقل ترددی در مشاعر مقدسه
 با نزدیک ش��دن ایام تش��ریق جلس��اتی مس��تمر جهت 
هماهنگی بخش های مختلف دس��ت ان��درکار اجرایی ایام 

تشریق شامل : 
حم��ل و نقل ، خیام ، ام��داد ، تغذیه ، طرح قربانی ، نیروی 
انس��انی ، اطالع رسانی ، پشتیبانی ، ارزش��یابی و ... با حضور 
نماینده بعث��ه مقام معظم رهبری ، مس��ئوالن ارش��د دفتر 
نمایندگی س��ازمان در عربس��تان و حوزه های ستادی مکه 

مکرمه به ریاست مهندس خدر نژاد مدیر عملیات حج برگزار 
می ش��ود.در این جلس��ات که آخرین وضعیت و برنامه های 
اجرایی حج بررس��ی می گردد ، حسن سرخوش مسئول نقل 
ترددی مش��اعر مقدسه ضمن تش��ریح مراحل و روند انتقال 
زائران به عرفات و منا و مزدلفه ازروز هش��تم تا دوازدهم ذی 
الحجه ، تعداد اتوبوس های مورد استفاده و موارد توافق شده 
با وزارت حج ، مؤسس��ه مطوفین و نقابه السیارات )سندیکای 

اتوبوسرانی در عربستان ( را اعالم کرد.
مس��ئول نقل ترددی مش��اعر مقدس��ه همچنین نکاتی 
ک��ه برای آگاهی زائران و رعای��ت کاروانها و مجموعه ها در 
راستای تسهیل روند اجرایی الزم می باشد را بازگو و اعالم 
داش��ت : زائران ایرانی با ۴2۰ دستگاه اتوبوس از روز هشتم 
به مش��اعر مقدس منتقل و در آن نقاط جهت انجام مناسک 

خود جابجا می شوند.
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تشكيلكارگروهصيانتازحقوقزائراندرمكهمكرمه
رئی��س س��ازمان حج و زی��ارت از تش��کیل یک رئيس سازمان حج و زیارت اعالم كرد

کارگ��روه ویژه براي صیانت از حق��وق زائران ایراني 
در حج93 خبر داد.

مهندس س��عید اوحدي که در حاش��یه جلس��ه 
ش��وراي هماهنگي حج با پایگاه اطالع رس��اني حج 
س��خن مي گفت، ادام��ه داد: در ای��ن کارگروه همه 
موضوعات مرتبط با حقوق زائران اعم از بحث تاخیر 
پرواز ها، بیمه، غرامت، برخورد ها و... مورد بررس��ي 
قرار مي گیرد.وي به تشکیل ش��دن ش��ش کارگروه 
دیگ��ر در حوزه ه��اي مس��کن، تغذیه، ت��دارکات، 
بهداشت، تش��کیالت و اطالع رساني از سال گذشته 
در موس��م حج اش��اره و اضافه کرد: کارگروه صیانت 
از امس��ال برگزار مي ش��ود که موضوع حقوق زائران 
را ب��ا جدیت پیگیري خواه��د کرد.این کارگروه ها با 
حضور کار شناسان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام 
معظم رهبري در مکه مکرمه تش��کیل شده و ضمن 
آسیب شناسي روند فعلي براي تداوم برنامه هاي حج 

93 و سال آتي، تصمیماتي را اتخاذ خواهد کرد.

مدير عمليات حج خبر داد:
همه زائرين انصرافي حج جايگزين شدند

معاون حج، عمره و عتبات س��ازمان حج و زی��ارت به ارائه آماري 
از اعزام زائران ایراني به س��رزمین وحي اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 
براي تمامي افراد جامانده از س��فر تمتع، جایگزی��ن تعیین و حدود 
ش��صت نفر دیگر به مکه مکرمه اعزام مي ش��وند. معاون حج، عمره و 
عتبات س��ازمان حج و زیارت که در جلسه شوراي هماهنگي حج 93 
این خبر را اعالم کرده بود، در تش��ریح جزییات این خبر گفت: به علل 
مختلفي از جمله مسائل مالي یا اعتیاد کمتر از ۱۵۰ زائر ایراني از سفر 

بازماندند که در آخرین مرحله ۶۰ زائر جایگزین این افراد شده اند.
مهن��دس ناص��ر خدرن��ژاد ب��ه هم��کاري کنس��ول گري هاي 
عربستان سعودي در تهران و مشهد براي صدور ویزا جهت این زائران 
اشاره و ابراز امیدواري کرد که با هماهنگي هاي صورت گرفته، آن ها با 

آخرین پرواز جده در روز یک شنبه، راهي مکه مکرمه شوند.
وي اف��زود: این زائران در قالب یک کاروان س��اماندهي ش��ده اند و 
کاروان  آن ها نیز به مانند س��ایرین داراي مدیر و روحاني اس��ت. مدیر 
عملی��ات حج 93 تاکید کرد: پیش از ای��ن نیز افرادي جایگزین نفرات 
بازمانده از س��فر شده  و تالش گردیده از تمامي ظرفیت ویزاهاي الغي، 
استفاده شود. روادید الغي )إلغاء تأشیرة(، روادیدي است که براي زائر 
صادر شده و پس از آن که فرد به هر دلیلي نمي تواند از آن استفاده کرده 

و از کشور خارج شود، به سایر زائران در نوبت مانده اختصاص مي یابد.

معاون حج وعمره مرکز پزش��کي حج و زیارت، با بیان 
اینکه هر س��ال در ایام حج تعدادي از س��المندان مرد و 
زن بر اثر سقوط )افتادن(، لیز خوردگي دچار شکستگي 
اس��تخوان ش��وند، توصیه کرد براي حف��ظ تعادل خود 
مي توانند از چوب دس��تي، عصا یا راهبر اس��تفاده کنند 
که البته کاربرد این وسایل در زمین هاي ناهموار و تاریک 

بسیار مهم است.
دکتر ع��ادل مقصودي با اش��اره ب��ه مراجعات مکرر 
س��المندان بر اثر شکستگي، بیان داش��ت: تعداد زیادي 
از افراد ۶۵ س��اله یا مسن تر هر س��اله در ایام حج سقوط 
مي کنن��د )زمین مي خورن��د( و در نیم��ي از این موارد، 
سقوط مکرر است. برخي از این سقوط ها منجر به آسیب 
ج��دي از جمله شکس��تگي لگن، س��ایر شکس��تگي ها، 
خونری��زي داخل مغزي و س��ایر آس��یب هاي جدي به 
بافت نرم یا آس��یب به س��ر مي ش��ود.وي افزود:   عالوه بر 
عصا، اس��تفاده از کفش هاي ایمن، اس��تفاده از روشنایي 
در ش��ب، گرفتن نرده پله ها در هن��گام باال رفتن و پایین 
آم��دن از پله ها، نی��ز جهت جلوگی��ري از لیزخوردگي و 
سقوط سالمندان پیش��نهاد مي شود. همچنین استفاده 

از سمعک و عینک با صالحدید افراد متخصص از مواردي 
اس��ت که به س��المندان کم��ک مي کند ت��ا از افتادن و 

شکستگي استخوان در امان باشند.
همچنی��ن وي توصی��ه کرد: س��المندان بع��د از غذا 
خوردن، دراز کش��یدن یا اس��تراحت ک��ردن بالفاصله 
از ج��اي خود بلند نش��وند، چرا که در تم��ام این حاالت 
ممکن اس��ت کم فشاري خون باعث س��رگیجه شود. با 
توجه به گرمي هواي عربس��تان؛ امکان دارد هواي خیلي 
گرم فرد را دچار س��رگیجه کند، بنابراین توصیه مي شود 
سالمندان در دماي مناس��ب به اعمال خود بپردازند و یا 

از هتل خارج شوند.
دکتر مقصودي به س��المندان توصیه کرد:  در انتخاب 
کفش، کفش هاي کف الستیکي و پاشنه کوتاه را انتخاب 
کنند و با دمپایي کف صاف یا در حالي که فقط جوراب به 

پا دارند از پلکان باال نروند.
معاون حج وعمره مرکز پزشکي حج و زیارت از مدیران 
کاروان ها خواس��ت: مراعات حال س��المندان را در هنگام 
س��وار و پیاده ش��دن از اتوبوس و یا در هنگام انجام اعمال 

داشته باشند.

توصيه هاي معاون پزشكي حج و زيارت به سالمندان



4

امنيتاخالقیدرحـرم

حری��م، حریم کبریایی اس��ت ک��ه عالوه 
ب��ر انس��ان ها،  هم��ه جان��داران و درختان و 
گیاهان و حتی جمادات و خاک و س��نگ های 
مس��جدالحرام و صفا و م��روه در آن از امنیت 
برخوردارند و بدین جه��ت نباید مورد تعرض 
قرار گیرند. بدیهی اس��ت که در چنین فضای 
روحان��ی و حریم امنی، بای��د همه حج گزاران 

در امان باشند. 
آی��ه »َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا« هرگونه امنیتی 
را شامل اس��ت. امنیت جانی، مالی، دینی و... 
از ش��ئون امنیت، امنیت اخالقی است. از این 
رو دس��ت و زبان و همه اعضا و جوارح را در این 
حریم پاک باید به بند بندگی کش��ید تا کاری 
برخالف ش��ئون حج آن محضر باشکوه انجام 
ندهند و این تمرینی باش��د برای یک مسلمان 
که در همه حال و تمام عمر و هر جا که باشد، از 

سالمت و امنیت اخالقی برخوردار گردد.
بدان گون��ه ک��ه پیامبر خ��دا)ص( فرمود: 
»الُْمْس��ِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن َیِدِه َو لَِساِنِه« 
امام علی بن موس��ی الرضا)ع( در بیان آثار و 
فلس��فه حج، گفتار جامعی دارد و از جمله به 
این نکته اخالقی اش��اره فرموده اند که: یکی 
از آثار حج، بازداش��تن نفس از فس��اد است: 
»و حظ��ر االنفس ع��ن الفس��اد« و در همین 
حال بای��د بدانیم که نفس س��رکش همه جا 
افسونگری آدمیان را رها نمی سازد، بر سر راه 
بش��ر کمین می کند و با چهره  های گوناگون و 
اشکال مختلف ظاهر می شود و از هر روزنه ای 
ک��ه بتواند، نف��وذ می کند ت��ا روح عبودیت و 
بندگی را بگیرد و فضای صافی و روحانی حج 
را آل��وده کند تا افراد را از آن س��رزمین پاک، 
ناکام و با دس��ت خالی برگرداند؛ چنان که بر 
س��ر راه انبیا نیز در این س��رزمین ظاهر شد 

و وسوس��ه ها کرد و داس��تان رجم شیطان به 
دس��ت ابراهیم و اس��ماعیل و شکست دادن 
ابلی��س در این نب��رد، با همین فلس��فه بود و 
حاجی��ان ک��ه در رمی جم��رات، این مصاف 
نمادی��ن تاریخی می��ان حق و باط��ل و خدا 
و ش��یطان را تجدید و تک��رار می کنند، باید 
هنگام رمی جمره، به این معنی توجه داش��ته 
باش��ند که در واقع شیطان و شیطان صفتان و 
خوی ش��یطانی را سرکوب کنند،  همان گونه 
که امام صادق)ع( در حدیث مصباح الشریعه 
بر آن تأکید فرموده است: »و با رمی جمرات، 
ش��هوات و رذالت  ه��ا و پس��تی ها و اعم��ال 

ناشایست را از خود دور کن...«
و در روای��ت دیگ��ر، ضم��ن بی��ان اعمال 
عرفات، ب��ر این مطلب تصری��ح فرموده:  »از 
ش��یطان رانده ش��ده به خ��دا پناه بب��ر، زیرا 
ش��یطان هرگز تو را از ی��اد نمی برد و بهترین 
جایی که دوست دارد تو را غافل سازد، همین 
مکان مقدس اس��ت. بنابراین از سرگرم شدن 
به تماش��ای خلق برحذر باش و به خویش��تن 
بپ��رداز و در ضمن دعاهایی ک��ه می خوانی، 
بگ��و: خدایا! من بن��ده توام، م��را از مهمانان 
محروم خود قرار ن��ده و بر من رحم آور که از 

راه دور به درگاه تو آمده ام.«
حاص��ل آن که فضای ح��ج، فضای امنیت 
اخالقی اس��ت. اولیای خدا ت��ا بدانجا در حفظ 
حریم این امنیت اهتمام داش��تند که در یکی 
از نمونه های آن، در زندگی امام س��جاد، علی 
بن الحسین)علیهما الس��الم( می خوانیم: آن 
حض��رت ۴۰ بار با ناقه ای ح��ج گزارد اما حتی 
یک تازیان��ه بر آن حی��وان ن��زد! »َوَحّج علي 
بن الحسين)عليهما السالم( علي ناقة لَُه أربعين 

ِحّجة فما ضربها بِسوط«

نگاه به كعبه 
امام باقر -علیه السالم- 

فرمود:
هر کس به کعبه نگاه کند. تا 

وقتی به آن می نگرد مدام کار 
نیک برایش نوشته می شود 
و گناهش پاک می شود تا 
وقتی دیده از آن برگرداند.

بحار االنوار ج 9۶ص ۶۵

همگام با پيامبران در بارگاه نور
  حجت االسالم والمسلمین حسین انصاریان

از آنجا که حج آیینی الهی و معنوی اس��ت و تش��ریع آن، به خاطر رش��د روح و کمال نفس و 
پرورش اخالق و عمل انس��ان صورت گرفته، باید پیش��ینه تاریخ��ی آن را در عرصه گاه معارف 
اس��المی و مسائل معنوی و روایات و احادیث نورانی جس��ت وجو کرد. پیشینه تاریخی مراسم 
حج، ریشه در حیات دینی و معنوی آدم و انبیای الهی دارد و در میان اقوام و ملل و جوامع و امم، 
آنان که مؤمن به نبوت بودند، این مراس��م را در جه��ت اقتدای به انبیا انجام می دادند و کیفیت 
برنامه آنان همان برنامه پیامبران بود. ابوبصیر از حضرت صادق)ع( نقل کرده که فرمود: إن آدم 
هو الذي بنى البنية و وضع أساس��ه و أّول من كساه الّشعر و أّول من حّج إليه... محققاً بنای کعبه 
و پایه گذاری بیت، به دست حضرت آدم انجام گرفت و او نخستین کسی است که بر کعبه جامه 
پوشانید و نیز نخستین انسانی است که مراسم حج را بجای آورد. زمان مراسم، بنا به روایت فضل 
بن شاذان نیشابوری از حضرت رضا)ع(، ماه بابرکت ذی الحجه بوده است؛ ماهی که پیش از آدم، 
فرشتگان الهی به طواف بیت برخاستند و به انجام مراسم معنوی حج موفق شدند. انبیای الهی؛ 
بخصوص آدم)ع(، نوح)ع(، ابراهیم)ع(، موس��ی)ع(، عیسی)ع( و رسول با عظمت اسالم)ص( و 
دیگر انبیای حق، در همین وقت به ادای مراسم اقدام کردند و چنین زمان باعظمتی برای انجام 

حج تا روز قیامت، به عنوان سنت حتمی از جانب حق برای بنی آدم اعالم شد.

حضرت صادق)ع( فرمود: همه مناسک حج اعم از طواف، نماز، عرفات، مشعر، منا، رمی، قربانی 
و حلق را فرشته وحی )جبرئیل( از جانب خداوند مهربان به آدم تعلیم داد و به عنوان دلیل و راهنما، 
تمام مراس��م حج را همراه با آدم بجای آورد. فرزندان مؤمن آدم)ع( تا زمان حضرت نوح)ع(، چون 
برای حج مستطیع می شدند، به ادای مناسک می شتافتند و مراسم حج را همچون پدر بزرگوار خود 
به جای می آوردند. امت نوح)ع( به خاطر کفران و ناسپاسی و مخالفت با اوامر و نواهی حق، با حمالت 
سهمگین توفان برخاسته از آبی که تمام منطقه را فرا گرفته بود، به هالکت رسیدند. نوح با عده ای 
اندک از مردم مؤمن، از کشتی پیاده شدند و قبل از استقرار در محلی معین برای ادامه حیات، به مدت 
یک هفته به امر حق، به طواف خانه خدا پرداختند. مناسک حج در زمان حضرت هود)ع( و صالح)ع( 

و آنان که مؤمن به آن دو رسول حق بودند، به مانند زمان آدم)ع( و نوح)ع( برگزار می شد.
از روای��ات و احادیث و منابع تاریخی چنین برمی آید که گذش��ت زم��ان و هجوم حوادث 
و بی توجهی مردم، باعث ویرانی کعبه و تعطیلی مناس��ک ش��د تا خداوند عزیز، ابراهیم)ع( و 
اس��ماعیل)ع( را مأمور بنای کعبه و نصب حجراالسود و ادای مناسک و دعوت مردم جهان به 
حج نمود. حضرت رضا)ع( در روایتی، از حج حضرت خضر)ع( و الیاس)ع( به همان طریقی که 
مردم مؤمن حج به جا می آورند خبر می دهد. امام ششم)ع( نیز به حج داوود)ع( و سلیمان)ع( 

و عیسی بن مریم)ع( اشاره می کند.
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بیشتر بدانیم
وحدت؛ بایسته ای قرآنی
در ق��رآن کریم می خوانی��م: »ِإَنّ َهِذِه 
ًة َواِحَدًة َوَأنَا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن؛ این،  ُتُكْم ُأَمّ ُأَمّ
امت ش��ما یک امت است و من پروردگار 
شما هس��تم. پس مرا بپرستید.« امت به 
معنای جماعت و گروهی است که هدف 
واحد، آنها را گرد هم می آورد. در اندیشه 
اسالمی، واژه »امه« کاربردهای گسترده 
و ش��ایان توجه دارد. فارغ از این مباحث، 
آنچه قرآن کریم و روایات معصومان)ع( 
بر آن س��فارش اکید داشته اند، آن است 
که وحدت امت اس��الم، امری بایس��ته و 
مهم اس��ت؛ به گونه ای که اختالف آنان، 
س��رانجام به فرو پاشیدن امت اسالمی و 

نفوذ دشمنان پایان می پذیرد.
ام��ا پرس��ش مه��م ای��ن اس��ت که 
آی��ا اتح��اد اس��المی، تفکری اس��المی 
اس��ت یا اس��تراتژی صرف سیاسی؟! بر 
قرآن پژوهان و حدیث پژوهان پوش��یده 
نیست که اتحاد اسالمی، سفارشی قرآنی 
و حدیثی اس��ت و قرآن کریم و روایات، 
هماره مس��لمانان را- اع��م از هر فرقه و 
نژاد و مش��رب- به آن موظف می دانند. 
در قرآن کریم می خوانی��م: »َواْعَتِصُموْا 
ُق��وْا َواْذُك��ُروْا  بَِحْب��ِل الّلِ َجِميًع��ا َواَل َتَفرَّ
ِنْعَمَة الّلِ َعَلْيُك��مْ ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف بَْيَن 
ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُت��م بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا؛ همگی 
به ریس��مان خدا چنگ زنی��د و پراکنده 
نش��وید و از نعمتی که خدا به شما ارزانی 
داشته اس��ت، یاد کنید. آنگاه که دشمن 
یکدیگ��ر بودید و او دل هایت��ان را به هم 
مهربان س��اخت و به سبب این نعمت او، 

با هم برادر شدید.«
آری؛ ق��رآن کری��م، مهربان ش��دن 
دل ه��ای مؤمنان با ه��م را نعمتی بزرگ 
از جانب پ��روردگار ذکر می کند که همه 
مسلمانان موظف اند شکرگزار آن باشند. 
مع االس��ف، کش��مکش های قبیله ای و 
گروهی و فرقه ای در اعصار گذشته باعث 
شده که مسلمانان نتوانند قله های ترقی 
و عزت را بپیمایند. با این همه، در عصر ما 
به همت اندیشمندان جهان اسالم بویژه 
حضرت امام خمین��ی)ره(، بارقه وحدت 
فراگیر اسالمی در فکر و عمل مسلمانان 
به چشم می خورد و آهنگ دلنواز بیداری 

اسالمی در گوش  ها طنین  می افکند.
موس��م حج، فرصت مغتنم��ی برای 
تح��ول در درون جهان اس��الم و تألیف 
قل��وب مؤمن��ان و ایج��اد زمینه ه��ای 

هوشیاری و بیداری اسالمی است.

دو گونه حج 
امام صادق -علیه السالم- فرمود:
حج دوگونه است: حجی برای خدا و 
حجی برای خلق، هر کس برای خدا 
حج گزارد، پاداشش آن است که خدا 
وی را به بهشت درآورد و هر کس برای 
مردم حج گزارد، پاداش وی روز قیامت 
برعهده مردم خواهد بود.
بحار االنوار ج 9۶ ص2۴

پندپذیرباشيم
 حجت االسالم والمسلمین حسین انصاریان

انس��ان همواره نیازمند موعظه و پند اس��ت. موعظه و پند، غذای 
معنوی و ملکوتی اس��ت که باطن و روح انس��ان را پرورش می دهد و 

زمینه سعادت و خوشبختی را در دنیا و آخرت فراهم می کند. 
پندپذیری، اخالق صالحان و اولیاس��ت. پندپذیری، یعنی این که 
انس��ان از هر حادثه، جریان و گفتار مناسبی عبرت بگیرد و آن تجربه 
را به کار بندد. »پندپذیری«، مردی ش��راب خوار، عیاش و غافل چون 
»بشر حافی« را به گردونه دین،  معرفت، عرفان و توبه واقعی کشانید 

و او را تبدیل به یکی از اولیای خدا کرد.
فضیل عیاض که مردی ره��زن، دزد و مجرم بود، با پند و اندرز به 

مقام واالی انسانیت و اوج عرفان عملی رسید.
سدیدالدین حمصی، نخودفروشی از اهل ری بود که در اثر گوش 
شنوا داشتن در سن ۵۰ سالگی به مدرسه علوم اسالمی رفت و تبدیل 

به عالمی فرهیخته و فقیهی بزرگ و نویسنده ای توانا گردید.
و باالخره سکاکی که چاقوسازی بی سواد، غریب و ناشناخته بود، 

به ادیبی بزرگ و لغت شناسی کم نظیر تبدیل شد.
»پندپذیری« کافر را مسلمان، مشرک را مؤمن، 
بی خب��ر را آگاه، جاهل را عالم، متوقف را متحرک، 

مجرم را توبه کار و بی هنر را هنرمند می نماید.
حضرت جواداالئمه)ع( در روایتی بس��یار مهم 
می فرماید: »الُمؤِم��ُن َیحتاُج إلى َتوِفي��ٍق ِمَن الّلِ  و 

ن َینَصُحُه.« واِعٍظ ِمن نَفِسِه و َقبوٍل ِمَمّ
»مؤمن به توفیقی از جانب خدا و پند دهنده ای 
از درونش و پذیرش پند و نصیحت از کسی که او را 

پند می دهد، نیازمند است.
  الگوی عملی شدن برای ديگران

زائر بوی��ژه زائری که عالقه مند ب��ه اهل بیت و 
ش��یعه اس��ت، باید برای دیگر زائران الگو باش��د و 
ب��ه گونه ای رفت��ار نماید که س��ایرین به اهل بیت 

عالقه مند شده، به مکتب امامان شیعه بگروند.
»شیعه« در مدینه و مکه باید سفیر امامان باشد 
و مردان با رفتار نیک و زنان با رعایت حجاب و عفت 

در حرم ها و بازارها معرف شخصیت پیشوایان معصوم گردند.
عمرو بن س��عید از یاران ام��ام صادق)ع( بود و در ش��هری غیر از 
مدین��ه زندگی می کرد. روزی به آن حضرت گفت: ای فرزند رس��ول 
خدا! من دیر به دیر شما را زیا رت می کنم،  مرا پندی ده که آن را به کار 
بندم. حضرت فرمود: تو را به خودداری از هر گناهی به خاطر خدا و به 
پاکدامنی و کوش��ش در عبادت و کار خیر سفارش می کنم. بدان که 

اگر کوشش و فعالیت مثبت همراه پاکدامنی نباشد، سودی ندارد.
  ...در پريشان حا لی و درماندگی!

در س��فر حج، گاهی ب��رای زائران پیش��امدهای ناگ��واری اتفاق 
می افتد؛ پیش��امدهایی از قبیل گم کردن پ��ول و گذرنامه، بیماری، 
احس��اس غربت، دلتنگی و... در این گونه موارد بر زائران دیگر اخالقاً 
واجب اس��ت که دوست زائر خود را تنها نگذارند و برای رفع مشکالت 
او اق��دام نمایند. مثاًل در صورت گم ش��دن پولش، ب��ا حفظ کرامت 
او، ب��ه یاری وی بش��تابند یا ب��رای یافتن مدارکش اق��دام کنند و در 
صورت بیماری، ب��رای عالجش به او کمک کرده، وی را به دکتر یا به 
بیمارستان برس��انند و... و بدین ترتیب از احساس 
غرب��ت او کاس��ته، دلتنگی او را به ه��ر صورت که 

می توانند برطرف کنند.
رس��ول خدا)ص( درباره رعای��ت حال و حقوق 
ب��رادران دینی و ل��زوم یاری دادن به آن��ان و تنها 

نگذاشتن آنان در پیشامدها می فرماید:
»الُْمْس��ِلُم َأُخو الُْمْس��ِلِم اَل َیْظِلُمُه َواَل َیْشِتُمُه َمْن 
َج َعْن  ُ ِفي َحاَجِتِه َوَمْن َفَرّ َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن الَلّ
ُ َعْنُه بَِها ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الِْقَياَمِة  َج الَلّ ُمْس��ِلٍم ُكْربًَة َفَرّ

ُ َیْوَم الِْقَياَمة« ُه الَلّ َوَمْن َسَرّ ُمْسِلمًا َسَرّ
»مس��لمان، برادر مسلمان اس��ت؛ از این رو به او 
ستم نمی کند و او را دش��نام نمی دهد. کسی که در 
مقام انجام حاجت برادر دینی اش برآید، خدا حاجت 
او را روا می کند و هر کس رنجی را از مسلمانی برطرف 
کند، خ��دا رنج��ی از رنج های قیام��ت او را برطرف 
می نماید و هر کس مس��لمانی را خوش��حال کند، 

خداوند در روز قیامت او را خوشحال خواهد کرد.«

همه ساله از ميان زائران 
هر كاروان، عده اي از 

خواهران و برادران براي 
انجام اين مسئوليت و 
راهنمايي ديگر زائران، 

و نيز همكاري در 
برنامه ريزي ها و اجرای 
فعاليت هاي فرهنگي 

كاروان انتصاب مي شوند
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ثواب طواف
پیامبر اکرم -صلی اهلل 

علیه و آله- فرمود:
هرکس هفت بار به دور 
این خانه طواف کند و 
دو رکعت نماز طواف 
را بخوبی انجام دهد. 

گناهش آمرزیده شود.
بحاراالنوار ج 9۶  ص۴9

س��خن گفتن از فضیلت دعا با تصریحات مؤکد قرآن مجید 
و احادیث ش��ریفه بر فضیلت آن، توضیح واضحات است. بخش 
مهمی از برنامه های دینی اسالمی که متضمن بخش های مهم 
دیگر مثل تعلیم،  تربیت، تزکیه و تکامل در عقل،  عقیده، ایمان 

و اخالق است، دعا می باشد.
در هنگام دعا، اتصال و ارتباط بنده با خدا محکم می ش��ود و 
عال��م غیب در وجود صاحب این جهان را که همه به او محتاج و 

نیازمندند و خواه ناخواه به حکم:
��َماَواِت َواْلَْرِض َطْوًع��ا َوَكْرًها  ُد َمن ِف��ي الَسّ ِ َیْس��جُ »َولِلَّ

َوِظاَللُُهم بِالُْغُدِوّ َواْلَصاِل.«
»هر که در آس��مان ها و زمین است،  با همه آثار وجودی اش 
به رغبت و اش��تیاق و به جبر و الزام، ش��ب و روز به طاعت خدا 

مشغول است.«
خاضع حکم و فرمان او هستند،  احساس و ادراک می نمایند 
و ش��عور، باور و ایمان او به عالم و قدرت و سایر صفات کمال او، 
بیشتر می شود. بشر به فطرت خود،  نیاز به دعا و میل به نیایش، 
تض��رع و ابتهال در برابر قدرت مافوق همه نیروهای عالم مادی 
و کل جه��ان خلق��ت را درک می نماید و بدون دع��ا و توجه به 
حقیقی که ماف��وق تمام حقایق و قاهر،  غال��ب و حاکم بر همه 

است، روحش آرام نمی شود.
او کس��ی را می خواهد که در هر حال صدای او را بشنود و در 
خانه اش همیش��ه به روی او باز باش��د و از حاجات او آگاه باشد 
و در هنگام بال و س��ختی،  به او پناه ببرد و به او امیدوار باش��د و 
از هم��ه حاالت و از راز دلش مطلع باش��د و چیزی بر او مکتوم و 
مخفی نباشد و از عجز و ناتوانی منزه و مبرا باشد. چنان که قرآن 

مجید می فرماید:
��َماء  »َیْعَلُم َما َیِلُج ِفي اْلَْرِض َوَما َیْخُرُج ِمْنَها َوَما َینِزُل ِمَن الَسّ

ُ بَِما َتْعَمُلوَن بَِصيٌر« َوَما َیْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْیَن َما ُكنُتْم َوالَلّ
»خ��دا می داند آنچ��ه در درون زمین م��ی رود و آنچه از آن 
خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه در آسمان 
ع��روج می کند و او با شماس��ت و به آنچه می کنی��د، بینا و آگاه 

است.«
دعا، وجدان های تاریک را روش��ن و اش��خاص خس��ته را از 
خس��تگی بیرون می آورد و نشاط آنها را تازه می کند و از تسلط 
یأس و اف��کار تش��ویش آمیز و خطرناک بر انس��ان جلوگیری 
می نمای��د و در هنگام مصائب، تس��لی بخش او می ش��ود و در 
مواقف عظیم و هراس انگیز که ش��خص به ایستادگی، مقاومت، 
تحم��ل، بردباری و اس��تواری نیاز دارد، دعا هم��ه اینها را به او 
می دهد. هیچ ماده و س��رمایه ای نمی تواند به قدر دعا به انسان 

کمک و یاری کند.
امام سجاد)ع( در یکی از حاالت بسیار شورانگیز دعایی اش- 
که ش��رحش در کتاب های سیره اهل بیت)ع( مذکور است- به 
آلُّ��وَن َفَأَصابُوُه  درگاه خدا ع��رض می کند: »َیا َمْن َقَص��َدُه الَضّ
ُه الَْخآئُِفوَن َفَوَج��ُدوُه َمْعِقالً َمَتي  َراَح��ُة َمْن نََصَب  ُمْرِش��ًدا! َو َأَمّ

ِتِه؟« لَِغْيِرَك بََدنَُه َو َمَتي  َفَرُح َمْن َقَصَد ِسَواَك بِِهَمّ
»ای کس��ی که گمراه��ان او را قصد کردن��د و او را راهنما 
و مرش��د خ��ود دیدند و ترس��ناکان به س��وی او رفتند و او را 
پناه��گاه خود یافتند، کجا و چه زمانی راحت اس��ت برای آن 
ک��ه بدنش را ب��رای غیر تو بیاراید و در برابر غیر تو بایس��تد و 
خض��وع و بندگی کند و چه زمان فرح و نش��اط اس��ت برای 

کس��ی که غیر تو را نیت نماید؟«

اف��رادی که به دع��ا راه نیافته اند،  از بهتری��ن لذایذ معنوی 
مح��روم و در زندگی ب��ی پناهگاه هس��تند و در برابر هر حادثه 
و جریانی روح ش��ان شکست پذیر است و ناچار به هر دری روی 
می آورند و به هر چیزی متشبث و به هر کس چاپلوسی و تملق 

می گویند. آنها مخاطب این شعر شاعرند که می گوید: 
حاجت ز خلق می طلبی این چه گمرهی است

خاکت بسر مگر به خدا آشنا نه ای
البته احس��اس نیاز به دعا و احتیاح به آن در هنگام شداید، 
بیش��تر می ش��ود و بس��یاری حتی ناخودآگاه به خ��دا متوجه 
اِحِميَن«  می ش��وند و اگر به زبان هم نگویند، به دل »َیاَأْرَحَم الَرّ
ی��ن.« و... می گویند. فطرت آنها که  و »یا ُمجیَب َدْعَوِة الُْمْضَطِرّ
بر توحید اس��ت، در این مواقع بیدار می شود چنان که در قرآن 

مجید می فرماید: 
 ِ ��اَعُة َأَغْيَر اللَّ ِ َأْو َأَتْتُكُم السَّ »ُق��ْل َأَرَأْیَتُكْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب اللَّ

َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن بل ایاه تدعون.«
»بگو آیا می بینید ش��ما اگر آمد شما را عذاب خدا، یا ساعت 
)ک��ه مراد از آن یا هنگام مرگ یا روز قیامت اس��ت( آیا غیر خدا 
را )برای رفع اهوال و س��ختی های آن( می خوانید اگر راس��ت 

می گویید، بلکه او را می  خوانید.«
در دعا موضوعی که مهم است، توجه بنده به فقر و نیاز خود 
به خدای بی نیاز و غنی اس��ت و به عبارت دیگر، خودشناس��ی 
و خداشناس��ی است؛ خودشناس��ی به این که چیزی محسوب 

نیست و مالک چیزی نیست:
ا.« »اَلّ َأْمِلُک لَِنْفِسى نَْفًعا َواَل َضًرّ

و خداشناس��ی به این اس��ت که انس��ان بفهم��د که مالک 
هم��ه خیرات و ولی هم��ه نعمت ها و برآورن��ده همه حاجت ها 
و آفریننده و روزی دهنده همه چیز، خداوند متعال اس��ت. هر 
چه این احس��اس فقر بیشتر باش��د و معرفت به غنا و بی نیازی 
خ��دا کامل تر گردد، درجه دعا و ربط بنده با خدا باالتر و قوی تر 
می گردد و بیش��تر می فهمد که خ��ودش و همه بر او محتاجند 
و همه باید به او ع��رض حاجت کنند. او قاضی الحاجات و کافی 
المهمات اس��ت. همه باید دس��ت حاجت به سوی او دراز کنند 
که بیش��تر حاجات آنها را بدون س��ؤال و درخواس��ت آنها و بی 
آن که آنها ملتفت به آن ش��ده باشند، برآورده نموده و برآورده 

می سازد که:
دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر

که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود

فضيلت
ــا دع

خداشناسی به اين است كه انسان بفهمد 
كه مالک همه خيرات و ولی همه نعمت ها 

و برآورنده همه حاجت ها و آفريننده و 
روزی دهنده همه چيز، خداوند متعال است. هر 
چه اين احساس فقر بيشتر باشد و معرفت به 
غنا و بی نيازی خدا كامل تر گردد، درجه دعا و 

ربط بنده با خدا باالتر و قوی تر می گردد 
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حج یا جهاد
امام صادق -علیه السالم- 
فرمود:
هیچ راهی از راههای خدا 
برتر از حج نیست مگر 
اینکه مردی شمشیر 
بردارد و در راه خدا جهاد 
کند تا شهید گردد.
بحار االنوار ج 9۶ ۴9

نعمش نامتناهی کرمش بی پایان
هیچ خواننده از این در نرود بی مقصود

توج��ه به غیر او و توس��ل به غیر وس��ایلی که او ق��رار داده و 
برگزیده اس��ت، مث��ل توجه و توس��ل فقیر به فقی��ر و حاجت 
خواس��تن گدا از گداس��ت. همان گونه که در این اشعار لطیف 

است که می گوید:
گدایی را گدایی میهمان شد
گدا بهر گدا جویای نان شد

ز مسکینان کو یک نان طلب کرد
کفی نان از پی مهمان طلب کرد

نشد کارش از آن بی مایگان راست
که نتوان حاجت اال از غنی خواست

گدایان گر کم و گر بیش باشند
همه بی مایه و درویش باشند

چه در وحدت چه اندر التناهی
دهد امکان به نفی خود گواهی
زهی در وحدت وجود و غنایش
جهان از تو غنی و بی تو درویش

ق��ال الل تعال��ى: »یا ایها الن��اس انتم الفقراء ال��ى الل و الل هو 
الغنى الحميد.«

»ای مردم! ش��ما همه فقیر و نیازمند به خدا هستید و اوست 
که تنها بی نیاز و حمید است )حمید، هم محتمل است به معنی 
محمود و حمد ش��ده مراد باش��د و هم به معنی حامد و سپاس 

گزارنده(.«
در فضیلت دعا، اخبار و احادیث- چنان که اشاره شد- بسیار 
است از جمله این حدیث- با توجه به فضیلت و ثواب بسیاری که 

قرائت قرآن کریم دارد- حائز اهمیت است:
»معاوی��ه بن عمار گفت؛ به ام��ام جعفر صادق)ع( گفتم که: 
دو نفر با هم همزمان ش��روع به نماز کردند و همزمان با هم نماز 
را به پایان رس��اندند. یکی از آنها تالوت قرآن را در نماز بیش��تر 
از دیگری داش��ت و دیگری دعا بیش��تر خواند. کدام یک افضل 
اس��ت؟ در جواب فرمود: ه��ر دو دارای فضیلت اند و هر دو نیک 
هستند. پرسش کننده گفت: می دانم که هر دو فضیلت دارند و 
هر دو خوب هس��تند. فرمود:  دعا فاضل تر است مگر نشنیده ای 
فرموده خدا را که می فرماید: پروردگارتان این دعوت را کرد که 
مرا بخوانید تا استجابت کنم به درستی کسانی که از عبادت من 
اس��تکبار می  ورزند، بزودی با کمال ذلت، داخل جهنم خواهند 
ش��د. آن نماز )که دعایش بیشتر اس��ت( واهلل عبادت است، آن 
نماز به خدا س��وگند افضل است، آن به خدا سوگند افضل است 
آیا آن عبادت نیست؟ آن به خدا سوگند عبادت است، آن به خدا 

قسم عبادت است...«
و ای��ن حدی��ث را نی��ز از امیرالمؤمنی��ن)ع( بخوانی��د که 

می فرماید:
َعاَء لَْم یُْحَرِم  »َمْن ُأْعِط��َي َأْربَعًا لَْم یُْحَرْم َأْربَعًا َمْن ُأْعِط��َي الُدّ
َجابََة َو َمْن ُأْعِطَي الَتّْوبََة لَْم یُْحَرِم الَْقُبوَل َو َمْن ُأْعِطَي ااِلْسِتْغَفاَر  اْلِ

ْكَر لَْم یُْحَرِم  الزیاده.« لَْم یُْحَرِم الَْمْغِفَرَة َو َمْن ُأْعِطَي الُشّ
»یعنی:  به هر کس چهار چیز عطا شود،  از چهار چیز محروم 
نمی شود: کس��ی که دعا به او عطا ش��ود )موفق به دعا گردد( از 
اجابت محروم نمی شود و کسی که توبه به او عطا شود )موفق به 
توبه ش��ود( از قبول توبه محروم نمی شود و کسی که استغفار به 
او عطا ش��ود )موفق به طلب مغفرت و آمرزش گناه از خدا شود( 
از مغفرت و آمرزش محروم نمی ش��ود و کسی که شکر به او عطا 
شود )و موفق به شکر نعمت های خدا شود( از زیاد شدن نعمت 

محروم نمی شود.«
س��پس امام)ع( می فرمای��د: و تصدیق ای��ن )گفتار( کتاب 

خداست که:
»ااْدُعوِني َأْسَتِجْب لَُكْم«

و در مورد استغفار می فرماید: 
 »وم��ن یعمل س��وءاو یظلم نفس��ه ثم یس��تغفراهلل یحداهلل 

غفوراً رحیم.«
و در مورد سپاسگزاری می فرماید:

»لَِئن َشَكْرُتْم َلِزیَدنَُّكْم .«
و در مورد قبول شدن توبه می فرماید: 

َوَء بَِجَهالٍَة ُثمَّ َیُتوبُوَن ِمن  »نََّما التَّْوبَُة َعَلى الّلِ لِلَِّذیَن َیْعَمُلوَن السُّ
َقِریٍب َفُأْولَ�ِئَک َیُتوُب الّلُ َعَلْيِهْم َوَكاَن الّلُ َعِليمًا َحِكيمًا.«

به هر كس چهار چيز عطا شود،  
از چهار چيز محروم نمی شود: 

كسی كه دعا به او عطا شود از اجابت محروم 
نمی شود و كسی كه توبه به او عطا شود از قبول 
توبه محروم نمی شود و كسی كه استغفار به او 
عطا شود از مغفرت و آمرزش محروم نمی شود 

و كسی كه شكر به او عطا شود از زياد شدن 
نعمت محروم نمی شود



8

پيمان كعبه 
امام باقر -علیه السالم- فرمود:

حجراالسود مثل یک پیمان است و دست 
کشیدن بر آن چون بیعت ]با خدا[ است 

 وقتی حضرت دست بر حجراالسود
 می کشید می فرمود: خدایا! امانتم را ادا 

کردم. میثاق خود را تجدید کردم، تو گواه 
باش که من وظیفه ام را بپایان رساندم .

بحار االنوار ج 9۶ ۴8

معنايقرآن
وفـرقـان

از میان اس��امي بس��یاري که ب��راي قرآن 
مجید ذکر کرده اند، دو نام فرقان و قرآن بیشتر 
ب��ه کار رفته و مي روند که ب��ه طور مختصر به 

طرح معاني این دو نام مي پردازیم.
ِبيٍن ِتْلَک آَیاُت الُْقْرآِن َوِكَتاٍب ُمّ

در المیزان آمده اس��ت کلمه )قرآن( اس��م 
کتاب است و اگر آن را قرآن نامیده بدین جهت 

است که خواندني است .
معن��اي جمله م��ورد بحث این اس��ت که 
ای��ن آیات رفیع الق��در و عظی��م المنزله که ما 
نازل مي کنی��م آیات کتابي اس��ت خواندني و 
عظیم الش��أن، کتابي که مقاصد خود را روشن 
مي کند و ابهام و تعقیدي ندارد. در مجمع البیان 
گفته  اس��ت: اگر آی��ات را به دو صف��ت قرآن و 
کتاب توصیف کرده ب��راي این بود که بفهماند 
همانطور که با خواندن ظاهر مي شود با نوشتن 
نیز مي شود و خالصه ناطق به معارفي است که 
دارد، آن هم از دو طریق خواندن و نوشتن و اگر 
آن را با کلمه )مبین( توصیف کرد براي این بود 
که آن را با ناطقي تش��بیه کرده باشد که روشن 

سخن گوید.
در قاموس قرآن آمده اس��ت: قرء؛ جمع 
ک��ردن... قرآن: ای��ن لفظ در اص��ل مصدر 
اس��ت به معني خواندن. چنان که در بعضي 
از آی��ات معن��اي مصدري مراد اس��ت مثل 
ِإَنّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآنَُه  َف��ِإَذا َقَرْأنَاُه َفاَتِّبْع ُقْرآنَُه 
)قیام��ت ۱7و۱8( بعضي ها قرآن را در اصل 
ب��ه معني جم��ع گرفته اند که اص��ل قرء به 
معني جمع اس��ت ق��رآن جام��ع حقایق و 
فرموده هاي الهي است ولي با مالحظه آنچه 
گذش��ت معناي اول )خواندن( مقبولتر بلکه 
منحصر بوده است و المیزان نیز آن را اختیار 

کرده است.
زجاج مي گوید: قرآن مشتق از قرء به معني 
جمع و گردآوري اس��ت و کلمه ق��رء در جمله 
قرا ءت الماء في الحوض، به همین معني اس��ت 
که چ��ون قرآن جام��ع ثمرات کتب پیش��ین 
آسماني اس��ت آن را قرآن نامیده اند. قتاده نیز 
همین رأي را داش��ت. لحیاني مي گوید: قرآن 
مشتق از قرء به معني قرائت و پیرو هم آوردن و 
خواندن است و چون قاري قرآن به هنگام تالوت 
آن، حروف و کلمات آن را به دنبال هم مي آورد 
قرآنش نامیده اند و بنابراین قرآن مصدري است 

به معني مفعول یعني تالوت ش��ده و چنان که 
کتاب به معني مکتوب است قرآن نیز به معني 

مقروء است. 
ابن عباس هم همین س��خن را تأیید کرده 
اس��ت )مقدمه مجمع البیان جلد ۱ ص ۱۴ و 

االتقان جلد ۱ ص ۵2(.
اش��عري مي گوی��د: کلمه قرآن از ریش��ه 
»قرن« به معني ضمیمه کردن و پیوس��تن و 

یا نزدیک س��اختن چیزي به چیز دیگر است 
و چ��ون حروف و کلمات و آیات و س��ور الهي، 
مقرون به هم هستند و با کیفیتي خاص با هم 

ارتباط و پیوستگي دارند آن را قرآن نامیدند.
فراء گوید: قرآن مش��تق از قرائن اس��ت و 
قرائن نیز جمع قرینه مي باشد از این جهت که 
هر یک از آیات قرآني قرینه و مؤید آیات دیگر 

مي باشد، آن را قرآن مي گویند.

و این مختص��ري از نظرات در مورد معناي 
قرآن بود.

ُأْنِزَل الُْفْرقاِن
و فرستاده است فرقان را

بنابرآنچه در کت��اب )صحاح اللغه( تصریح 
شده اس��ت فرقان به چیزي گفته مي شود که 
بین حق و باطل جدایي انداخته و فارق باش��د. 
لیکن به دلیل اس��تفاده هایي ک��ه از این کلمه 
شده اس��ت به نظر مي رسد این لفظ عمومیت 
دارد و به��ر فارق بین دو چی��زي )اعم از حق و 
باطل( گفته مي ش��ود. چنانچه در آیه شریفه 
)َی��ْوَم الُْفْرَقاِن َیْوَم الَْتَق��ى الَْجْمَعاِن، انفال- ۴۱( 
گفته مي شود. چنانچه در آیه شریفه )ان َتَتُّقوا 
اللَ َیجَعل لَُكم ُفرقانا، انفال -29( به نور بصیرتي 
که در اثر تقوي ب��راي مؤمن حاصل مي گردد 

فرقان گفته شده است.
در ای��ن معني فرقان، به آنچ��ه بر انبیاء کرام 
وحي مي شده که به هدایت و راهنمایي جمعیت 
مربوط است، اعم از کتاب و غیر آن گفته مي شود، 

چنانچه در آیات شریفه زیر اطالق شده است:
َولََق��ْد آَتْيَن��ا ُموَس��ى َوَه��اُروَن الُْفْرَق��اَن 

 

)انبیاء ۴8(
َوالُْفْرَق��اَن  الِْكَت��اَب  ُموَس��ى  آَتْيَن��ا  َوِإْذ 

)بقره ۵3(
و در همی��ن معني یعني ف��ارق بین حق و 

باطل به قرآن نیز اطالق شده است:
َل الُْفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن  َتَباَرَك الَِّذي نَ��َزّ

لِْلَعالَِميَن نَِذیًرا  )فرقان۱(
بزرگوار اس��ت خداوندي که ب��ر بنده خود 
رسول اکرم )ص( فرقان را فرستاد تا جهانیان 

را بیم دهنده باشد.
فرق، جدا کردن، فِرق: پاره جدا شده.

طبرس��ي: هر فرق گذارنده، فرقان نامیده 
مي شود و قرآن را از آن جهت فرقان مي گوییم 
ک��ه فارق می��ان ح��ق و باطل اس��ت. ولي در 
قاموس و اقرب، قید حق و باطل را اضافه کرده 
و گفته اند: فرقان هر آن چیزي اس��ت که با آن 

میان حق و باطل فرق گذاشته شود.
 َش��ْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفي��ِه الُْقْرآُن ُهًدى 
َن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن، ماه رمضان  لِّلنَّاِس َوبَيَِّناٍت مِّ
ماهي اس��ت که در آن قرآن نازل ش��ده است 
که هدایت براي مردم و تابش هاي روش��ني از 

راهنمایي و فرقان است.

محدوده طواف و نقطه آغاز
طواف از حجراالسود آغاز مي شود. 
به تعبیر روایات، حجراالس��ود رمزي 
از مصافح��ه و پیم��ان بس��تن با خدا 
ب��راي پایبندي به عبودی��ت و میثاق 

فطرت است.
عادت مردم بر این است که با دست 
راست پیمان مي بندند. به بیان مجازي، 
حجراالسود هم دست الهي است و رمز 
ق��درت فراگی��ر الهي. از ای��ن رو به این 
سنگ مقدس در روایات یمین اهلل گفته 

شده است. 
خداوند میث��اق پیامبران را در این 
س��نگ قرار داده و از مردم خواس��ته تا 
امانت تکلیف و مس��ئولیت را از طریق 
این س��نگ ادا کنند و به این خاطر در 
دع��اي طواف آمده اس��ت ک��ه هنگام 

قرار گرفتن در محاذي حجراالس��ود، 
با جمل��ه الهي امانتي ادیته��ا... بر این 

نکته تأکید کند.
ام��ام س��جاد )ع( فرم��ود: ه��رگاه 
در مط��اف ق��رار گرفتي، پی��ش از آن 
که جس��مت ط��واف کعبه کن��د، دلت 

صاحبخانه را یاد کند.
 ای��ن، توج��ه دادن آن حض��رت به 
حقیقت و جوهر عبادت اس��ت که باید 
جس��م و جان هماهنگ باش��د و ایمان 

قلبي به عمل اندامي منتهي شود. 
ب��دون ای��ن هماهنگي ت��ن و روح، 
ایمان س��ودي نخواهد بخشید. رعایت 
محدوده هاي طواف و نقطه آغاز و انجام 
آن و تع��داد دورهایش، ب��راي تقویت 

همین بعد از وجود انسان است.
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9
دریچه

صداي جبرئيل!...
از نخس��تین ش��بي که وح��ي، جان 
محم��د را )که درود خدا بر او باد( به فروغ 
ملکوت، روشن ساخت قرن ها مي گذرد.

از آن لیله الق��در ن��زول ق��رآن از آن 
تجلي آی��ات خدا بر بن��ده اش پیامبر در 
غار ح��را و جبل النور تاکن��ون، که امت 
 محمدي همچنان میراث دار قرآن و پیرو 
محمد )ص( اس��ت فاصله بس��یار است. 
اما... اینجا، در ش��هر پیامبر در سرزمین 
نزول وحي که با بال جبرئیل، تبرک یافته 
و با عط��ر آیات الهي معطر گش��ته، گویا 
هنوز ه��م طنین کالم خدا از زبان پیامبر 

جاري است.
 

در شهر نزول قرآن، چه چیزي بهتر از 
ترتیل و چه کاري زیبنده تر از تالوت!

عطردل انگی��ز آیات قرآن مش��ام جان 
را زن��ده مي س��ازد. ق��رآن، کتاب اس��ت 
همیشگي، همه جایي، همه جانبه و جامع 
آیات وحي، کوثر زالل ایمان است و چشمه 
پربرکت یقین و آبشار جاري نور دلي که به 

قرآن زنده شود هرگز افسرده نمي گردد.
 

قرآن، س��فره گس��ترده الهي از عالم 
غیب اس��ت. زالل معارف ق��رآن صفاي 
 دل است و حیات جان قرآن، بهار دلهاي 
خزان زده اس��ت و طراوت اندیش��ه هاي 
افسرده کوثر شیرین و حیات بخش قرآن، 

نعت عظماي خداست، براي بشریت.
آیات��ش ت��الوت  دلنش��ین   آواي 
 روح بخش اس��ت و دل ن��واز صوت خوش 
ترتی��ل، تاره��اي ج��ان عارفان را ب��ه نوا 

مي آورد.
ترن��م ملکوت��ي این س��روش غیبي 

صفادهنده ضمیرهاي پاکدالن است.
 

چه زیباست و چه لذت بخش، در رواق 
نوراني مسجدالحرام در سایه ملکوتي کعبه 
مقدس نشستن و قرآن خواندن، کام جان 
را از  ش��راب طهور آن سیراب کردن. و چه 
گواراس��ت، از چشمه س��ار این وحي آب 
زندگي نوشیدن و عمر جاوید یافتن. و چه 

زیباست در خانه خدا کالم خدا خواندن!
 

زائران با صفا! تالیان آیات حق! 
همدم��ان ب��ا کالم اهلل، مأنوس��ان با 
قرآن، مبادا غفلتمان دامنگیرمان شود و 

فرصت ها بگذرد بي ره توشه برداشتن.
ج��ان دلمان را از کوثر قرآن سرش��ار 
کنیم و ... ه��ر روز، با خواندن صفحاتي از 

قرآن با کالم خدا مأنوس تر شویم!

رحمت كعبه 
امام صادق -علیه السالم- فرمود:
خداوند تبارک و تعالی در 
پیرامون کعبه صدو بیست بخش 
رحمت دارد، شصت قسمت 
آن برای طواف کنندگان چهل 
قسمت برای نمازگزاران و بیست 
قسمت برای ناظران کعبه است.
بحاراالنوار ج 9۶ 2۰2

اخالقسفر
جوانمردي

فتوت و جوانمردي، آمیخته به نوعي ایثار، گذش��ت، بزرگواري و 
کرامت نفس است. زمینه بروز خصلت جوانمردي در مسافرت بیشتر 

پدیدار مي شود.
در این که مروت و جوانمردي چیست و چه نشانه هایي دارد، در روایات 
ما نکات سودمندي مطرح شده است. در حدیثي از رسول خدا )ص( روایت 
هست که فرمود: تالوت قرآن، ساختن مسجد، دوستي با مؤمنان به خاطر 
خدا، بخشیدن غذاي خود به دیگري، خوش خلقي و شوخ طبعي و مزاح 

بدون ارتکاب معصیت، از نشانه هاي جوانمردي در سفر است.
موارد یاد شده، برخي زمینه ساز ارتباط با خداوند است، برخي در 

قلمرو مودت و دوستي شایسته با بندگان خدا.
در س��فر، برخي تنها ب��ه راحتي و رفاه خود مي اندیش��ند و اینکه 

دیگران در چه شرایطي به سر مي برند اصاًل برایشان مطرح نیست.
بعضي هم حاضرند براي آس��ایش دیگران، خودش��ان در زحمت 
باش��ند، براي راحت خوابیدن دیگران، خودش��ان بیخوابي بکشند، 

براي سیر شدن و سیراب شدن دیگران خود گرسنه و تشنه بمانند.
در اتاق و اتوبوس و محل اس��تراحت، جاه��اي بهتر و راحت را در 
اختیار دیگران مي گذارند، در اس��تفاده از آسانس��ور، تخت، وس��یله 

نقلیه، دیگران را بر خودشان مقدم مي دارند.
اینها نشانه هایي از اخالق جوانمردانه است.

طب��ق آنچه در احادیث آمده، اگر کس��ي از همس��فران در س��فر 
حج، عهده دار حفاظت از اموال و اثاثیه دیگران ش��ود، تا آنان با خاطر 
جمعي به حرم و زیارت مشرف شوند، آن کسي که نگهباني و حفاظت 

مي کند، پاداش او کمتر از دیگران نیست.
گرچه همه دوست دارند به حرم مشرف شوند و فیض ببرند، اما آن که 
پیشگام مي شود در نگهداري وسایل دیگران، نوعي گذشت و جوانمردي 

از خودش نشان مي دهد. پاداش او نزد خداوند محفوظ است.
َفِر )محجه البيضا  پیامبر اکرم )ص( فرمود: َسِيُّد الَقوِم َخاِدُمُهم ِفى الَسّ

.)61/4
سرور و ساالر یک گروه، کسي است که در مسافرت به آنان خدمت کند.

روزهاي سخت تري در پیش داریم. وقوف در عرفات، شب مشعر، ایام 
تش��ریق در منا، قرباني و رمي جمرات و اعمال بعدي حج تمتع، نیاز به 

اخالق کریمانه و رفتار جوانمردانه دارد.
هر که خدمت و ایثارش بیشتر باشد، نزد خداوند عزیزتر و مقرب تر است.

خدمت به زائران خدا را عبادت بدانیم و با قصد قربت کار کنیم.

مكه، پایگاه خداپرستي
ش��هر مکه از آغاز پیدایش، پایگاه خداپرس��تي بوده و براساس مدارک 
مستند تاریخي، پیامبران زیادي در آن حضور پیدا کرده، اعمال و مناسک 
حج را به جاي آورده اند، اگرچه بعدها خانه توحید بتخانه شد. با تولد پیامبر 
اکرم صلي اهلل علیه و آله و ظهور اسالم و گسترش آن، این شهر شاهد وقایع 
و آثار تاریخي بس��یاري شد که در جاي جاي آن اتفاق افتاده و همواره قبل 
از هجرت پیامبر و پس از آن مورد توجه مس��لمانان بوده اس��ت. متأسفانه 
بس��یاري از آن آثار اسالمي به مرور زمان، با گس��ترش و توسعه شهر مکه 
دچار تغییر و تحول و برخي هم دچار تخریب شده است. به جهت پرهیز از 
تفصیل، در این جا تنها به مشهورترین اماکن و آثاري که امروزه مورد توجه 
و بازدید زائران قرار مي گیرد اشاره مي کنیم و نه آنچه که در مکه وجود دارد. 
لذا کساني که عالقه مند به آگاهي بیشتر هستند مي توانند به منابع تاریخي 

مفصلي که براي این منظور تألیف شده است مراجعه کنند.
۱- محل تولد پیامبر: یکي از اماکن تاریخي و مقدس ش��هر مکه خانه 
آمنه بن��ت وهب مادر پیامبر و همس��رش عبداهلل ب��ن عبدالمطلب پدر 
گرامي آن حضرت است که وجود نازنین پیامبر در آنجا به دنیا آمده است. 
این مکان در طول تاریخ شاهد تغییرات بسیاري بوده و چندین بار تعمیر 
و یا تخریب ش��ده اس��ت. در آخرین بار به صورت کتابخانه اي در آمده که 

دیوارهاي آن با رنگ س��فید و پنجره هاي چوبي قهوه اي رنگ خودنمایي 
مي کند. بر باالي درب ورودي آن تابلویي با این عبارت نصب ش��ده است: 
وزاره الح��ج و االوقاف، مکتب��ه مکه المکرمه، این س��اختمان در انتهاي 
خیابان مسجد الحرام نرسیده به کوه صفا تنها مکاني است که در میداني 

باز در کنار ایستگاه اتوبوس هاي شهر مکه قرار دارد.
2- خانه حضرت خدیجه: خانه همسر وفادار، ایثارگر و گرامي رسول خدا در 
نزدیکي محل تولد پیامبر قرار داشته است. این خانه یکي از اماکن بسیار مقدس 

و مهم مکه محسوب شده و در آن وقایعي تاریخي رخ داده است، از جمله:
۱- ازدواج رسول خدا با حضرت خدیجه

2- تولد حضرت فاطمه زهرا و س��ه دختر دیگر از حضرت خدیجه 
به نام هاي: زینب، رقیه و ام کلثوم.

3- نزول جبرئیل بر پیامبر که این کار بارها اتفاق افتاده است.
۴- حادث��ه لیله المبیت و خوابیدن حضرت علي علیه الس��الم در 

بستر پیامبر هنگام هجرت آن حضرت به مدینه.
۵- رحلت حضرت خدیجه.

متأسفانه از این مکان تاریخي اکنون هیچ اثري باقي نمانده است و این 
مکان هم که در نزدیکي محل تولد پیامبر بوده دچار تخریب شده است.
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سه خصلت مقبول
امام باقر -علیه السالم- فرمود:

کسی که قصد این خانه می کند 
اگر سه خصلت نداشته باشد، 
مورد اعتنا قرار نخواهد گرفت:

۱- ورعی که او را از گناهان بازدارد.
2- بردباری که جلو خشمش را بگیرد.

3- حسن معاشرت با همراهان.
خصال ج ۱ص 97 و بحار االنوار ج 9۶ ص۱2۱

اگر کس��ی بخواه��د عظمت اّمت اس��الم را بفهمد - ک��ه واقعاً 
نمیش��ود با این توصیف های س��اده تفهیم کرد - به جزء کوچکی 
از اّمت اس��الم که ملت ایران اس��ت نگاه کند. مگر ما چقدر از امت 
اس��المیم؟ ش��ما ببینید این بخش از اّمت اسالم، آن زمان که اراده 
ک��رد، تصمیم گرفت و پ��ای تصمیم خود ایس��تاد، تمام قدرتهای 
جهانی - این که دیگر ش��وخی نیس��ت، این مبالغه که نیست؛ شما 
که خوب میدانید - در جنگ نظامی با او مجبور شدند عقب نشینی 
کنند؛ در جنگ سیاس��ی با او مجبور ش��دند احس��اس شکست را 
بپذیرند؛ در جنگ اقتصادی با او مجبور ش��دند ناکامی خودشان را 

تحّمل کنند. مگر غیر از این است؟
ببینید؛ ایران جزئی از دنیای اسالم است. همین که این جزء، به 
هویّت خود، به ش��أن خود و به توانایی خود پیبرد و تصمیم گرفت 
اراده و عزم خود را در میان بگذارد و آن را هم به حساب آورد و پای 
آن بایس��تد، موجب شد که دنیای دوقطبی آن روز - حاال که شکل 
دیگری دارد - و آن کس��انی که در رأس کار بودند، متوّجه ش��وند 
که مش��ترکاً و مّتفقاً هم نمیتوانند با آن دربیفتند و کار خودشان را 
پی��ش ببرند؛ در حالی که همین جزء ه��م نمیتواند اّدعا کند که به 
بهترین وجهی ایس��تادگی کرده است؛ نه، حّتی از این هم بهتر هم 

میشد. از این جا میشود عظمت اّمت اسالمی را فهمید.
 اگر همه دولتهای اس��المی فقط یک کلمه حرف را با هم بزنند، 
هیچ قدرتی در دنیا نیست که بتواند برخالف آن یک کلمه کار کند. 

همی��ن حاال، هر یک از قضایای دنیا را که ش��ما بخواهید حس��اب 
کنید، همین طور است. اگر رؤسای همین دولتهای فعلی اسالمی، 
بر س��ر یک قضیه اقتصادی یا سیاس��ی، یک »ن��ه« بگویند، هیچ 
قدرتی در دنیا نمیتواند در مقابل آن »نه«، یک کار اثباتی بکند. اگر 

بخواهند کاری انجام گیرد، هیچ چیز نمیتواند مانع آنها شود.
 نکته دوم، مسأله اتحاد است. اتّحاد را تبلیغ کنید. البته نمیگوییم 
االن اتّحاد تحّقق پیدا کند. طبیعی است که از حرف و عقیده و اعتقاد 
تا عمل فاصله ژرفی اس��ت؛ لیکن امروز اعتقاداً ترویج تّفرق و تشّتت 
میش��ود که نمونه هایش را میبینید. بایس��تی با این مبارزه و مقابله 
کرد. بایس��تی تفهیم ک��رد که وحدت بین مس��لمین، به صد دلیل 
واجب، و به صد دلیل ممکن اس��ت. بایستی دنبال کرد که این نکته 
در تبلیغ��ات زبان دانها و مبلّغان و گویندگان و حّتی حجاج معمولی 
که ممکن اس��ت رفیقی از یک کشور پیدا کنند و با او دو کلمه حرف 
بزنند، رعایت شود.  دشمنان وحدت چه کسانی هستند که میشود 
در دنیا یکی یکی آنها را با انگش��ت نشان داد؟ طرفداران وحدت چه 
کس��انی هس��تند؟ آیا خدا و مالئکه و انبیا و اولیا از وحدت خرسند 
میشوند، یا ناراضی؟ اینها را میشود کاماًل با وجدان معمولی دینی و 

اسالمِی مشترک بین همه مسلمین فهمید.
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طواف و نماز آن
    س. کس��ی که در زمان اوج ازدحام در مسجد الحرام 
طواف مس��تحب انجام دهد و برای حّجاجی که طواف واجب 
انجام می  دهند مزاحمت ایجاد کند، آیا طوافش اشکال دارد؟ 
به خصوص اگر وقت کافی برای طواف مستحب در زمان دیگر 

وجود داشته باشد.
ج: اشکال ندارد، اما بهتر بلکه احوط آن است که در هنگام 

ازدحام، طواف مستحب به جا نیاورد.
    س. آی��ا برای عمره ی مفرده و حّج تمتع، به جا آوردن 

یک طواف نساء کفایت می  کند؟
ج: عمره ی مفرده و حّج تمتع، هر کدام یک طواف نس��اء 
جداگانه دارند و یک طواف برای هر دو کفایت نمی  کند، البته 
بعید نیست که برای حالل ش��دن زن بر مرد و بالعکس، یک 

طواف کافی باشد.
    س. آیا نماز طواف مستحب را می توان در حال حرکت 

و راه رفتن خواند؟
ج: صحت نماز طواف ولو نماز طواف مس��تحبی باش��د در 
حال راه رفتن محل اشکال است و احوط استقرار در حال نماز 

طواف مستحبی است.
    س. در حال طواف نماز مستحب خواندن چه حکمی 

دارد؟
ج: اگر بتواند جمع بین قصد طواف و قصد نماز مستحبی 

در حال طواف نماید، اشکال ندارد.
    س. اگر طواف حج و نماز آن یا طواف نس��اء و نماز آن 
به جهتی باطل شده باش��د، قضای آن باید در ماه ذی الحجه 

باشد، یا همه وقت کفایت می کند؟
ج: وقت طواف حج و نماز آن ماه ذیحجه است، ولی طواف 

نساء و نماز آن وقت معینی ندارد.
    س. آیا واجب است نماز طواف در نزدیک ترین مکان به 
مقام ابراهیم )علیه السالم( خوانده شود؛ هرچند این کار باعث 
فشار و سختی برای طواف کنندگان شود یا برای احراز نزدیکی 

بیشتر، نمازگزار در وسط طواف کنندگان واقع شود؟  
ج: در موارد ضرورت، نزدیک به مقام بودن واجب نیست.

    س. آیا برای زن مس��لمان جایز است از قرص و مانند 
آن برای تأخیر انداختن عادت ماهیانه اس��تفاده کند تا بتواند 

طواف و نماز آن را در وقتش ادا کند؟
ج: تا زمانی که این کار برایش ضرر نداش��ته باش��د، جایز 

است.
    س. حکم کسی که برای احتیاط یک شوط به طوافش 
اضافه می کند چیست؟ و آیا فرق دارد که قبل از شروع طواف 

یا اثناء آن، قصد این اضافه را بکند؟
ج: اگر از ابتدا قصد کرده که هفت ش��وط طواف کند، این 

اضافه کردن به صّحت طوافش ضرری نمی رساند.
    س. کس��ی که عقیده دارد نّی��ت فقط با جاری کردن 
بر زبان منعقد می ش��ود با این حال با ع��ّده ای طواف می کند 
و در دل��ش نّیت ک��رده و به زبان نمی گوید؛ لذا معتقد اس��ت 
آن ش��وط صحیح نیست، اگر آن ش��وط از طواف را لغو کند و 
ش��وط جدیدی را با نّیت زبانی آغاز کند، چه حکمی دارد؟ آیا 
اعراض به تنهایی کافی اس��ت ی��ا باید یکی از مبطالت طواف 

را انجام دهد؟
ج: جواز انصراف از یک شوط به تنهایی محّل اشکال است. 
فقط انصراف از همه ی مقداری از طواف که انجام داده و از س��ر 
گرفتن طواف از اول جایز اس��ت. و در انصراف از طواف گذشِت 
مقداری زمان یا انجام ُمبطل طواف ش��رط نیست؛ بلکه با خود 
قصد اع��راض از طواف انصراف حاصل می ش��ود. به هرحال در 
فرض مذکور، طوافش صحیح است و قصد انصراف از یک شوط 

و انجام شوط دیگر به جای آن، باعث بطالن طواف نمی شود.
    س. کس��ی که به خاطر جهل به مس��أله یا اشتباه در 

حکم شرعی از یک شوط انصراف دهد چه حکمی دارد؟
ج: گذشت که این کار باعث بطالن طوافش نمی شود.

    س. آیا اعتقاد به بطالن یک ش��وط ب��ه تنهایی برای 

انصراف از آن و از س��رگیری ش��وطی دیگر به جای آن کافی 
است یا این که واجب است قصد اعراض کند و اعتقاد به فساد 

طواف یا سعی به تنهایی کافی نیست؟
ج: همان گونه که گذش��ت، قصد اع��راض به تنهایی برای 
اعراض و انصراف کافی است، هرچند به خاطر اعتقاد به بطالن 

شوط باشد.
    س. کس��ی که معتقد اس��ت طواف و سعیش با انجام 
عملی باطل اس��ت ول��ی آن عمل در واقع مبطل نباش��د، چه 
حکمی دارد؟ مثاًل معتقد باش��د که عملی بین طواف � مانند 
نماز جماعت یا استراحت کوتاه یک یا دو دقیقه ای � آن طواف 
را باطل می کند یا معتقد باشد نیت باید به زبان آورده شود، یا 
کار دیگری که در واقع باعث بطالن طواف یا سعی نمی گردد.

ج: اگ��ر به خاط��ر اعتق��اد به بط��الن ط��واف از انجام آن 
منصرف شده و طواف جدیدی را از سر بگیرد، طواف جدیدش 

صحیح است.
    س. اگر به خاطر اعتقاد به صحیح نبودن طواف قبلی، 

طواف جدیدی را از سر بگیرد، چه حکمی دارد؟
ج: طواف جدید صحیح اس��ت و به ای��ن خاطر چیزی بر 

عهده اش نیست.
    س. اگر به خاطر اعتقاد به عدم صّحت تنها یک شوط، 

فقط آن شوط را از سر بگیرد، چه حکمی دارد؟
ج: جایز ب��ودن انصراف از یک ش��وط ب��ه تنهایی، محّل 
اش��کال اس��ت؛ ولی طواف اصلی اش صحیح است و می تواند 

به آن اکتفا کند.
    س. هرگاه در طواف خانه خدا در چند قدم از طواف او 

را بدون اختیار ببرند، حکمش چیست؟
ج: اگر با اختی��ار خود می رود ولی در اثر فش��ار جمعیت 
ممکن اس��ت گاهی ب��ه جلو یا به این ط��رف و آن طرف برود 
مانع��ی ندارد، ولی اگر دیگری او را ببرد به طوری که اراده از او 

سلب گردد اشکال دارد.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

  نكته هایی در باره حج
در بيانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
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آثارتربيتيواخالقيحج
یکي از راه هاي مهم کس��ب مکارم اخالقي و زدودن رذایل و 

آلودگي هاي نفساني، توبه و بازگشت به سوي خداست.
توب��ه موجب آمرزش گناهان و بخش��ش عاصی��ان و انس و 

تقرب به خدا و پاکسازي درون است. انسان در هر زمان و مکان، 
مي تواند با توبه واقعي به س��وي خداوند بازگردد، اما این امر در 
سفر حج به طور کامل و تمام روي مي دهد و توبه انسان به یقین 

نكات بهداشتی ویژه اعمال عمره تمتع
زائرین عزیز، درهر زمان که بخواهند وارد شهر مقدس مکه شوند. )چه 
از فرودگاه جده و چه از مدینه( بایس��تی در یکی از مس��اجد جحفه یا 
ش��جره محرم شوند، سپس وارد مکه مکرمه ش��ده، به طواف خانه خدا 
بروند، نماز طواف و س��پس س��عی بین صفا و مروه را بجا بیاورند و پس 
از تقصیر از احرام خارج و از آن به بعد منتظر ایام تش��ریق ش��وند تا حج 
تمتع را بجا بیاورند. زائرین در طول انجام این اعمال که عمره تمتع نام 

دارد حتماً الزم است به نکات زیر توجه نمایند:
- وقتی در مس��جد جحفه یا شجره قصد محرم شدن دارید، ممکن است 
باتوجه به  فصل، هوا س��رد باشد. درصورتیکه در استطاعت جسمی خود 
نمی بینید از انجام غسل مستحبی خودداری کنید. زیرا تجربه ثابت کرده 
که ممکن است شروع سرماخوردگی از همین جا باشد، به ویژه اگر مجبور 

باشید در انتقال به مکه مکرمه از ماشین های روباز استفاده کنید.
- جهت رفتن به طواف از مدیر محترم کاروان خود بخواهید که پس از یک 
استراحت و در زمان مناس��ب زائرین را به طواف ببرند. )باید برای طواف 

انرژی کافی داشته باشید(.
- در طواف به دلیل ازدحام، حتماً سالخوردگان و ناتوانان را همراهی کنید.

- اگ��ر چیزی در دس��ت داش��تید و در طواف به زمی��ن افتاد، برای 
برداشتن آن خم نشوید زیرا ممکن است زیردست و پا بروید. )سعی 

کنید در موقع طواف چیزی در دست و همراه نداشته باشید(.
- به  دیگر زائرین فشار نیاورید.

- در نقطه شروع طواف بیشترین فشار و تراکم جمعیت وجود دارد، 
در آنجا بیشتر از خود مواظبت کنید.

- پیش��نهاد می ش��ود، دس��ت ها را با حالت قنوت حایل س��ینه و 
پهلوهای خود کنید.

- از حرکات بیهوده که در اعمال قرار ندارند و بعضی از زائرین انجام می دهند 
اجتناب کنید این اعمال موجب تراکم و آسیب دیدگی می شود.

- در زمان طواف پای خود را نیز محافظت کنید. حتماً قبل از محرم 
شدن ناخن های پای خود را کوتاه کنید تا در تراکم جمعیت موجب 

آزردگی پشت پای زائرین دیگر نشوید.
- در طواف مستحبی از ماسک استفاده کنید.

- در تعداد دورهای طواف شک نکنید، وسواس به خرج ندهید و بعد 
از اتمام طواف س��عی نکنید بالفاصله از جمعیت خارج ش��وید. )در 
فاصله کمی دورتر از مقام ابراهیم )ع( بصورت راحت تری می توانید 

از جمعیت طواف کننده جدا شوید(.
- محل سجده خود را تمیز کنید.
- حتماً از سجاده استفاده کنید.

پذیرفته و گناهانش آمرزیده مي ش��ود. در واقع یکي از فلس��فه  
و برکات عظی��م حج، توبه و جلب رحم��ت و عفو الهي و خروج 

گناهکاران از ذنوب است.
، الِوفادُة اِل��ى الِل َتعالى... امام رض��ا )ع( مي فرماید: ِعَلّ��ُة الَحِجّ

َوالُخُروُج تائِبًا مّما َمضى، ُمْسَتأِنفًا لِما َیسَتقِبُل ، علت حج وارد شدن 
بر خداي متعال... و بیرون آمدن از همه گناهان گذش��ته و شروع 

کردن زندگي آینده با توبه است. )بحار االنوار، ج 7۴ ، ص ۴(
امام زین العابدین نیز مي فرماید: حقالَْح��جِ  َأنْ  َتْعَلمَ  َأنَُّه ِوَفاَدٌة 
ِإلَى َربِّ��َک َو ِفَراٌر ِإلَْيِه ِمْن ُذنُوبَِک َو بِِه َقُبوُل َتْوبَِتک ... ، حق حج 
آن اس��ت که بداني آن ورود به آس��تان لطف پ��روردگار فرار از 

گناهان به سوي خداوند است... )تذکره المتقین، ص 82(
از دی��دگاه عارف نامي بهاري همداني، نی��ز حج گزاران با به 
جاي آوردن توبه اي راستین، آماده حضور در مجلس روحانیین 

مي شوند. )محجه البیضاء، ج 2 ، ص ۱98(
از نظر مال محس��ن فیض کاش��اني نیز قبولي حج و زیارت، 
منوط به توب��ه از تمامي گناهان، ب��ه درگاه الهي و بازگرداندن 
مظالم و خالص کردن خود براي خداوند )با توبه( است )الحج و 

العمره في الکتاب و السنه، ص ۱3۵ ، ج 28۵(.
 بر این اساس امام باقر )ع( در تفسیر آیه »ليشهدو منافع لهم« 

یکي از منافع و برکات عظیم حج را عفو و آمرزش الهي مي داند.
  تقوا و پروا داشتن از خدا

تقوا، پرهیزگاري، خویشتنداري، پرهیز از گناه و پروا داشتن 
از خدا اس��ت. انس��ان مؤمن در هر حال باید تقوا و پرهیزکاري 
داش��ته باش��د و از نافرماني بپرهیزد و معصیت الهي را کوچک 
نش��مرد. س��فر روحاني حج، مهم ترین عرصه مداومت بر ترک 

گناهان و تقوا و خویشتنداري است.
ق��رآن مجی��د در آیات مربوط ب��ه حج گ��زاران مي فرماید: 
اِد الَتّْقَوى...« براساس این آیه، حج گزاران  ُدوْا َفِإَنّ َخْيَر الَزّ »َوَتَزَوّ
خانه خدا باید زاد و توش��ه براي خود بردارند )مادي و معنوي( و 
مهمترین توشه ها تقوا است. تقوا روح حج است و تنها صاحبان 

خرد و اندیشه آن را درک مي کنند.
به راس��تي مهم ترین هدف و فلسفه حج، کسب تقوا و توشه 

آخرت است.
َ لُُحوُمَها َواَل  چنان ک��ه درباره قرباني مي فرماید: لَْن َیَن��اَل الَلّ
ِدَماُؤَه��ا َولَِك��ْن َیَنالُُه الَتّْق��َوى ِمْنُكْم ، هرگز گوش��ت و خون این 
قرباني ها در ن��زد خدا به درجه قبولي نمي رس��د، بلکه آنچه به 

پیشگاه الهي مي رسد، تقواي شما است. )حج، آیه 37(.
از دی��دگاه عارف رباني ملکي تبریزي توش��ه راه حج گزاران 
تقوا اس��ت و مراعات تقوا به پرهیز از محرمات و ش��بهات است. 

)المراقبات، ج 2 ، ص 2۱۴(.
امام ص��ادق )ع( مهم ترین وظیفه حج گ��زاران را تقوا و ذکر 
اله��ي مي داند: إذا أحَرم��َت َفَعَليَک بَِتقَوى الّلِ، وِذك��ِر الّلِ َكثيًرا. 

)کافي، ج ۴، ص 338(
در روایت ش��بلي نیز درک شعار و ش��عور اهل تقوا و حیثیت 
الهي، مهم ترین ویژگي حج گزار دانسته شده است: فعند ما مررت 
بالمش��عر الحرام نویت انک اش��عرت قلبک اشعار اهل التقوي و 

الخوف لل عز و جل، )مستدرک الوسایل، ج ۱ ، ص ۱۶۶(
  ذكر و ياد خدا

ذکر و یاد دائمي خداوند و دوري از غفلت و فراموشي، ویژگي 
و صفت برتر مؤمنان و صالحان اس��ت و انسان در تمامي مراحل 
زندگي، باید ذاکر آفریدگار خود باش��د )ذکر قلبي و زباني(. این 
امر بایس��ته در س��فر معنوي حج به خوبي باید پیگیري و مورد 

نظر قرار گیرد.
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کوتاه از حج

صراطمیزان

کوتاه از ایران

نخستينعبادتگاهبشریترابهتربشناسيد
کعبه معظمه که در مس��جدالحرام  بخش

مکه معظم��ه قرار دارد ب��ه عنوان اول
نخستین عبادتگاه بشریت شناخته 
مي شود و از این مکان مقدس با نام البیت العتیق 
و البیت اهلل الحرام ی��اد مي کنند و در این مطلب 
ش��ما را با گوش��ه هاي دیگري از ای��ن عبادتگاه 

ارزشمند آشنا مي کنیم.
به گزارش س��رویس اندیشه پایگاه اطالع رساني 
ح��ج، کعبه معظمه ک��ه در مس��جدالحرام مکه 
معظمه ق��رار دارد به عنوان نخس��تین عبادتگاه 
بشریت شناخته مي شود و از این مکان مقدس با 
نام البیت العتیق و البیت اهلل الحرام یاد مي کنند 
و در این مطلب شما را با گوشه هاي دیگري از این 

عبادتگاه ارزشمند آشنا مي کنیم.
    بنابر روایت ها، هنگامي که چشمه زمزم زیر پاي 
اسماعیل از دل زمین جوشید، مردم در این منطقه 
و به س��بب آب این چشمه جمع شدند و شهر مکه 
را تشکیل دادند و ابراهیم به فرمان خدا ساختمان 
کعبه را که در اثر طوفان نوح تخریب شده بود و در 

آن هنگام اثري از آن نبود، بازسازي کند.
    در قرآن در مورد کعبه گفته شده است: »اَِن أََول 
َة ُمَباَرکاً َوُهداً لٍلَعالََمیَن«  بَیٍت ُوِضَع لِلَناِس لَلَذي بَِبَکّ
)آل عمران(. براس��اس برخي روایتها، س��اختمان 
کعبه ۱۰ بار بنیان شده است. به این ترتیب: بنیان 
المالئکه، بنیان آدم، بنیان ش��یث، بنیان ابراهیم 
وپسرش اس��ماعیل، بنیان العمالقه، بنیان جرهم، 
بنیان مضر، بنیان قریش، بنی��ان عبداهلل ابن زبیر 
و بنیان حجاج ابن یوسف الثقفي نامیده شده است.

 س��اختمان کنوني کعبه از زمان حجاج بن یوسف 
ثقف��ي و بازس��ازي هم��ان س��اختمان در دوران 
خالفت س��لطان مراد چهارم از پادشاهان عثماني 
اس��ت که در س��ال ۱۰۴۰ )قمري( در اثر سیل در 
مس��جد الحرام و تخریب آن، از نو بازس��ازي شد. 
این س��اختمان استحکام کامل دارد، به طوري که 
تاکنون به همین شکل پابرجا و استوار مانده است.

    ارکان کعب�ه: به هریک از چهار گوشه کعبه، 
رک��ن گویند و کعبه بر چهار رکن حجراالس��ود، 

عراقي، شامي و یماني بنا شده است.

    ركن حجر االسود
 سنگ سیاه آس��ماني اس��ت. هنگام بناي کعبه 
توس��ط آدم، این س��نگ را فرش��تگان از بهشت 
آوردند و آدم آن را در گوشه اي از خانه نصب کرد. 
پس از بازس��ازي کعبه توسط قریش، این سنگ 
به دس��ت محمد قبل از درب کعبه در رکن حجر 
اسود نصب شد و محل شروع طواف حجاج است.

    ركن يماني
 قب��ل از رک��ن حجر اس��ود ق��رار دارد. در اعتقاد 
مس��لمانان )به ویژه ش��یعیان( محلي است که به 
اذن خدا شکافته ش��د تا فاطمه از آن داخل کعبه 
ش��ود و علي داخل کعبه متولد ش��ود.  هرگاه واژه 
رکن بدون پس��وند به کار رود، مقصود از آن رکني 
است که حجراالسود در آن است. مسیر طواف، از 
رکن حجراالسود آغاز شده، سپس به رکن عراقي 
مي رسد و پس از آن به رکن شامي و سپس به رکن 
یماني و آنگاه باز به رکن حجراالس��ود مي رسد و 
همین جا یک ش��وط پای��ان مي یابد. براي مطاف 
حدي وجود ندارد و تا هر جاي مس��جد الحرام که 
طواف در آن طواف کعبه صدق کند، طواف مجزي 
است، ولي مستحب است که اگر اضطرار و ازدحام 

نباشد در میان کعبه و مقام ابراهیم انجام شود.
    سنگ بناي كعبه

 دیوار کعبه بناي کعبه از سنگ هاي سیاه و سختي 
ساخته شده که با کنار زدن پرده از روي آن، آشکار 
است. این س��نگ ها که از زمان بناي کعبه از سال 
۱۰۴۰ )قمري( تاکنون بر جاي مانده، از کوه هاي 
مکه به ویژه جبل الکعبه )در محله ُشَبیکه مکه(، و 
جبل مزدلفه گرفته شده است. سنگ ها اندازه هاي 
گوناگون دارند، به گون��ه اي که بزرگ ترین آنان با 
طول و عرض و بلندي ۱9۰، ۵۰ و 28 س��انتي متر 
و کوچک تری��ن آنان ب��ا طول و ع��رض ۵۰ و ۴۰ 
سانتي متر است. پایه هاي آن از سرب مذاب ساخته 
شده و بدین ترتیب بنایي نسبتاً استوار است. وروي 
دیوار آن آثار شکافته ش��دن دیوار که بنا به اعتقاد 
شیعیان هنگام وارد ش��دن فاطمه بنت اسد مادر 
امام علي )ع( به کعبه به وجود آمده است که بارها با 

سرب پرکرده اند ولي سرب هاباز شدند.

تعداد پروازهای عبوری خارجی 
از فضای ايران بی سابقه است

مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر تخصصی 
فرودگاه های کش��ور گفت: ه��م اکنون در 
طول ش��بانه روز فضای جمهوری اسالمی 
پذی��رای 9۰۰فروند هواپیم��ای خارجی 
اس��ت که این تعداد در طول تاریخ صنعت 
هوان��وردی بی س��ابقه اس��ت.'محمدعلی 
ایلخانی' افزود: افزایش پروازهای عبوری از 
آسمان ایران مرهون تالش و تعامل نیروهای 
مسلح با بخش غیرنظامی و دولتی می باشد.

 ايران با 19 مدال 
در رده ششم

کاروان ورزشی ایران با ۱9 مدال در پایان 
هش��تمین روز بازی های آسیایی 2۰۱۴ در 
رتبه ششم رده بندی توزیع مدال ها قرار دارد 
و چین همچنان صدرنش��ین است.تا پایان 
رقابت ها در روز ش��نبه 22۰ طال، 22۰ نقره 
و 278 برنز و در مجم��وع 7۱8 مدال توزیع 
شده اس��ت.ایران نیز با ۶ طال، 7 نقره و ۶ برنز 

در رده ششم این جدول قرار دارد.

پيشرفته ترين موشک ها و پهپادها 
در داخل كشور توليد می شود

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با تاکید بر 
اینکه با وجود تحریم ها امروز در حوزه نظامی 
خودکفا هستیم، گفت: پیشرفته ترین رادارها، 
موش��ک ها، هواپیماهای بدون سرنش��ین و 

تانکها، در داخل کشور تولید می شود.

 سخنان نخست وزير انگليس
از روی تفرعن و ترس است

رئیس مجلس سخنان نخست وزیر انگلیس 
را از روی تفرع��ن ام��ا ب��ا باطن��ی از اضطراب 
توصیف کرد و گفت: قدرت شما بیشتر شده که 
این  چنین س��خن می گویید؟ شما ۵ روز پیش 
کش��ورتان در حال جدایی بود. علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اس��المی که در مراسم 
روز جهانی گردشگری در سالن اجالس سران 
کش��ورهای اسالمی س��خن می گفت با اشاره 
به تفرعن کش��ورهای غرب��ی در فرهنگ که به 
دلیل پیش��رفت آنها در ح��وزه صنعت حاصل 
شده اس��ت، گفت: ما نمونه آن را چندی پیش 
در سخنان عجیب و غریب نخست وزیر انگلیس 
در سازمان ملل دیدیم، مخصوصا حوزه مربوط 
ب��ه ایران که در آن نوعی تفرعن وجود داش��ت 
دس��تور داد که باید ایران این کار را بکند شما 
چه کسی هستید که اینگونه حرف می زنید این 

بایدها از کجا آمده است.

برگزاري حلقه قرآني مسجد الحرام 
روبروي ركن يماني

سرپرس��ت کاروان ن��ور در خص��وص 
زمان برگزاري این حلقه قرآني گفت: این 
برنامه به مدت یک هفته از س��اعت 22 در 

محل اعالم شده برگزار مي شود.
علیرضا سبحاني با اشاره به برگزاري 
حلق��ه قرآني در مس��جد الحرام گفت: 
یک��ي از برنامه هاي مه��م کاروان نور 
اجراي حلقه قرآني در مس��جد الحرام 
اس��ت که ه��ر س��ال در طبق��ه دوم و 
روبروي ناودان طال اجرا مي ش��ود، اما 
امس��ال به دلیل تخریب و نوسازي این 
محل، حلقه قرآني مس��جد الحرام را از 
ش��ب گذش��ته روبروي »رکن یماني« 
 و ب��ا حض��ور هم��ه اعض��اي کاروان

برگزار می شود.
سرپرس��ت کاروان ن��ور در خص��وص 
زمان برگزاري این حلقه قرآني گفت: این 
برنامه به مدت یک هفته از س��اعت 22 در 

محل اعالم شده برگزار مي شود.

 زمان تعويض پرده  كعبه  
در مسجدالحرام مشخص شد

ربی��س کل ام��ور حرمین ش��ریفین، 
پرده کعبه مش��رفه را تحویل پرده داران 
بیت اهلل الحرام داد تا ط��ي روزهاي آینده 

نصب شود.
به نوش��ته المدینه، پرده جدید کعبه 
مش��رفه در روز نهم ذي الحجه جایگزین 

پرده فعلي خواهد شد.

 ورود بيش از يک ميليون 
و 1۲۸ هزار حاجي به عربستان

آمار ورود حجاج کشورهاي مختلف 
به س��رزمین وحي براي اداي مناس��ک 
حج تمت��ع از یک میلی��ون و ۱28 هزار 

نفر فراتر رفت.
از  س��عودي  گذرنام��ه  کل  اداره 
ورود بی��ش از یک میلیون و ۱28 هزار 
حاج��ي از ابت��داي موس��م ح��ج ب��ه 
عربس��تان خبر داد.ت��ا پایان روز اول 
ذي الحجه، یک میلیون و ۱28 هزار و 
7۴2 حاجي وارد س��رزمین وحي شده 
اند که بر این اس��اس، ی��ک میلیون و 
۶۴ ه��زار و ۱7 حاج��ي از راه هوایي، 
۵2 ه��زار و ۱۰9 نف��ر از راه زمین��ي و 
۱2 هزار و ۶۱۶ نفر از راه دریایي وارد 

عربستان شده اند.

ای��ن ه��زاران دل��ی که از 
این جا اح��رام می بندند و 
ب��ه خانه خدا، ب��ه میعاد و 
میق��ات اله��ی می روند، تا 
منقلب، الهی و معنوی ش��وند و برگردند. دلها از خانه 
خودش��ان احرام می بندند. دلهای ذاکر و خاش��ع. در 

واقع قبل از میقات، دلها ُمحِرمند.
بیانات  در دیدار کارگزاران حج )1374/01/16(

حاش��ا ک��ه خل��وص عش��ق 
موحدین، جز ب��ه ظهور کامل 
نفرت از مش��رکین و منافقین 
میس��ر ش��ود و ک��دام خانه ای 

سزاوارتر از کعبه و خانه امن و طهارت و »الناس« که در آن، 
به هر چه تجاوز و س��تم و استثمار و بردگی و یا دون صفتی و 

نامردمی است، عماًل و قوالً پشت شود.
  صحیفه نور، ج20، ص111
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