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تغذیه و تدارکات حجاج 
ایرانی چگونه تأمین می شود

 جانبازان،
قهرمانان بی ادعا

گزارشی از کاروان جانبازان 
ایرانی در سرزمین وحی 3
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رهنمود

هویت متحد 
امت اسالمی 

موس��م حج مانن��د همه 
سال با بش��ارت های معنوی 
فرا رسیده و فرصتی گرانبها 
پی��ش روی جه�ان اس��ام 
نهاده است. هرچند دل های 

مشتاق از همه جا به آنسو پر می کشند، لیکن نیک بختانی که 
به این آرزو دست می یابند اندکی از بسیارند، و این خود مایه ی 

پیوستگی جاودانه ی این چشمه ی همیشه جوشان است.
دیدار س��الیانه ی ب��رادران در خانه ی محب��وب، دلها را از 
سوئی با قبله ی آفرینش و از سوئی با یاران جدا افتاده پیوندی 
دوباره می زند و در پیکر اّمت اس��امی، هم در معنویت و هم در 
سیاستش طراوت و نش��اط می دمد. وارستگی از آلودگی های 
ماّدی و یکسره در همه جا و همه  کار، خدا را دیدن، هرچند در 
مدتی چند روزه، توشه ی بزرگی برای آدمی است. همه ی آداب 
و مناسک حج برای آن است که حج گزار به این تجربه ی معنوی 
دس��ت یابد و این لذت را در کام جان دریابد. در بُعد سیاس��ی، 
محور اصلی در حج، نمایش هویت متحد اّمت اس��امی است. 
دوری برادران از یکدیگر،  عرصه را برای بدخواهان می گشاید و 

تخم تفرقه میان مسلمانان را بارور میکند.
اّمت اس��امی از ملّت ها و نژادها و پیروان مذاهب گوناگون 
تشکیل یافته اس��ت. این تنوع که با پراکندگی جغرافیائی در 
بخش حس��اس و مهمی از کره ی زمین همراه است می تواند 
خود نقطه ی قوت��ی برای این پیکره ی عظیم به ش��مار آید و 
میراث و فرهنگ و تاریخ مشترک آنان را در گستره ئی پهناور، 
از کارآم��دی بیش��تر برخوردار س��ازد، و انواع اس��تعدادها و 

قابلیتهای انسانی و طبیعی را در خدمت آن به کار گیرد.
پیام به مناسبت کنگره عظیم حج    8 / 10 / 1385

تمام��ی نماین��دگان حاض��ر در 
جلس��ه علنی روز یکش��نبه مجلس 
شورای اس��امی با امضای بیانیه ای 
از مواض��ع متین و حق طلبانه رییس 
جمهوری در دفاع از حقوق ملت ایران 
ب��ه وی ژه حق اس��تفاده از انرژی صلح 
آمیز هس��ته ای تش��کر کردند. این 
بیانیه به امضای 224 نماینده حاضر 
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
رس��یده اس��ت.  نمایندگان مجلس 
در ای��ن بیانی��ه همچنی��ن اظهارات 
زشت، موهن و مداخله جویانه دیوید 
کامرون نخس��ت وزی��ر انگلیس را به 
ش��دت محکوم کردند. در بخش��ی از 
بیانیه نمایندگان مجلس آمده است: 
اکنون که سفر جناب حجت االسام 
والمسلمین حس��ن روحانی رییس 
جمه��وری محترم برای ش��رکت در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد 
در نیویورک به پایان رس��یده است، 
ج��ا دارد از مواضع متین وحق طلبانه 
ایشان در دفاع از حقوق ملت ایران به 
ویژه حق استفاده از انرژی صلح آمیز 

هسته ای سپاسگزاری کنیم. 
در ادام��ه ای��ن بیانی��ه همچنین 
نمایندگان از مواضع رییس جمهوری 
نسبت به مداخات ناروای آمریکایی ها 
تحت عن��وان ائتاف ض��د داعش در 
س��وریه و ع��راق و نمای��ش مضحک 

مبارزه با تروریسم قدردانی کردند. 
نمایندگان مجل��س در این بیانیه 

تصری��ح کردن��د: س��خنان ریی��س 
جمهوری که بیانگر ع��زم و اراده ملت 
مومن��ان و متعهد ای��ران در مقابله با 
خوی استکبارگری سلطه گران است، 
حامل این پیام اس��ت ک��ه تهدیدها و 
تحریم ها نتوانس��ته اس��ت رخنه ای 
در سنگر اس��توار ایستادگی این ملت 
بزرگ ایجاد کند. نمایندگان مجلس 
در این بیانیه خاطرنشان کرد: اظهارات 
س��خیف نخس��ت وزی��ر انگلیس در 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل متحد 
نشان داد که روباه پیر انگلیس که مدت 
ها است در مسیر استعمارگری، دنباله 
روی اراده آمریکا و صهیونیس��ت شده 
اس��ت، هنوز واقعیت انقاب اسامی 
را درک نک��رده و به میزان نفرت ملت 
ای��ران از انگلیس و به تعبی��ر دقیق و 
درس��ت رهبر معظم انقاب اسامی، 
»انگلیس خبیث« پی نبرده است.  در 
ادامه این بیانیه همچنین آمده است: ما 
نمایندگان مجلس شورای اسامی که 
امضا کننده این بیانیه هستیم اظهارات 
زشت، موهن و مداخله جویانه نخست 
وزیر انگلیس را قویا محکوم می کنیم 
و اطمینان داریم ب��ه فضل الهی ایران 
اس��امی راه ام��ام راح��ل را در حفظ 
اس��تقال ایران به رهب��ری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اسامی با صابت و قدرت ادامه خواهد 
داد و دول��ت و ملت به صورت متحد با 

هم پیش خواهند رفت. 

تشکر 224 نماینده مجلس از مواضع حق طلبانه 
رییس جمهوری در نیویورک

کاروان ایران بیست شد
کاروان ورزشی ایران تعداد مدال های خود 
را به بیست رس��اند.  در نهمین روز مسابقات 
آسیایی اینچئون که در جریان است، کاروان 
ورزش��ی ایران در دوچرخه سواری به 2 مدال 
نقره دست پیدا کرد تا مجموع مدال ها تا این 
لحظه به عدد بیس��ت برس��د. جدول توزیع 

مدال ها تا این لحظه به شرح زیر است: 
مجموعبرنزنقرهطالکشور

995943201چین 1 
384244124کره جنوبی 2 
324443119ژاپن 3 
9101837قزاقستان 4 
88925کره شمالی 5 
68620ایران 6 
54817چین تایپه 7 
451928هنگ کنگ 8 
43815مغولستان 9 
4015قطر 10 
37717مالزی 11 
352129هند 12 
2103میانمار 13 
201113تایلند 14 
162027ویتنام 15 
14813ازبکستان 16 
14712سنگاپور 17 
13711اندونزی 18 
1326کویت 19 
1113بحرین 20 
1012پاکستان 21 
1012امارات 21 
1001تاجیکستان 23 
0303ماکائو 24 
0224فیلیپین 25 
0123ترکمنستان 26 
0112قرقیزستان 27 
0112الئوس 27 
0101بنگادش 29 
0101عربستان 29 
0101لبنان 29 
0011عراق 32 
0011سریانکا 32 

 کاروان ایران
بیست شد

 چهار مطلب بهداشتی
و پزشکی برای زائران 

بهره برداري از درمانگاه هاي 
ایران در عرفات و منا

الگوي یاوران حجاج، امام سجاد)ع( است
در گردهمائي بزرگ یاوران حجاج ایراني در مکه مطرح شد
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پایان اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی 
ب��ا پایان گرفتن عملیات اعزام زائران، از بامداد امروز )دوش��نبه( تعداد ایرانیان حاضر در مکه مکرمه به 
باال ترین سطح خود در حج 93 رسید.  آخرین پرواز سعودي، با یک صد و 80 زائر ایراني، فرودگاه امام خمیني 
در تهران را ساعت 19 و پنج دقیقه شامگاه یک شنبه به مقصد جده ترک کرد. از مدینه منوره هم خبر مي رسد 
که با خروج هزار و 670 زائر ایراني از این شهر، هم اکنون هیچ زائر دیگر ایران در مدینه نیست و همه آن ها تا 
بامداد امروز به مکه، مشرف شده اند. حسن سرخوش، مدیرکل برنامه ریزي، پذیرش و اعزام سازمان حج و 
زیارت مجموع کل پروازهاي انجام شده از 19 ایستگاه پروازي ایران به عربستان سعودي را 185 عدد اعام 
کرد که توسط سه شرکت سعودي، ایران ایر و ماهان انجام شده است. وي افزود: 102 پرواز به مدینه منوره 
و 84 پرواز به س��مت جده آمده اند که در مجموع 47 پرواز از ش��رکت ایران ایر، 50 پرواز از شرکت ماهان و 
89 پرواز سعودي بوده  است. میانگین تاخیر ها زیر 20 دقیقه قرار داشته و ایستگاه هاي پروازي مشهد، گرگان 

و ساري، نه تنها تاخیري به ثبت نرسانده اند، بلکه پروازهاي آن ها با تعجیل هم همراه بوده است.

الگوي ياوران حجاج، امام سجاد)ع( است
در گردهمائي بزرگ ياوران حجاج ايراني در مكه مطرح شد

  بانك اطالعاتي یاوران
سرپرست حجاج ایراني در جمع بندي مبحث نیروي انساني 
به ارزش��یابي ها، دوره هاي آموزش ضم��ن خدمت، آزمون هاي 
مجدد، اطاع رساني تغییر در فتاوا، دیجیتالي کردن کتاب ها و... 
پرداخت و افزود: همه این ها در راس��تاي سیاس��ت کلي  ما براي 
کاهش نیروهاي ستادي بود و از این رو طرح یاوران حجاج مطرح 
ش��د که الگوي آن هم، حضرت سجاد )علیه السام( هستند که 

ایشان به طور نا شناس به کاروان هاي حجاج خدمت مي کردند.
حجت االسام والمسلمین قاضي عس��کر به آثار اجراي این 
طرح اشاره کرد و گفت: این امر موجب تحول روحي و اخاقي و 
تقویت پیوندهاي اجتماعي شده است؛ هر کدام از یاوران حجاج 
با چند نفر از زائران در ارتباط هستند و این شبکه اجتماعي قوي 

در این جا به وجود مي آید.
نماینده ولي فقیه بر ضرورت تاسیس بانک اطاعاتي یاوران 
حج تاکی��د و اضافه کرد: یک وجه دیگر این اتفاق فعال ش��دن 
یاوران حجاج در ش��بکه اجتماعي جهاني حج است؛ یعني رفع 
ش��بهاتي که از طریق رس��انه هاي بین المللي علیه مکتب اهل 
بیت )ع( ایجاد ش��ده اس��ت و یاوران حج��اج مي توانند در این 

زمینه بسیار فعال باشند.
وي سپردن مسوولیت تصمیم گیري هاي فرهنگي به زائران 
و خادمان آن ها را از دیگ��ر اقدامات صورت گرفته در این بخش 
عنوان و اظهار داشت: شوراي فرهنگي مرکب از مدیر، روحاني، 
معین و برخي از زائران اس��ت و آن ها جهت بهره مندي بیشتر از 
ظرفیت معنوي موجود در این س��فر، برنامه ریزي مي کنند تا از 

لحظه لحظه این حضور، استفاده شود.

   سفر تکرارنشدني
سرپرس��ت حج��اج ایراني با اش��اره به طوالني ب��ودن روند 
پذی��رش حج��اج در تمتع گفت: باید احس��اس کنی��م که این 

سفر ممکن اس��ت دیگر برایمان تکرار نشود و باید براین اساس 
به گون��ه اي برنامه ریزي کنیم که گوی��ي از تمامي ظرفیت حج، 

بهره برده ایم.
وي با تش��بیه حضور در س��فر حج به ش��رکت در مسابقات 
ورزش��ي جهاني، اظهارداش��ت: بس��ته به تاش افراد هرکدام 
از آن ه��ا مدال طا، نق��ره یا برنز مي گیرن��د و برخي هم مدالي 
نمي گیرند؛ مدال هاي ما در این جا چیس��ت؟ آمرزش گناهان، 

پاداش بهشت، استجابت دعا ها و موارد دیگر.
نماین��ده ولي فقی��ه خطاب ب��ه ی��اوران حجاج گف��ت: ما 
مي خواهیم کاري کنیم که همه حجاج مدال طا بگیرند و شما 
باید در بحث تشویق مردم به بهره وري بیشتر و مراقبت از آن ها 

در برابر آسیب ها به ما کمک کنید.
وي در بحث آسیب ها با تاکید بر این که بدین سرزمین براي 
بهره وري معنوي و وح��دت آمده ایم، ادامه داد: ما این جا جنگ 
ش��یعه و س��ني نداریم و باید به جهانیان نشان بدهیم که اسام 
داراي ظرفیتي به نام حج اس��ت که مي تواند انس��ان را به کمال 

برساند.
در ادامه، حجت االسام والمس��لمین قاضي عسکر از یاوران 
حجاج خواس��ت که با توجه به ش��ناختي که از مس��ائل اجرایي 
دارند، پیشنهادهاي خود را در این زمینه ارائه دهند. وي افزود: 
بس��یاري از کارهایي که ما توانس��تیم انجام بدهیم براس��اس 

انتقادهاي مردم بود و بنده خدمت گزار حجاج هستم.
نماین��ده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت ب��ا تاکید بر این که 
مرحله اساس��ي حج پیش روس��ت و هنوز آغاز نشده، ادامه داد: 
امس��ال عرفات روز جمعه است و بنا به نقلي برخي بر این باورند 
ک��ه چنین حج��ي، حج اکبر اس��ت و امس��ال مي خواهیم یک 
بهره ب��رداري ویژه تر از این فضا ببریم. وي از ش��وراي فرهنگي 
و یاوران حجاج خواس��ت تا تاش کنند دعاي کمیل به صورت 

مجموعه اي و به نحوي مطلوب در عرفات برگزار شود.

حجت االسام والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر در نشست 
ی��اوران حجاج در مکه مکرمه گفت: از گذش��ته تاکنون یکي از 
دغدغه ه��اي اصلي، کاهش نیروهاي س��تادي و افزایش تعداد 

زائران و ارتقاي بهره وري در حج بوده است.
سرپرست حجاج ایراني با تاکید بر استفاده از توان زائران در 
اداره امور کاروان ها افزود: در س��الجاري در بازرسي و نظارت بر 
امور کاروان ها یک نفر از اعضاي کاروان بعنوان بازرس افتخاري 
تعیین گردیده تا با س��رعت بیش��تري مش��کات احتمالي را 
ب��ه بعثه منتق��ل کنند. مس��ئولین نیز با اولوی��ت درصدد حل 
مش��کات برآمده و یا در برنامه ریزي هاي س��الهاي بعد مورد 

ماحظه قرار مي دهند.
سرپرس��ت حجاج ایراني به کاهش 50 درصد نیروهاي بعثه 
و س��تاد در طول چند س��ال اخیر اش��اره و اضافه کرد: درصدد 
هستیم با کاهش این نیرو ها، به تعداد زائران اضافه شود، چراکه 

زائران حدود 18 سال در نوبت حج قرار دارند.
نماین��ده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت با اش��اره به تاکید 
رهب��ر معظم انقاب مبن��ي بر تامین اقام مورد نی��از زائران از 
داخل کشور گفت: امسال به همت سازمان حج و زیارت و بعثه 
مقام معظم رهبري به میزان دو برابر از سال گذشته از کاالهاي 

ایراني استفاده شد.
وي با اش��اره به تغییر وضعیت 20 درصد محل اقامت زائران 
ایراني در حج امسال و افزایش کیفیت آن ها افزود: از نظر قیمت 
فرضیه افزایش س��االنه هزینه ها در دو س��ال اخیر باطل شد و 

حتي مسکن ارزان تر از سال قبل اجاره شده است.

  ظرفیت حج
نماین��ده ولي فقیه در ام��ور حج و زیارت با تاکی��د بر اینکه 
متاس��فانه هنوز نتوانس��ته ایم از ظرفیت حج به خوبي استفاده 
کنیم، با اس��تناد به آیات و روایات درب��اب اهمیت حج، گفت: 
حج، پرچم اسام، وسیله هدایت جهانیان و قوام جامعه اسامي 
است؛ تعابیري نظیر این که اگر حج گزار پیدا نشود، زمین شما را 
فرو خواهد برد و به شما مهلت داده نخواهد شد و... نشان دهنده 

ظرفیت هاي بسیار بزرگ حج است.
وي یادآور شد:   چرخه حج را خداوند بدین گونه قرار داده که 
هر فرد یک بار در عمرش مس��تطیع مي شود و با رعایت آداب و 
اهداف سفر، متحول شده باز مي گردد تا جامعه را متحول کند و 

این تحول نیازمند برنامه ریزي است.
نماین��ده ولي فقی��ه در ام��ور حج و زی��ارت به م��واردي از 
اصاحات صورت گرفته در محتواي آموزش هاي زائران اش��اره 
و با ذکر برخي اشتباهات تاریخي در مکه شناسي اظهار داشت: 
در س��ال هاي گذش��ته تصور مي ش��د که ش��عب ابي طالب در 
نزدیکي قبرستان ابوطالب قرار دارد؛ سال ها پیش در جلسه اي 
با »عاتق بن قیس بادي« جغرافي دان مشهور عربستاني بحث 
به موضوع ش��عب کشیده ش��د و او گفت که ش��عب ابي طالب 
نزدیکي صفا و مروه است و ما رفتیم تحقیق کردیم و دیدیم این 

حرف درست است.
حجت االسام والمسلمین قاضي عسکر به ذکر موارد دیگري 
از این مشهورات تاریخي نادرست اشاره کرد و افزود: این ها ما را 
بر آن داش��ت تا پژوهش هاي میداني را با جدیت پیگیري کنیم 
و در ابتدا مرکز تحقیقات و امروز پژوهش��کده حج تاسیس شد 
و تاکن��ون حدود هزار اثر در همه حوزه هاي مورد نیاز حج نظیر 
آداب س��فر، معارف حج، تاریخ اس��ام، اماکن مکه و مدینه و... 

منتشر شده است.
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دومین کاروان جانبازان ش��امل 41 نف��ر جانباز قطع نخاع 
کمري و گردني و قطع عضو و ش��یمیایي مي باش��ند که 14 نفر 
ویلچ��ري و 3 نف��ر روي تخت هس��تند. ای��ن کاروان را محمد 
س��عیدي مدیر کاروان و 8 نفر عوامل و پزشک همراهي میکند. 
س��اعت 6 و 30 دقیقه صبح ب��ه کاروان جانبازان رفتیم. صداي 
ضرب ورزش باس��تاني از طبقه زیرهمکف هتل لؤلؤ برهان مکه 
مکرمه که مانند یک سالن ورزش با وسایل ورزشي و یک جمع 

نوراني از ورزشکاران دفاع مقدس بود به گوش مي رسید.
مهندس س��عید اوحدي رییس س��ازمان حج و زیارت نیز با 
برخي مسئولین ستادي با دیدن روحیه شاداب این دالورمردان 

دفاع مقدس به جمع آنها پیوستند و شروع به ورزش کردند.
حاج علي انس��اني مداح اهل بیت )ع( که همراه جانبازان مشرف 
شده است، در وسط جمع ورزش مي کرد و بقیه او را همراهي مي کردند.
حاج علي میگوید: اینها که بدون دست و پا اینطور به خودشان نشاط 

مي دهند، نشان مي دهد که وقتي سالم بودند در جبهه چه حماسه اي 
مي آفریدند.حس��ن واحدي جانباز 70 درصد که دوپایش قطع شده 
اس��ت، دارنده مدال قهرماني چرخ زدن با ویلچر شروع به چرخ زدن با 

ویلچر کرد. دیگر جانبازان هم او را تشویق مي کردند.
ناصر خوش گفتار جانباز 70 درصدي که درواقع شهید زنده 
اس��ت. در زمان جنگ یک پایش قطع ش��ده بود و او را دو روز در 
سردخانه به عنوان شهید نگهداري کردند. وقتي فهمیدند هنوز 
زنده است چون پاک نداشت دو سال هویتش نامعلوم بود، االن 
در ورزش هاي رزمي و فوتبال براي خودش قهرماني اس��ت و در 

کنارسایر جانبازان در حال ورزش است.
علي نصراللهي جانباز قطع نخاعي 70 درصد که در حال حاضر 
زخم بس��تر زیادي دارد و روزانه یکي دو ساعت باید کنار پزشک 
باشد، مرشد ضرب زورخانه است. با یک قابلمه ساده چنان ضرب 

زورخانه اي میزند که همه ورزشکاران جانباز را به وجد آورد.

مهمتر از همه اینکه روحاني کاروان حجت االسام محمد تقي 
پاشایي با 25 درصد جانبازي در ورزش باستاني حرفه اي است و 

حضورش در بین ورزشکاران جانباز روحیه بخش است.
تنها خان��م جانب��از کاروان خانم مژگان طرفي ن��ژاد جانباز 
70 درص��د که در اوایل جنگ در بمباران اه��واز خانواده اش را از 
دس��ت داده واالن یک چش��م و یک پا ندارد ه��م قهرمان پرتاب 
دیس��ک و تیراندازي در ایران است و البته خانم همراه ایشان هم 
قهرمان اتومبیل راني است. مدیران کاروان جانبازان این ورزشها 
را براي باال بردن روحیه و آمادگي جسماني جانبازان براي طواف 

و عرفات و منا برگزار مي کنند.
کاروان به مدیریت آقاي غامي 39 نفر جانباز دارد که 25 نفر 
ویلچري و 2 نفر با برانکارد جابجا مي شوند و 6 نفر قطع دست و پا 
و 2 نفر فلج ضربه مغزي و یکي از جانبازان نیز شیمیایي 70 درصد 

است و مابقي قطع نخاع هستند.

بهره برداري از درمانگاه هاي ایران در عرفات و منا
درمانگاه ه��اي ایران در عرفات و منا همزمان با ورود زائران به مش��اعر مقدس��ه آماده 
خدمت رس��اني هستند.مدیر بیمارس��تان مکه مکرمه مرکز پزش��کي حج و زیارت گفت: 
هم اکن��ون کار انتقال تجهیزات و آماده س��ازي این درمانگاه ها در ح��ال اجرا و رو به اتمام 
اس��ت.دکتر فاضل ش��یرخاني که در حین حض��ور در منا و عرفات و ارائه برنامه آش��نایي 
سرگروه ها و مس��ووالن مرکز پزشکي حج س��خن مي گفت، ادامه داد: درمانگاه عرفات از 

چهارشنبه و درمانگاه منا از پنج شنبه، آماده ارائه خدمات هستند.
مدیر بیمارس��تان مکه بیشتر مراجعات صورت گرفته به مراکز درماني ایران را ناشي از 
کوفتگي عضات اعام و تاکید کرد که موارد مربوط به سرماخوردگي و مشکات تنفسي 

نیز در رده هاي بعدي قرار دارد.

جانبازان، قهرمانان بی ادعا
گزارشی از کاروان جانبازان ايرانی در سرزمین وحی

تغذیه و تدارکات حجاج ایرانی چگونه تأمین می شود
تغذیه حجاج نقش اساس��ی در سامت و آرامش جس��می و روحی آنان دارد و زمینه را برای 
بهره گیری بهتر از معنویت س��فر و انجام فرائض زائ��ران فراهم می نماید.این گزارش مختصر به 

تبیین روند تدارک و تأمین مایحتاج زائران می پردازد.
تأمی��ن تدارکات غذایی مورد نیاز زائران و حجاج ایران��ی از مأموریت های اداره کل برنامه ریزی 
تدارک و امور رفاهی زائران می باش��د. برای این منظور مطالعات ، سیاس��ت گ��زاری ، برنامه ریزی 
، هماهنگ��ی های اجرایی ، در ایران و عربس��تان انجام می پذیرد. این برنام��ه ها طبق زمان بندی و 
در قال��ب مذاکره ، عقد قرارداد ، و نظ��ارت و ارزیابی اجرای مفاد قراردادها محقق می ش��ود. در این 
ساختار کمیسیون خرید اقام تدارکاتی با مدیریت اداره کل مزبور به ریاست معاون توسعه مدیریت 
و س��رمایه انسانی سازمان و با حضور مدیران کل حقوقی ، مالی ، حراست و نماینده بعثه مقام معظم 
رهبری شکل گرفته است و از کارشناسان ذیربط حداکثر بهره برداری می شود. تغذیه حجاج شامل 
تعیین برنامه غذایی ، اس��تخراج س��رانه اقام ، تعیین روش تأمین و توزیع کاال و مدیریت و تجهیز 

آشپزخانه های متمرکز و رضایت سنجی از خدمات می باشد.
در حج سالجاری در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکید نماینده محترم ولی فقیه در 
امور حج و زیارت مبنی بر استفاده هر چه بیشتر از کاالهای ایرانی به منظور تقویت تولید داخلی 
56 قلم کاال مانند سبزیجات و لبنیات و خشکبار و ... از کشورمان تهیه و ارسال گردید که نسبت 
به س��ال قبل 150 درصد رشد داشته است . امس��ال برای اولین بار میوه ایرانی مناسب و مطابق 
ذائقه هموطنان به دس��ت زائران رسید که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در نظر است برخی 

صیفی جات و همچنین گوشت و مرغ نیز در آینده از ایران تأمین گردد.
هم اکنون دو آش��پزخانه زین و الدخیل در مدینه منوره و دو آش��پزخانه ابو جدایل و وداد در 
مکه مکرمه غذای 64 هزار حاجی را طبخ و توزیع می نماید . س��اختار کاری و توان نیروی انسانی 
پرسنل آش��پزخانه ها و بهداشت تغذیه از موضوعات مورد توجه سازمان می باشد. در این ارتباط 
انبار تدارکات در مدینه با س��ه نفر نیرو و در مکه با 4 نفر نیروی انس��انی اداره می شود. برخی اقام 
نیز از عربستان تهیه می شود که بخشی از آنها ماهها قبل از موسم حج از طریق شرکت های معتبر 
سعودی و در قالب قراردادهای کارشناسی تأمین می گردد و برای توزیع مناسب اقام شامل اقام 
خش��ک و س��ردخانه ای و تاریخ دار جدول زمانی همراه دستورالعمل نگهداری و تحویل اجناس 
وجود داردکه این روند بر اساس نرم افزار و سفارش سیستمی انجام می پذیرد. بعضی میوه ها نیز بر 
همین اساس در عربستان توسط نیروی ایرانی خریداری و در اختیار هتل ها قرار می گیرد. بعضی 

اقام مورد نیاز کاروانها و آشپزخانه های مرکزی نیز تحویل انبار تدارکات می گردد.
از محس��نات خرید متمرکز میوه که از س��ال گذش��ته به صورت کامل در مکه و مدینه انجام 
گرفت ، تحویل میوه متنوع و مناس��ب و صرفه جویی در هزینه ها و خرید از منبع اصلی ، فراغت 
نیروه��ای هت��ل و کاروان و پرهیز از ایج��اد بازار کاذب و امکان کنترل کمی��ت و کیفیت اقام و 

یکنواخت سازی هر نوع میوه ازجمله آنهاست.
سازمان حج و زیارت طبق سیاستهای نظام درصدد است که استفاده از اقام تدارکاتی ایرانی 

را برای استفاده زائرین عراق و عربستان افزایش دهد.
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پرده کعبه
چگونه بافته می شود

گفته ش��ده که برای نخس��تین بار حضرت اس��ماعیل)ع( 
پ��رده ای روی کعبه کش��یده اس��ت. بعدها قری��ش نیز چنین 
می کردند و پرده داری کعبه برای آنان منصبی ویژه به حس��اب 
می آمد. رس��ول خدا)ص( نیز پس از فتح مکه، پرده آن را عوض 
کرد. بعدها همیش��ه یک��ی از کارهای خلفا و امی��ران،  توجه به 
همین پرده و تعویض س��االنه آن بوده اس��ت. گفتنی است که 
بافتن پرده کعبه از نظر سیاسی بسیار بااهمیت و برای بافنده آن 
مایه افتخار بوده است. در میان دولت های اسامی، در زمانی که 
در هر گوش��ه ای از دنیای اسام دولتی حاکم بود، آنهایی موفق 
به داش��تن این افتخار می ش��دند که از قدرت سیاسی باالتری 
برخوردار بودند. زمانی که دولت س��عودی قوام یافت،  کوشید تا 
خود این اقدام را انجام داده و به این وسیله نفوذ دیگر دولت ها را 
در زمینه امور دینی حج قطع کند. به هر روی گزارش زیر درباره 

وضعیت پرده در دوران سعودی است:

»زمانی که ملک عبدالعزیز در سال 1343 هجری قمری برابر با 
1924 م. زمام امور حجاز را به دست گرفت، در سال 1346 هجری 
قمری برابر با 1927 م. فرمان داد تا کارگاه بافت ویژه ای برای تهیه 
و بافت جامه کعبه مش��رفه احداث گردد و بی درنگ کار احداث آن 
در ماه محرم س��ال 1346 هجری قمری آغاز و در ماه رجب س��ال 
مذکور پایان یافت. در این کارگاه جامه کعبه تهیه گردید. این جامه 
از ابریشم طبیعی و خالص به وس��یله سعودی ها و هندی  ها بافته 
ش��د. کارگاه مزبور به همین منوال همه ساله یک پوشش را برای 
کعبه مش��رفه تهیه می نمود تا این که سال 1352 هجری قمری 
1932 م. فرا رسید. در این سال نخستین جامه کعبه تنها به وسیله 

خود عربستان سعودی تهیه شد.
در سال 1958 م. بار دیگر مصر به تهیه جامه کعبه رغبت نشان 
داد و پ��س از اصرار مصر، مل��ک عبدالعزیز موافقت نمود تا مصر به 
تهیه جامه کعبه بپردازد اما بار دیگر مصر در س��ال 1381 هجری 
قمری 1961 م. روی علل سیاس��ی از آماده نم��ودن پرده امتناع 
ورزی��د و آنگاه ملک عبدالعزیز تصمیم گرف��ت تا کارگاه بافندگی 
جام��ه کعبه را بار دیگر آغ��از نماید. کارگاه مزبور از س��ال 1384 

هجری قمری کار خود را شروع کرد و تا امروز ادامه دارد.
عربس��تان سعودی در س��ال 1357 هجری قمری 1938 م. 
کارگاه تولید و آماده س��ازی پرده کعبه مش��رفه را در مس��احت 
ه��زار و 500 متر احداث نم��ود. در ابتدا کلیه وس��ایل و ابزار آن 
دس��تی و معمولی بود اما در سال 1392 هجری قمری 1972 م 
دستور داده ش��د تا کارگاه جدید در مساحت صد هزار مترمربع 
احداث گردد. ملک فهد که در آن وقت پس��ت معاون دوم رئیس 
ش��ورای وزیران و وزیر کش��ور را عهده دار بود، سنگ بنای آن را 
گذاش��ت و در س��ال 1359 هجری قمری 1975 م هنگامی که 
ولیعهد کش��ور بود آن کارگاه را افتتاح نمود. کارگاه جدید شامل 
دو بخش اس��ت: در بخش نخست آن پوشش داخلی کعبه و پرده 
و کمربند آن بافته ش��ده و روی آن به رشته های نقره ای طافام، 
تزئین می گردد. اما در بخش دوم آن که به ابزارهای مدرن مجهز 

می باشد، جامه خارجی کعبه مشرفه بافته می شود.
بخش های دیگر این کارگاه عبارتند از:

1- بخ��ش بافندگی خ��ودکار ک��ه در آن قالی ها و فرش های 
مساجد تولید می گردد.

2- بخش رنگ آمیزی که در آن ابریش��م مورد استفاده جامه 
کعبه رنگ آمیزی می گردد.

3- بخش اصاح و مرمت کاری که عهده دار اصاح ماشین های 
بافت و ابزار مدرن در این کارگاه می باشد.

  ویژگی های جامه کعبه
جامه کعب��ه از 54 قطعه ترکیب یافته که ط��ول هر قطعه آن 
14 متر و پهنای آن 95 سانتیمتر است. مساحت کلی آن به 2 هزار 
و 650 مترمربع بالغ می گردد. کمربند آن از 16 قطعه ترکیب یافته 

و محیط آن 45 متر و پهنای آن 95 سانتیمتر است.
برای تهیه جامه کعبه به 670 کیلوگرم ابریشم سفید خالص 
نیاز اس��ت تا با 720 کیلوگرم م��واد رنگ آمیزی صورت گیرد اما 
کمربند و پرده دروازه کعبه رشته  های نقره ای و طافام نیاز دارد 

که وزن مجموع آن به 120 کیلوگرم می رسد.
پرده کعبه دارای دو بخش اس��ت؛ یکی پوش��ش ظاهری که 
همیش��ه رنگ س��یاه دارد و دیگر پرده داخلی که دارای رنگ غیر 
س��یاه است. پرده دروازه کعبه که به »برقع« مسمی است، از عین 
پارچه ابریش��می سیاه ساخته شده و در روی آن آیات قرآن کریم 
نگارش یافته اس��ت و با عین رس��م الخط در باالی آن نوشته شده 
است. این کسوه در مکه مکرمه ساخته شده و به کعبه مشرفه اهدا 
گردیده است. هزینه تهیه جامه کعبه مشرفه به 17 میلیون ریال 

سعودی بالغ می گردد. 

  آیات قرآن در روی جامه کعبه
��ٌد  در روی جام��ه کعب��ه، کلم��ه »َل ِإلَ��َه ِإَلّ اهللُ«، »ُمَحَمّ
َرُس��ولُ اهلِل« در می��ان مربع ه��ا با رش��ته های ابریش��می بافته 

 ش��ده و در دو کنار راس��ت و چپ آن، در میان مربع بزرگ لفظ 
»جل جالله« به شکل 8 نقش گردیده است و در خالیگاه آن لفظ 
»یا اهلل« منقش می باشد. روی کمربند کعبه و در قسمت شرقی 
آن با رش��ته  های نقره ای طافام، آیه مبارک��ه »َوِإْذ َجَعْلَنا الَْبْيَت 
ِحيُم« با  اُب الَرّ َمَثابَ��ًة لِلَنّاِس...."« تا »َوُتْب َعَلْيَنآ ِإنََّك َأن��َت الَتَّوّ

خط زیبا نقش گردیده اس��ت.
در قس��مت جنوبی کمربند یعنی در میان رکن حجراالسود و 
حَمِن  رکن یمانی این آیه مبارکه نقش بس��ته است: »بِِس��ِم اهلِل الَرّ

يٌد َعَلی َما َتْعَمُلوَن.« ِحيِم، قل ِصْدٍق اهلل...« تا »َواهلّلُ َش��هِ الَرّ
در قس��مت غربی کمربن��د، یعنی میان رک��ن یمانی و حجر 
ُفوا  َوّ ْبَراِهيَم...« ت��ا »َو لَْيَطّ ْأنَ��ا ِلِ اس��ماعیل آیه مبارکه »َوِإْذ بََوّ
بِالَْبْي��ِت الَْعتي��ِق« نقش گردیده اس��ت اما در قس��مت ش��مالی 
کمربند، این عبارت درج اس��ت: »هِذِه الِْكْس��َوة ُصِنَعْت في َمّكة 

الُْمَكّرمة بَِأْمر خادم الْحرمين ش��ریفين.«
در روی پ��رده دروازه کعب��ه، آیاتی از ق��رآن کریم مثل: رب 
ادخلن��ی مدخ��ل صدق و اخرجت��ی مخرج ص��دق و اجعل لی من 
لدنك سلطانا نصيرا به اش��کال گرد و مربع نقش گردیده است و 
در پایین ت��ر آن، آیه مبارکه: »َوَل َتِهُنوا َوَل َتْحَزنُوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن 

ْؤِمِنيَن« و پس از آن آیه الکرسی نقش یافته است. ِإن ُكنُتم ُمّ
همه این نوش��ته ها با رش��ته های نقره ای طا فام با خط زیبا و 
قشنگ نقش گردیده است. در روایات اهل بیت، گرفتن پرده کعبه 
و تضرع و دعا در آن هنگام مورد تأکید قرار گرفته و نقل شده است 

که حضرت علی بن الحسین)ع( فراوان چنین می کرد.
تا اندی قبل بنی ش��یبه که س��دانت کعبه در دست آنها بود، 
پرده قدیم را گرفته میان خود تقسیم کردند. آنها این کار را تحت 
نظارت دول��ت انجام می دانند. اکنون گویا ب��ه دالیل خاصی که 
ش��اید مهم ترین آنها جلوگیری از امر تبرک بر پرده کعبه باشد، 
برخی از علمای عربس��تان پیش��نهاد حفظ پرده و عدم تقطیع و 
تقسیم ساالنه آن را داده اند. به دنبال آن قرار شده که پرده حفظ 

گردد و در برابر آن، دولت ساالنه پولی به آل شیبه بپردازد.

آب زمزم
قال رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و آله:َماُء َزْم��َزَم لَِم��ا 

ُش��ِرَب لَُه
 پیامبر اکرم -صلی اهلل 
علیه و آله- فرمود: آب 

زمزم به هر قصدی بنوشد 
برای آن شفاست.

بحار االنوار ج 96ص 245
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بیشتر بدانیم
مراعات حقوق مسلماني

مس��لمان، بر ب��رادر دین��ي حقوقي 
دارد که مراعات و اداي آنها، بس��یاري از 
اختاف ها را مي کاهد و روابط اجتماعي 

را در جامعه اسامي تقویت مي کند.
ش��ناخت این حق��وق و وظایف گام 
اول اس��ت، مراعات و اداي آنها گام دوم و 
مراعات متقابل و دو جانبه آنها گام سوم.

در هر یک از این سه مرحله خلل پیش 
آید، آن هدف یاد شده تأمین نمي شود.

حدیثي که نقل مي شود، گوشه اي از 
این حقوق را بیان مي کند:

ابان بن تغلب، به امام صادق )ع( عرض 
کرد: مرا از حقي که مؤمن به گردن مؤمن 

دیگر دارد آگاه کن.
حضرت ابتدا طفره رفت و جواب نداد و 

فرمود: آنها را واگذار و پاسخش را نخواه.
اما ابان با اصرار زیاد، از امام خواس��ت 

که آن حقوق را بیان نماید.
حضرت فرمود: اي اب��ان، تا آنجا حق 

دارد که نیمي از مالت را به او بدهي.
سپس فرمود: اگر تو مالت را با او قسمت 
کني، او را بر خود مقدم نداش��ته اي بلکه 
او را برابر با خود داشتي. وقتي او را مقدم 
م��ي داري که آن نیمه دیگ��ر را که براي 

خویش نگه داشته اي نیز به او بدهي.
این جلوه اي از حق مس��لمان بر گردن 
ماست، یعني ایثار که فراتر از مواسات است.

در حدیث دیگري، نقل شده که کسي 
به امام باقر )ع( گفت: ش��یعیان شما نزد 

ما فراوانند.
حض��رت فرم��ود: آیا ثروتمن��دان به 

مستمندان کمک مي کنند؟
آیا نیکوکاران، از بدرفتاران مي گذرند 

و گذشت مي کنند؟
آیا با هم برابري و مساوات دارند؟

پاسخ داد: نه.
امام فرمود: پس اینان که گفتي شیعه 
نیستند. شیعه کسي است که چنین باشد.

اگر وظایف خود را نس��بت به برادران 
دیني خود ندانیم، ممکن اس��ت قصور و 
کوتاهي از ما صورت بگیرد و به خاطر آن 

مورد مؤاخذه قرار گیریم.
اهمیت مسأله تا بدان حد است که امام 
س��جاد )ع( در حدیث مفصل و بلندي که 
به رساله الحقوق معروف است، این وظایف 
و تکالیفي را که نس��بت به دیگران داریم 
برش��مرده است. ش��ناخت و مراعات این 

حقوق نیز از اخاق سفر به شمار مي آید.
1- کافي 171/2
2- همان 173.

غــار  ثـــور
در س��ه کیلومتري جنوب شهر مکه کوهي قرار دارد که بر فراز آن 
غاري اس��ت به نام غار ثور. نام ثور از ثور بن عبدمناه گرفته شده که در 

آنجا تولد یافته است. 
پیامب��ر هنگام هجرت به مدینه براي گمراه س��اختن دش��منان 
درس��ت برعکس جهت مدینه که در ش��مال مکه قرار دارد به سمت 
جنوب مکه رفته و سه شبانه روز در آن غار پنهان شد. در آیه 40 سوره 

توبه به این واقعه تاریخي اشاره شده است. 
دشمنان در تعقیب رد پاي پیامبر تا کنار این غار آمدند و به فرمان 
خدا، بر در غار تار عنکبوت تنیده ش��د و کبوتري تخم گذاشت. آنها با 

مش��اهده این آثار گمان کردند کسي آنجا نیست و 
برگشتند. از پایین کوه تا فراز آن قریب یک ساعت 

راه است و غار ثور بر باالي آن قرار دارد.
  عرفات

عرفات س��رزمین پهناور و همواري اس��ت که 
هش��ت کیلومتر مرب��ع مس��احت دارد و امروزه به 
خاطر توسعه ش��هر مکه در فاصله  تقریبي بیست 
و یک کیلومتري ش��رق )جنوب شرقي( مکه قرار 
گرفته است. قبًا فاصله آن 24 کیلومتر بود. برخي 

فاصله آن را حدود دوازده میل نوشته اند. 
از رق��ي و بعض��ي دیگر طول و ع��رض آن را دو 
میل در دو میل ذک��ر کرده اند. این مکان دورترین 
موقف از مواقف و مش��اعر حج اس��ت، که در عین 
حال وس��یع ترین آنها نیز محسوب مي گردد و تنها 
موقفي اس��ت که خارج از محدوده حرم قرار گرفته 
است. سه طرف آن سلسله کوهي قرار گرفته که از 

آن به عنوان جبل عرفات یاد مي شود. 

این سلس��له، قوس��ي را به وجود آورده اند که وتر آن را وداي عرنه 
تشکیل داده است.

عرفات موقفي است که باید حجاج از زوال ظهر روز نهم ذي الحجه 
ک��ه روز عرفه نام گرفته تا مغرب هم��ان روز در آن جا توقف نموده به 

نیایش و استغفار بپردازند.
ای��ن حضور را وقوف در عرفه مي نامند و از ارکان حج تمتع اس��ت 
که ترک عمدي آن موجب بطان حج است. عرفات خارج از محدوده 

حرم قرار دارد و اطراف آن با عائم و تابلوهایي مشخص شده است.
در نامگذاري این بیابان به عرفات روایاتی گفته اند که از جمله آنها 

موارد ذیل است.
1-  حض��رت آدم و ح��وا علیهماالس��ام بعد از 
جدایي ممتد و طوالني در این سرزمین به یکدیگر 
رس��یدند و در آنج��ا نس��بت به هم آش��نا و عارف 

گردیدند.
 2- گفت��ه ش��ده خواب��ي که حض��رت ابراهیم 
علیه السام درباره فرزندش اسماعیل علیه السام 
دید در این سرزمین بوده و در آنجا نسبت به وظیفه 
خود عارف و آش��نا گردیده، له��ذا آن بیابان به نام 

عرفات نامیده شد.
3- در روایات��ي از امام صادق )ع( نقل ش��ده که 
فرمودند: جبرئیل حضرت آدم علیه الس��ام را در 
این س��رزمین آورد و به او گفت: اذا غربت الشمس 
فاعترف بذنبک فسمي المعرف العتراف ادم بذنبه 
علیه، چ��ون آفتاب غروب کند ب��ه خطاهاي خود 
اعتراف کن، پس آن موقف عرفات نامیده شد براي 

این که آدم در آنجا به خطاي خود اعتراف نمود.

دعا در عرفات 
امام رضا-علیه السام- فرمود:
هیچ نیکوکار و بدکاری در 
کوههای عرفات دعا نمی کند مگر 
اینکه خدا دعایش را می پذیرد. 
دعای نیکوکاران را در حوائج دنیا 
و آخرت و دعای بدکاران را در کار 
دنیا می پذیرد.
بحار االنوار ج 96 ص251

پيامبر هنگام هجرت به 
مدينه براي گمراه ساختن 
دشمنان درست برعكس 
جهت مدينه كه در شمال 
مكه قرار دارد به سمت 
جنوب مكه رفته و سه 

شبانه روز در آن غار پنهان 
شد. در آيه 40 سوره توبه 
به اين واقعه اشاره شده
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گناهکار و عرفات 
پیامبر اکرم -صلی اهلل علیه و آله- 

فرمود:
گناه کسی از همه بزرگتر است
 که از عرفات برگردد و خیال 

کند آمرزیده 
نخواهد شد.

بحار االنوار ج 96 ص248

دریچه
کوچه های رحمت

  جواد محدثی
کمی در کوچه پس کوچه های رحمت 
بگرد. لحظاتی »کارنامه« خویش را مرور 
کن. چه می بینی؟ نقاط روشن آن بیشتر 

است یا نقاط تیره اش؟
بنا بود ک��ه روز عرف��ه، در »عرفات« 
آمرزی��ده ش��وی، آن اش��ک ها و ناله ها 
چه ش��د و کج��ا رف��ت؟ تنها ب��رای آن 
»نیمروز س��بز دعایی« نبود و فقط قرار 
نب��ود که آن اش��ک ها و گریه ها در دامنه 
»جبل الرحم��ه« جا بمان��د و بیایی! قرار 
هم نیس��ت که »تامات من��ا« را، صفای 
روز »ای��ام تش��ریق« را، زالل نیایش در 
»مس��جدالحرام« را و ش��ور و حال کنار 
کعبه و مقام ابراهیم را اینجا جا بگذاری و 

تهیدست به ایران برگردی.
باری، آینه بردار، کمی به خودت نگاه 

کن.
در خلوت خویش، با خودت صمیمی 
ب��اش، ب��دون تظاه��ر و خودنمای��ی و 

ظاهرسازی، بی تعارف و مجامله.
کیس��تی، در کجایی، چیس��تی؟ منا، 
جایگاه مناسب »خلوت با خویش« است.

می گوی��ی نه؟ به اط��راف بنگر، کمی 
از غوغ��ای ماش��ین ها و ازدحام جمعیت 
فاصل��ه بگی��ر، ب��ه کناره ها، ب��ه جاهای 
خلوت تر برو، کم نیس��تند کسانی که در 
خ��ود،  غرقند، می اندیش��ند، می گریند، 
می نالند، با گردنی کج و چشمانی اشکبار 

همراه با استغفار.
ج��دا از خنده ها و حرف ه��ا، تنها در 
جمع در خلوتی آمیخته به خشوع و دعا. 

آسمان آنها به زمین نزدیک است.
آسمان چشمش��ان هم بارانی است و 

هوای دل شان ابری.
از خود دوباره بپرس: اینجا کجاست و 

من کیستم و چیستم؟
کوچ نزدیک است و سفر، رو به پایان، 

کارم چیست؟
بارم چیست؟

عرفات و مشعر و منا، سرزمین »خلوت 
با خویش« است و »هم صحبتی با خدا.«

  »سحر« در آیات قرآن کریم
در بعضی از روایات داریم که دعا در س��حرگاهان مؤثر است. یکی 
دو نکته را عرض کنم. بعد روایت مربوطه را هم می خوانم. اوالً »سحر« 
یعنی زمان نزدیک به طلوع فجر، زمان نزدیک به دمیدن س��پیده دم 

را »سحر« می گویند.
ثانیاً این تعبیر »س��حر« از آیات قرآن اتخاذ ش��ده است و حتی در 
خود روایت هم این آیات اس��تخدام شده اس��ت. ما در آیات متعددی 
این معنا را داریم که تعبیر به س��حر فرموده است. در سوره الذاریات در 
توصیف متقین می فرماید: »ِإَنّ الُْمَتِّقيَن ِفي َجَنّاٍت َوُعُيوٍن«؛ تا می رسد 
به اینجا که »َو بِاأْلَْسحاِر ُهْم َیْسَتْغِفُروَن« یعنی متقین در سحرگاهان 
طلب مغفرت می کنند. در س��وره آل عمران ه��م در توصیف متقین، 
آنج��ا که خصوصیات آنها را بیان می کند، می فرماید: »َوالُْمْس��َتْغِفِریَن 
بِاأَلْس��َحاِر.« در سوره حضرت یوسف)ع( آنجایی که فرزندان حضرت 

یعقوب)ع( آمدند و پش��یمان ش��دند و خواس��تند 
عذرخواهی و توب��ه کنند، به پدر گفتند: »َی��ا َأبَانَا 
اْس��َتْغِفْر لََن��ا ُذنُوبََنا ِإنَّا ُكَنّ��ا َخاِطِئيَن«؛ آنها راجع به 
گناهان ش��ان تقاضای مغف��رت کردند و حضرت به 
آنها پاسخ داد: »قال سوف اس��تغفرلكم ربی انه هو 
الغفور الرحيم«. فرمود: من بعداً از پروردگارم برای 
شما اس��تغفار می کنم. یعنی همان موقع استغفار 
نک��رد و کار را به آینده موکول ک��رد. حاال من بعداً 
س��ر این مطلب را می گویم. در روایتی هم داریم که 
��َحِر«؛ یعنی او می خواست هنگام  َرُهْم إلَی الَسّ »أَخّ
سحر برایشان استغفار کند. غرض این که آیات هم 

آن موقعیت خاص سحر را مطرح می کند.
  سحر در روایات

در روای��ات هم ما این مطلب را داریم و من فقط 
دو سه روایتی را که در ارتباط با آیات است، مطرح 
می کنم وگرنه روایت در این زمینه زیاد اس��ت. در 
روایت��ی از پیغمبر اک��رم)ص( در بین وصایایی که 

به عل��ی)ع( می فرمایند: آمده اس��ت که حضرت خط��اب به عل)ع( 
می فرماید: »یا َعِلی َو بِاألْس��َحاِر َفاْدُع لُتَرْد لََك َدْعَوُه«؛ 

یعن��ی ای علی، هنگام س��حر دعا کن و از خدا درخواس��ت کن! 
چ��را؟ چون دعای��ت در آن موقع رد نمی ش��ود. »ال ترد لک دعوه« 
بع��د حضرت علت را بیان فرمودند: »َو إَنّ اهلَل َتباَرک َو َتَعالَی یُقوُل َو 
الُْمْس��َتْغِفریَن بِاأْلَْسحاِر«؛ چون خداوند چنین فرموده است و همان 

آیه را استخدام کردند.
  در سحر چه بخواهیم؟

در باب »درخواست« که چه باشد، لسان روایات عمومی است و هر 
خواسته ای را شامل می شود. یعنی انسان در سحر می تواند هر چیزی 
را از خداوند بخواهد. اما در هر س��ه آیه ای که مطرح شد که روایات هم 
به همین س��ه آیه استناد کرده بودند، درخواست مربوط به »مغفرت« 
ْسَحاِر ُهْم َیْس��َتْغِفُروَن«؛ حتی فرزندان  کردن از خداوند اس��ت »َوبِاأْلَ
یعق��وب هم از پدر طلب غفران کردند و او در جواب 

آنها گفت: »َس��ْوَف َأْس��َتْغِفُر لَُكْم َربَِّی.«
  تأثیر سحر بر استغفار

این مطلب هیچ منافاتی ندارد با این که س��حر 
در تاثیرگذاری روی دعا به طور کلی، چه دعا برای 
استغفار باش��د چه برای غیر استغفار، نقش داشته 
باشد. مطلب این اس��ت که این زمان بیشترین اثر 
را در بی��ن ادعیه، روی دعای��ی دارد که بنده برای 
مغفرت و آمرزش خود می کند. دیدید که هر س��ه 

آیه هم مربوط به مغفرت بود. 
گرچه روایات ما دایره و مدار دعا را باز کرده بود 
اما آیاتی که اس��تخدام فرموده بودند، همه مربوط 
به طلب غف��ران از خداوند و آمرزش خواس��تن از 
او ب��ود. پس می فهمیم که این زمان، یعنی س��حر، 
روی اس��تغفاری که عبد می کند و پوزش هایی که 
از ربّش می طلبد، تأثیر ف��راوان دارد و در حقیقت 

اثرش روی آن بیشتر است.

استغفار در سحرگاه 
پذيرفته تر است

درس های اخالقی آيت اهلل حاج شیخ مجتبی تهرانی

پيامبر)ص( فرمودند: ای 
علی، هنگام سحر دعا كن 
و از خدا درخواست كن! 
چرا؟ چون دعايت در آن 

موقع رد نمی شود. »ال ترد 
لک دعوه« بعد حضرت 

علت را بيان فرمودند: »وان 
اهلل تبارک و تعالی يقول و 
المستغفرين باالسحار«
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حج اکبر و اصغر  
معاویه بن عمار گوید:
از امام صادق علیه السام 
پرسیدم روز حج اکبر 
چه روزی است؟ حضرت 
فرمود: روز حج اکبر روز 
عید قربان است و حج اصغر 
عمره است.
معانی االخبار ص 295

  حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر
صفا و مروه از نشانه های دین خدا و سعی میان آن دو، یکی از 
ارکان حج بیت اهلل الحرام است. حج گزارانی که برای حج یا انجام 
عمره به مکه مکرمه می آیند، در این جایگاه مقدس پای نهاده، با 
مجس��م نمودن سعی هاجر و در تأسی به روش رسول خدا)ص( 
هفت مرتبه فاصله میان این دو کوه را با قصد قربت می پیمایند.

  صفا و مروه در لغت
»صفا« در لغت به معنای س��نگ س��خت و صافی است که با 
خاک و شن مخلوط نباش��د. و مروه سنگی باشد سیاه و سست 
و نرم که زود شکس��ته شود. در زمان حضرت ابراهیم)ع( این دو 
کوه به نام های صفا و مروه شناخته شده و نام آنها در کتب تاریخ 
آمده است. هم اکنون صفا و مروه، نام دو کوهی است که در ضلع 
شرقی مسجدالحرام در محلی به نام مسعی و با فاصله ای حدود 

395 متر رو در روی یکدیگر قرار گرفته است.

  پیشینه تاریخی
کوه های صفا و مروه تا قبل از هبوط حضرت آدم)ع( به زمین، 
پیش��ینه تاریخی دارد. امام صادق)ع( در رابطه با نامگذاری این 
دو ک��وه، فرموده اند: »صفا را صفا نامیدن��د بدان جهت که آدم 
برگزیده بر آن فرود آمد. پس برای این کوه نامی از اس��م آدم را 
انتخاب کردند. خداوند عزوجل می فرماید: »ِإَنّ اهلّلَ اْصَطَفی آَدَم 
َونُوًحا...« و حوا بر مروه فرود آمد پس نامی از مرأه برای این کوه 
برگزیدند. لیکن شهرت این دو کوه از زمان حضرت ابراهیم)ع( 
به بعد است آن گاه که حضرت همراه با هاجر و اسماعیل به مکه 

آمد. آنان را در کنار حجر جای داد و خود به شام بازگشت..
هاجر با مش��اهده تشنگی اس��ماعیل و به جست وجوی آب، 
حی��ران هفت مرتبه فاصل��ه میان صفا و م��روه را دوید و از دور 
نگ��ران احوال فرزند بود. ناامید بازگش��ت و ک��ودک خویش را 
ب��ه همان حال دید که بر خود می پیچید. ناگاه صدایی ش��نید. 
نگریست و کسی را ندید، گفت: صدای تو را شنیدم، اگر خبری 
پیش تو هس��ت، مرا یاری کن و به فری��ادم رس. در این هنگام 
جبرئیل)ع( برای او آش��کار شد. مادر اس��ماعیل از پی او به راه 
افت��اد و جبرئیل با پای خود به محل چاه زمزم کوفت و از همان 

جا آب روی زمین آشکار شد.
ابن عباس گوید: نخس��تین کسی که میان صفا و مروه دوید، 
مادر اس��ماعیل بود و به دنبال هفت مرتبه آمد و شد هاجر بین 
صفا و مروه، سعی س��نت شد و اولین بار ابراهیم خلیل همراه با 

فرزندش اسماعیل، این سنت الهی را انجام دادند.

  صفا و مروه در قرآن
َفا َوالَْمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اهلّلِ  در س��وره بقره آمده اس��ت: »ِإَنّ الَصّ
َع  َف بِِهَما َوَمن َتَطَوّ َوّ َفَمْن َحَجّ الَْبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َیَطّ

َخْيًرا َفِإَنّ اهلّلَ َشاِكٌر َعِليٌم.«
همانا صفا و مروه از شعائر و نشانه های خداوند است پس هر 
کس ح��ج خانه خدا یا عمره را انجام دهد، گناهی بر او نیس��ت 
که بر آن دو طواف کند )و س��عی صفا و م��روه انجام دهد( و هر 
ک��س به میل خود نیکی کند، بداند خداوند ]در برابر آن نیکی[ 

سپاسگزاری داناست.«

  صفا و مروه و اهمیت آن در روایات
مستکبران و زورمندان را رسم بر این است که در روی زمین، 
متکبرانه گام برداش��ته، هنگام راه رفتن به دیگران فخرفروشی 

می کنند. این کس��ان هنگام انجام اعمال و مناسک حج آن گاه 
که به مسعی گام نهاده، گاهی آرام و گاهی نیز هروله کنان فاصله 
می��ان صفا و م��روه را طی می کنند، حالت نخوت و غرورش��ان 

شکسته شده، در درون احساس حقارت و زبونی می کنند.
ابابصیر گفته اس��ت از ام��ام صادق)ع( ش��نیدم که فرمود: 
هیچ قطعه زمینی نزد خداوند از محل س��عی دوست داشتنی تر 
نیس��ت، زیرا خداوند هر سلطه گر ستیزه جویی را در آن، خوار و 

ذلیل می نماید.
آنان ک��ه مخلصانه در مس��عی قدم می گذارن��د، بهره های 
معنوی فراوانی نصیب ش��ان خواهد شد. پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله وس��لم( به م��ردی از انصار فرمود: آن گاه ک��ه میان صفا و 
مروه س��عی کنی، نزد خداوند پاداش آن که پیاده از شهرش به 
مک��ه آمده و نیز پاداش آن کس که 70 بنده مؤمن را آزاد کرده، 

خواهی یافت.
امام سجاد علیه السام نیز فرمود: مائکه سعی کنندگان میان 
صفا و مروه را شفاعت کنند، شفاعتی که مورد قبول قرار می گیرد.

  فاصله صفا تا مروه
فاصله صفا تا مروه 766 و نیم ذراع اس��ت که مساحت هفت 

بار آمد و شد میان آن دو، پنج هزار و 365 و نیم ذراع است.
هم اکنون مس��عی به صورت سالن سرپوش��یده ی به طول 
394/5 مت��ر و عرض 50 متر به ش��کل زیبایی س��ا خته ش��ده 
اس��ت. روی پش��ت بام آن نیز دیواره ای گذاش��ته اند و برخی از 
اهل س��نت انجام س��عی می کنند. در میانه مس��عی نیز دو راه 
باریک س��اخته اند که هر یک با دی��واره کوتاهی از یکدیگر جدا 
ش��ده که افراد معذور روی چرخ نشسته و در داخل آن که یکی 
به طرف صفا و دیگری به طرف مروه اس��ت، آنها را حرکت داده، 

سعی کنند.

  مستحبات سعی
آن گاه که حج  گزار اراده س��عی کند، مس��تحب اس��ت کنار 
حجراالسود آمده، آن را استام نماید، سپس به سوی چاه زمزم 
رفته از آب آن بیاشامد و در صورت امکان، با آن غسل کند و اگر 
می توان��د مقداری از آب زمزم را به بدن خود بریزد و س��پس از 

دربی که مقابل حجراالسود قرار دارد، وارد مسعی شود.
اب��ن زه��ره )585-511 ه.ق( پ��س از بی��ان مطل��ب فوق 
می افزاید: از مس��تحبات سعی آن اس��ت که با طهارت به سوی 

کوه صفا آمده، از آن باال برود. 
س��پس به ط��رف کعبه بایس��تد و ه��ر ی��ک از »اهلل اكبر«، 
»الحم��دهلل« و »ل اله ال اهلل« را هف��ت مرتبه بگوید و پس از آن، 

این دعا را سه بار بخواند:
ُ َوْحَدُه َل َشِریَك لَُه لَُه الُْمْلُك َو لَُه الَْحْمُد یُْحِيي َو   »َل ِإلََه ِإَلّ اهلَلّ

یُِميُت َو ُهَو َحٌيّ َل َیُموُت بَِيِدِه الَْخْيُر َو ُهَو َعَلی ُكِلّ َشيْ ٍء َقِدیٌر.«
س��پس بر پیامبر)ص( و خاندان او درود فرستاده، سوره قدر 

را بخواند.

از صـفا
تا مروه
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اهمیت کعبه 
عن ابی عبداهلل 

-عليه السالم- قال: 
اَیزاُل الّدین قائِمًا ماقاَمْت 

الَكْعَبُة.
امام صادق -علیه السام- 

فرمود: تا کعبه برپاست 
دین برپاست.

بحار االنوار ج 96 57

مشاعر مقدس و مساجد آنها

عرفات را
بايد شناخت

عرفات، نام منطقه وس��یعی اس��ت با مس��احت حدود 18 
کیلومتر مربع که در ش��رق مکه، اندک��ی متمایل به جنوب در 
میان راه طائف و مکه قرار گرفته اس��ت. این منطقه به وس��یله 
کوه هایی که به ش��کل نیم دایره در اطرافش قرار دارد،  مشخص 
ش��ده اس��ت. زائران بیت اهلل الح��رام در روز عرف��ه، یعنی نهم 
ذی الحجه در این منطق��ه حضور دارند. این حضور در اصطاح 
فقهی »وق��وف« نامیده می ش��ود و از ارکان حج تمتع اس��ت. 
عرفات خارج از مح��دوده حرم قرار دارد و اط��راف آن با عائم 
و تابلو به طور دقیق مش��خص شده اس��ت. گفته اند نام عرفات 
مربوط به زمانی اس��ت که جبرئیل مراس��م ح��ج را به آدم)ع( 
آموزش داد و در پایان به او گفت: »عرفت؟« )آیا ش��ناختی؟( و 
در نقلی دیگر آمده اس��ت که آدم و حوا پس از هبوط از بهش��ت 
و آمدن به روی کره خاک��ی، در این منطقه همدیگر را یافتند و 
یکدیگر را ش��ناختند )تعارفا(. در ش��مال شرقی عرفات »جبل 
الرحمه« قرار دارد. این کوه مستقل از کوه هایی است که منطقه 
را در حصار خود گرفته. روایت ش��ده است که رسول خدا)ص( 

خطبه حجه الوداع را بر فراز این کوه ایراد کرد.
  مسجد نمره

در س��مت غرب��ی عرفات،  مس��جدی اس��ت بزرگ ب��ه نام 
»مس��جد نمره« این مسجد را به نام »مسجد ابراهیم« و »مسجد 
عرفه« هم می خوانند. مسجد نمره احتماالً در قرن دوم هجری بنا 
ش��ده و پس از آن همواره مورد توجه مورخان و سفرنامه نویسان 
بوده اس��ت. محتمل است که مس��جد از قرن نخست برپا بوده و 
بعدها تجدید بنا ش��ده اس��ت. مساحت مس��جد در عهد مهدی 
عباسی حدود هشت هزار مترمربع بوده و این نشانه اهمیتی است 
که این مس��جد در قرن دوم هجری برای مسلمانان داشته است. 
مس��جد نمره در س��ال 559 ه.ق به دس��ت جواد اصفهانی وزیر، 

بازس��ازی شد و مساحت آن تا حدود 14 هزار و 400 متر افزایش 
یافت. گویا این مسجد در آن زمان بدون سقف و رواق بوده است. 
س��پس در عهد عثمانی ها، رواق هایی برای آن ساخته شد. بنای 
فعلی مسجد در عهد سعودی ها ساخته شده و مساحت آن حدود 
18 هزار مترمربع است. اکنون این مسجد دارای رواق های متعدد 

و نیز چهار مناره است که در شرق و غرب آن قرار دارد.
  مشعرالحرام

ِر الَْحَرامِ ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا اهلّلَ ِعنَد الَْمْش��عَ َفِإَذا َأَفْضُتم ِمّ
در راه بازگشت از عرفات به س��وی مکه، وادی مازمین واقع 
ش��ده که در میان دو کوه ق��رار دارد. »مازم« به معنای راه تنگ 
و یا تنگه اس��ت و این اش��اره به دو راه رفت و برگشت تنگ این 
ناحیه می باش��د. با عبور از این وادی، به »مزدلفه« می رسیم که 
مشعرالحرام در آنجا واقع شده است. در سوی دیگر مشعرالحرام، 
وادی محس��ر قرار دارد. منطقه مشعر با عائم خاصی مشخص 
ش��ده و وقوف در آن از ارکان حج تمتع است. نام مزدلفه را از آن 

روی انتخاب کرده اند که محل اجتماع مردم است.
  مسجد مزدلفه

در فاصل��ه 6 کیلومت��ری مس��جد نمره و پن��ج کیلومتری 
مس��جد خیف در منا، مس��جد مزدلفه قرار دارد. این مس��جد 
در آغاز عهد عباسی مس��احتی حدود 4 هزار مترمربع داشته 
و تنها دارای حصار در اطراف بوده و س��قفی نداش��ته اس��ت. 
مس��جد مزبور بارها بازسازی شده اس��ت. عثمانی ها در سال 
1072 ه. ق آن را بازس��ازی کردن��د. در س��ال 1399 بن��ای 
جدید آن خاتمه یافت. اکنون مس��احت مس��تطیل شکل آن 

حدود 6 هزار مترمربع است.
  منا

منا، پس از گذش��تن از وادی محسر آغاز می شود؛ جایی که 
حجاج از روز دهم تا دوازدهم- و برخی تا روز س��یزدهم- در آن 
می مانند. فاصله شمال مکه تا منا 6 کیلومتر است. نزدیک ترین 
موقعیت، منا به مکه، جمره عقبه اس��ت؛ جایی که نخستین بار 
مس��لمانان یثرب با رسول خدا)ص( بیعت کردند و بیعت آنها با 
نام »بیعه العقبه« ش��هرت یافت. دورترین قسمت آن نیز وادی 

محسر است که میان مزدلفه و منا قرار دارد.
گفته ان��د کلم��ه »منا« برگرفت��ه از این س��خن جبرئیل به 
آدم)ع( اس��ت که: »تمنی الجنه؟« )آیا آرزوی بهش��ت داری؟( 
چند مسجد در منا وجود داشته که برخی از میان رفته و برخی 

موجود است.
  مسجد کوثر

مسجد کوثر یکی دیگر از مساجد منا بود و گفته اند که سوره 
کوثر در این مسجد بر رسول خدا)ص( نازل شد. این مسجد در 
جریان س��اختمان پل هایی که در اطراف منا ایجاد شده، از بین 

رفته است.

تنها در صورتی می توان برای خداوند حرم و 
حريمی، بيت و طوافی، حجر و استالمی ركن و 
مقامی و... فرض كرد كه او با اسماء تشبيهی 
خود ظاهر شده و بخواهد بندگانش را از اين 

طريق به خود نزديک كند
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رمز اتحاد
  رضا کریمی

مؤمنان و ب��رادران دین��ی علی رغم 
داشتن س��لیقه های مختلف با همدیگر 
رفتار محترمانه داش��ته و ب��ا مهرورزی و 
عطوفت اس��امی برخ��ورد نمایند. اگر 
خدای ناکرده از کسی که سابقه درخشان 
دارد، لغزشی صورت گرفت، باید با حفظ 
حرم��ت او و با مهرورزی و عطوفت در پی 
اصاح آن شخص برآمده و نباید لغزش ها 
را بزرگ کرده و به تس��ویه حس��اب های 

گروهی و سیاسی تبدیل نمود.
در روایت آمده اس��ت که انسان های 
گنهکار را مورد س��رزنش ق��رار ندهید، 
بلکه به آنها ترحم کنید و راه راس��ت را به 
آنها نشان دهید. گاهی در جامعه افرادی 
که منش��أ خدمات بزرگی بوده اند، در اثر 
اش��تباهات کوچک منزوی می ش��وند. 
شایس��ته اس��ت ب��ا عطوفت اس��امی و 
مهرورزی از تقصیر این افراد چشم پوشی 

شود و از انزوای آنها جلوگیری شود.
حض��رت عل��ی)ع( می فرماین��د: از 
لغ��زش جوانمردان چشم پوش��ی کنید. 
گاه��ش چشم پوش��ی موج��ب بیداری 
انسان می شود و س��بب می شود آن فرد 

خدمت بیش��تری به جامع��ه ارائه دهد 
و در جهت جبران اش��تباهات گذش��ته 
خودش برآید، البته رأفت در مقابل افراد 
معاند و لجوج و کژاندیش صحیح به نظر 
نمی رس��د، زیرا آنها نمی توانند عطوفت 
اس��امی را درک کنن��د و از این رفتار و 
برخ��ورد سوءاس��تفاده نم��وده و در پی 

ضربه زدن های مکرر برمی آیند. 
دوس��ت و دش��من بای��د حس��اب 
جداگانه ای داش��ته باش��ند. اگر رأفت 
و رحمت اس��امی و مهرورزی در بین 
آحاد م��ردم جامع��ه رونق پی��دا کند،  
گام ه��ای زی��ادی در راه تحق��ق اتحاد 
مل��ی برداش��ته خواهد ش��د و صفوف 
مردم مس��تحکم و منس��جم تر خواهد 
گردید و دش��من از وح��دت و همدلی 

ملت مأیوس خواهد شد.

حاجی نمونه

فرو ریختن گناه 
امام صادق -علیه السام- 
درباره رمی جمرات 
فرمود:
با هر سنگریزه ای که 
حاجی می زند یک گناه 
کبیره هاکت بار از وی 
فرو می ریزد.
بحار االنوار ج 96ص 273

  حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان
محمد رس��ول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( در عام الفی��ل از مادر زاده 
ش��د و با تول��د او، نور خداوندی ب��ر کره خاکی تابی��دن گرفت. طاق 
کس��ری فرو ریخت، دریاچه ساوه خش��کید و آتش آتشکده فارس به 
خاموشی گرایید. او پدر بزرگوارش را ندید و مادرش در ششمین سال 
تول��د فرزندش، زندگی را بدرود گفت. پس از آن، تا دو س��ال جدش 
عبدالمطلب، شخصیت برجسته مکه، سرپرستی او را برعهده داشت 
و آن گاه که او درگذش��ت، ابوطالب عموی بزرگوارش، سرپرستی اش 
را پذیرف��ت. در 25 س��الگی با خدیجه ازدواج کرد و پس از گذش��ت 

15 سال از این پیوند، در 40 سالگی به پیامبری برانگیخته شد.
او ف��ردی مورد اعتماد، امین و صادق بود که هر س��ال، یک ماه را به 
عبادت در غ��ار حرا می پرداخت و هرگز کس��ی از وی خاطره ای بد در 
ذهن نداش��ت و از او دروغی نش��نیده بود. تا سه س��ال، دعوت آشکار و 
رسمی نداشت، به همین دلیل توانست جمعی از مردمان پاک فطرت 
را به دین مبین اس��ام درآورد. نخستین مس��لمان، علی)ع( و دومین 
آن حضرت خدیجه کبری)س( بود. با آش��کار ش��دن و رسمیت یافتن 
دعوت، دشمنی قریش نیز با اسام و مسلمانان آغاز شد و کسانی مانند 
ابوجهل، عتبه بن ربیعه و ابوس��فیان و حتی عمویش ابولهب، بدترین 
آزارها را به وی و پیروانش رساندند اما آنان سرسختانه مقاومت کردند.

در س��ال پنجم بعثت، گروهی از مسلمانان به رهبری جعفر فرزند 
ابوطال��ب، مخفیانه از مک��ه هجرت کردند و با عبور از دریای س��رخ، 
به حبش��ه رفتند تا از فش��ار مشرکان در امان باش��ند. سال های پس 
از آن، پیامبر )صل��ی اهلل علیه وآله( با حمای��ت ابوطالب و دیگر افراد 
بنی هاش��م )جز ابولهب( در مکه زندگی می ک��رد. حمایت ابوطالب 
نقش بس��یار مهمی در محافظت از رس��ول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
داش��ت. زمانی که قریش نتوانس��تند ابوطالب را ب��ه ترک حمایت از 
رس��ول خدا)صلی اهلل علیه وآله( وادار کنند، پیمان اتحادی را بر ضد 
بنی هاش��م امضا کردند. این پیمان که در سال هفتم بعثت امضا شد، 
بنی هاشم را محصور در شعب ابیطالب؛ یعنی محله بنی هاشم در مکه 
کرد و قریش از داشتن روابط اقتصادی و خانوادگی با آنان سر باز زد.

 شکس��تن این پیم��ان از دید قری��ش، تنها زمانی ممک��ن بود که 
بنی   هاش��م دست از حمایت رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( بردارند و 
او را به قریش تحویل دهند. پس از س��ه سال سختی و مرارت، قریش 
با س��رافکندگی، پیم��ان خود را لغو کرد و بنی هاش��م با س��رافرازی 
زندگ��ی جدید خ��ود را آغاز کردند. دی��ری نپایید ک��ه دو یار دیرین 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله(، ابوطالب و خدیجه، یکی پس از دیگری 
دنیا را وداع گفتند. سال دهم بعثت، به مناسبت درگذشت این دو یار، 
عام الحزن، یعنی سال اندوه نامگذاری شد. در سال یازدهم بعثت، بارقه 
امیدی از سوی یثرب درخشید و تنی چند از مردم آن سرزمین با اسام 
آش��نا شده، به آن گرویدند. سپس در سال های دوازدهم و سیزدهم بر 
ش��مار آنان افزوده شد. بدین ترتیب اس��ام که در مکه و در کنار خانه 
خدا در حصار مش��رکان بدطینت زندانی بود، در بیرون مکه و در شهر 
یثرب، خود را آزاد یافت. مکه خاطره 13 سال نخست بعثت را به همراه 
دارد که در یکسو دشمنان مشرک رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( قرار 
داشتند و در سوی دیگر، آن حضرت با یارانی انگشت شمار اما مقاوم که 
در زیر شکنجه های سهمگین مشرکان فریاد احد احد آنان فضای شهر 
مکه را پر کرده بود، حیات اس��ام را در بستر تاریخ تداوم می بخشید. 
آن زمان قبله مس��لمانان بیت المقدس بود، اما مس��جدالحرام و کعبه 

مقامی بس واال و ارجمند داشت. رس��ول خدا)صلی اهلل علیه وآله( در 
س��ال س��یزدهم بعثت، به دعوت مردم یثرب به آن شهر رفت و مکه را 
برای مدتی کوتاه در اختیار مش��رکان قرار داد. هفت سال بعد توانست 
برای مدت س��ه روز به قصد انجام عمره به مکه آید و سرانجام، در سال 
هشتم هجرت، این شهر را که مرکز توحید ابراهیمی بود، از لوث وجود 

مشرکان نجس و بت ها پاک سازد.
در سال دوم هجرت، قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی کعبه 
تغییر کرد و این نش��ان داد که مکه و کعبه پایگاه اصلی اس��ام بوده و 
خواهد بود. ای��ن اقدام، عاوه بر پیروزی فرهنگی بر یهود، پیروزی بر 
قریش نیز بود که کعبه را در انحصار خود و عقاید شرک آلودشان قرار 
داده بودند. در واقع با این حرکت،  دین ابراهیم که اس��اس آیین های 
توحیدی بود، به معنای واقعی احیا گردید. رسول خدا)صلی اهلل علیه 
وآله( با پی��روزی بر قریش، مکه را با همه عظمتی که داش��ت، مرکز 
دول��ت خویش قرار نداد. دلیلش آن بود که به انصار، این یاران دیرین 
خ��ود قول داده بود تا در کنار آنها بماند و ماند. رس��ول خدا )صلی اهلل 
علی��ه وآله( در خان��ه ای در کنار مس��جدالنبی)ص( رحلت کرد و در 
همان نقطه که درگذش��ت، مدفون ش��د؛ جایی که قلب بیش از یک 

میلیارد مسلمان برای زیارت آن می تپد.

مکه از ظهور اسالم تا هجرت
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چرا رمی جمرات 
عل��ی بن جعف��ر می گوی��د: از امام 
کاظم -علیه الس��ام- پرس��یدم: چرا 

رمی جمرات واجب شده است؟
فرمود: چون ابلیس لعین در جایگاه 
این سنگها برای ابراهیم -علیه السام- 
ظاهر ش��د و آن حضرت او را سنگس��ار 

کرد، این کار در حج سنت شد.
بحار االنوار ج 96 ص273

چهار مطلب بهداشتی و پزشکی برای زائران 

    با توجه به این که فعالیت ش��ما بتدریج و با 
توجه به نزدیک شدن به روزهای اعزام به مکه 
زیاد می شود،  تبخیر مایعات از بدن تان نیز زیاد 
خواهد شد و طبیعتاً امکان این که تعادل آب و 
الکترولیت شما دچار اشکال شود، کم نیست. 
پس تا می توانی��د،  مایعات بخورید! اگر حجاج 
مایعات بیشتری بنوش��ند، جلوی بسیاری از 

ناراحتی های کلیوی شان گرفته خواهد شد.
    اگر س��ابقه س��نگ کلیه داش��ته باشید و 
مایعات کمی بنوش��ید، قطعاً در معرض خطر 
تش��کیل س��نگ کلیه قرار خواهی��د گرفت و 
همین امر موجب آزار و اذیت تان شده و خطر 
عود کلیه دردتان را به همراه خواهد داش��ت. 
کسانی که س��ابقه س��نگ کلیه دارند، حتماً 
باید به پزش��ک کاروان ش��ان اط��اع دهند تا 
آنها آمادگی الزم را داش��ته باشند و اگر پیش 
از اعزام به حج نیز به پزشک متخصص مراجعه 
کرده ان��د و س��ونوگرافی انج��ام داده اند، این 
مسأله را باید به پزشک کاروان نیز اطاع دهند 

تا او بهتر بتواند به این گروه از بیماران،  در مواقع 
ضروری، سرویس پزشکی ارائه کند.

    افرادی که دچار تکرار سوزش و احتباس 
ادرار هس��تند، بای��د بدانند که ش��ایع ترین 
عل��ت تک��رار ادرار در ایام ح��ج، علل عصبی 
اس��ت؛ البته به ش��رط آن که مشکات دیگر 
)مشکات پروستات در آقایان و عفونت های 

ادراری در خانم ها( رد شده باشد.
    برخی از زائران دچار مش��کل فشار خون 
هس��تند و مهم تری��ن بحث طبی ک��ه برای 
آنها مطرح اس��ت، بحث رژیم غذایی اس��ت. 
خوش��بختانه در آش��پزخانه مرک��زی بی��ن 
10 ت��ا 15 درص��د غذاها به ص��ورت رژیمی 
تهیه می شود و افرادی که رژیم غذایی خاص 
دارند، حتماً بای��د آن را رعایت کنند و ضمناً  
داروهایش��ان را هم��راه ببرند؛ از اس��ترس و 
هیجان��ات بپرهیزند و برای افزایش یا کاهش 
دوز داروهایش��ان حتم��اً با پزش��ک کاروان 

مشورت کنند.

ما زائران الزم اس��ت با عنایت ب��ه موارد زیر، 
به ش��یرین تر کردن لحظ��ات روحانی خود و 

دیگران کمک نماییم.
    از کش��یدن س��یگار و قلی��ان به صورت 
دسته جمعی در اتاق ها و در محیط آشپزخانه 
و هنگام توزیع غذا و در س��ر سفره غذاخوری 

جداً خودداری نماییم.
    با شس��تن مرتب پاه��ا و جوراب، از ایجاد 
بوی ب��د در فضای عمومی و اتاق اس��تراحت 

جلوگیری نماییم.
    از عطره��ای مح��رک و دارای بوی زننده 

جهت رعایت حال دیگران استفاده نکنیم.
    از رفتارهایی نظیر دست کردن در بینی، 
رها کردن خل��ط و آب دهان در محیط، پاک 
ک��ردن عرق بدن با دس��ت، پ��اک کردن آب 
بینی با آس��تین و پاک کردن دهان با دس��ت 

پرهیز نماییم.
    از خ��وردن می��وه و س��بزی نشس��ته و 

ضدعفونی نشده، خودداری کنیم.
     از مص��رف مواد قندی زیاد مانند ش��یرینی، 

شکات و حتی قند زیاد به همراه چای پرهیز کنیم.
    از حضور با لباس نامناسب در محیط های 

عمومی خودداری نماییم.
    روی س��فره راه نروی��م و از حرف زدن در 
هنگام خوردن غذا و بیرون ریختن مکرر مواد 

غذایی از دهان اجتناب نماییم.
    با اس��تفاده مناس��ب از توال��ت فرنگی، از 
آلودگی محی��ط توالت ها خودداری نماییم و 
با شست وش��وی دست های خود با صابون، از 

آلودگی دور بمانیم.
    از س��رفه کردن بدون استفاده از پوششی 
نظیر دس��تمال کاغ��ذی روی ده��ان خود 

اجتناب کنیم.
    در معاشرت با زائران و مسئوالن کاروان، 
ادب را رعایت کنیم. ایام حج دوران یکرنگی، 
صفا و محبت اس��ت. با تکبر، غ��رور و بر زبان 
آوردن کام نیشدار و نیز خودمحوری و عدم 
احساس مس��ئولیت و عدم مشارکت در امور 
جمعی، شیرینی این ایام الهی را بر کام خود و 

دیگران تلخ نکنیم.

در میان ما پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ هاي 
س��الخورده اي حضور دارند که در لحظات 
مختلف س��فر به کمک م��ا نیازمندند. آنها 
بعضاً به دلی��ل احس��اس مزاحمت ممکن 
اس��ت این نیاز را ب��ه زبان ج��اري نکنند، 
لذا الزم اس��ت آنها را تحت مراقبت  داشته 
باش��یم و در مورد آنان ن��کات زیر را مورد 

توجه قرار دهیم:
    قبل از جابجای��ي از محلي به محل دیگر 
)مثًا قبل از عزیمت به عرفات، مش��عر و منا( 
وس��ایل ش��خصي، به ویژه داروه��اي مورد 
اس��تفاده آنها را وارس��ي نمایی��م تا مطمئن 

شویم که فراموش نشده است.
    مراقب باشیم که آنان داروهاي خود را به 

موقع مصرف کنند.
    در راهپیمایي ها و انجام مناسک، سرعت 
حرکت خود را با آنان تنظیم و در انجام اعمال 

حج به آنان کمک نماییم.
    در جابج��ا کردن چمدان ها، س��اک هاي 

دس��تي و نگه��داري اموال و  وس��ایل به آنان 
کمک کنیم.

    در صورت مش��اهده عائم و نش��انه هایي 
نظی��ر: درد جلوي قلب، بي حال��ی – به ویژه 
وقتي همراه با خش��کي ش��دید دهان و زبان 
باش��د – تب داغي ب��دن، خوابی��دن مکرر و 
طوالني در کاروان و هذیان گویي، به پزش��ک 

کاروان خود اطاع دهیم.
    در س��وار شدن به آسانسورها آنها را مقدم 

بدانیم.
     آموزش های��ي را ک��ه در کاروان ف��را 
مي گیری��م یک بار دیگر با حوصل��ه و با زبان 

خودشان با آنان مرور کنیم.
    در صورت��ي که به دلیل کهولت س��ن 
یا دلی��ل دیگ��ري، آنه��ا در برنامه وقوف 
اضط��راري ش��رکت مي کنن��د، در اولین 
فرص��ت ممکن آنه��ا را از تنهای��ي نجات 
دهی��م و در ایج��اد آرامش روان��ي به آنها 

کمک کنیم.

    یکی از مش��کاتی که اغلب حجاج را آزار 
می دهد، ابتای آنها به یبوس��ت است. برای 
رفع این مشکل توصیه می شود زائران مصرف 
میوه ها و س��بزی های تازه را در کنار خوردن 
غذاهای مرس��وم در وعده های غذایی مدنظر 
داشته باشند و نوشیدن آب فراوان در فاصله 
بین وعده های غذایی را نیز فراموش نکنند و 

دور نوشابه های گازدار را خط بکشند.
    اگر به دلیل مش��کات گوارش��ی از جمله 
نفخ شکم، دارو استفاده می کنید، الزم است به 
اندازه یک ماه دارو به همراه خود داشته باشید. 
عاوه بر این، در ایام تش��ریق معموالً ترتیبی 
داده می ش��ود ت��ا غذاهای طبخ ش��ده بدون 
گوش��ت بوده و حتی  االمکان دارای مواد قابل 
هضم ت��ر و ترجیحاً بدون نفخ باش��د تا زائران 

مشکات گوارشی کمتری داشته باشند.
    توصیه می ش��ود زائران از خوردن غذاهای 
چرب خودداری کرده و از دراز کشیدن، بافاصله 

پس از غذا خوردن نیز خودداری کنند.
    برای پیش��گیری از اس��هال، به مسافران 

توصیه می ش��ود از خوردن هرگونه خوراکی 
خارج از چرخه غذای��ی کاروان ها خودداری 
شود. هیچ وقت خوراکی ها را از دستفروش ها 
خریداری نکنید و حتی االمکان از نوش��یدن 
آب از کلمن ه��ا و آب س��ردکن های عمومی 
خودداری کنید. پس از رفتن به دستش��ویی 
و پیش از غذا خوردن حتماً دست هایتان را با 
آب و صابون بشویید و حتی االمکان از دست 
دادن های غیرض��روری خودداری کنید و در 
ص��ورت ابتا، از خوددرمان��ی خودداری و به 

پزشک کاروان مراجعه کنید.
    افرادی که رژیم های غذایی خاص دارند، 
می توانند پزشک و مس��ئول غذای کاروان را 
نیز در جریان امر ق��رار دهند تا حتی االمکان 
غذاهای رژیمی برای آنان آورده شود. توصیه 
می ش��ود از مص��رف غذاهای خ��ارج از هتل 
خ��ودداری کنید. ب��ا توجه به ع��دم کنترل 
صحیح بهداش��تی و ازدحام شدید جمعیت، 
توصیه می ش��ود هرگز از اغذیه فروش��ی ها و 

بویژه دستفروش ها غذا تهیه نکنید.

سالمندان را همراهي کنیم

معده بدون ترشح اضافه

4 توصیه متخصصان بیماری های کلیوی

رفتار بهداشتی در زندگی جمعی
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دفن مو در منی
عن جعفر عن ابيه -عليه الس��الم- قال:
ان الحس��ن و الحس��ين كانا یامران بدفن 
ش��عورهما بمنی.
امام باقر -علیه السام- از پدرش نقل کرده 
است که حضرت فرمود:
امام حسن و امام حسین علیهم السام دستور 
می دادند موهایشان در منی دفن گردد.
بحار االنوار ج 96ص 302

حلق و تقصیر
     س. کسی که نیت کرده حّجت االسام واجب را ادا کند، آیا 
می تواند موی سر و ریش را در ماه ذی القعده ی آن سال کوتاه کند؟

ج: جایز است، هرچند ترک آن شرعاً مطلوب است.
     س. آیا جایز است زنان در شب عید قربان بعد از رمی 
جمره عقبه تقصیر کنند؟ و آیا در این حکم تفاوتی است بین 
اینکه برای ذبح یا نحر در روز عید بعد از طلوع خورش��ید برای 

خودش نائب گرفته باشند و اینکه نائب نگرفته باشند؟
ج: زنی که قربانی بر گردنش نیامده، جایز اس��ت ش��ب در 
من��ی تقصیر کند و اگ��ر بخواهد، برای انجام مناس��ک حّج به 
مّکه برود. اّما زنی که قربانی بر گردنش آمده، واجب است صبر 
کندتا روز عید قربانی اش ذبح شود؛ و ِصرف وکیل گرفتن برای 

ذبح قربانی در روز عید، برای تقصیر در شب کافی نیست.
     س. آی��ا کس��ی که برای ذب��ح قربانی نای��ب گرفته، 
می  تواند پیش از بازگش��تن نایب و رسیدن خبر ذبح قربانی، 

حلق یا تقصیر کند؟
ج: باید منتظر بماند تا خبر ذبح قربانی از س��وی نایب به او 
برسد، اما اگر در انجام حلق یا تقصیر عجله کند و تصادفاً پیش 
از انجام ذبح توسط نایب، حلق یا تقصیر کند، عملش صحیح 

است و الزم نیست اعاده کند.
     س. اگر کسی س��هواً یا به خاطر جهل به حکم، خارج 
از من��ی تقصیر کند چه حکمی دارد؟ آیا واجب اس��ت دوباره 

داخل منی تقصیر کند؟
ج: تقصی��ر در خ��ارج منی ُمجزی و کافی نیس��ت گرچه 

به خاطر سهو یا جهل باشد.
     س. کسی که در عمره مفرده تقصیر را فراموش کرده 
و طواف نساء انجام داده، چه حکمی دارد؟ آیا بر او واجب است 
تقصیر کرده و دوباره طواف نس��اء را انجام دهد یا فقط واجب 

است تقصیر کند و نیازی به اعاده طواف نساء نیست؟
ج: واجب است پس از انجام تقصیر، طواف نساء و نماز آن 

را دوباره انجام دهد.

ذبح و قربانی
     س. آی��ا کس��ی که برای ذب��ح قربانی نای��ب گرفته، 

می  تواند پیش از بازگشت نایب از ذبح، بخوابد؟
ج: مانعی ندارد.

     س. در حال حاضر، ذبح قربانی در ِمنی ممکن نیست، 
بلکه برای آن جای دیگری نزدیک ِمنی در خارج ِمنی تعیین 
کرده ان��د، از طرفی می گویند گوش��ت قربانی ها که برای آن 
اموال زیادی صرف می ش��ود، به دور ریخته می ش��ود و هدر 
می رود، در حالی که بس��یاری از مردم کشورهای فقیر به آن 
نیازمند هس��تند. آیا حاجی می  تواند در کش��ور خود قربانی 
کند و در روز عید قربان، از طریق تلفن کس��انی را در کش��ور 
خود یا محل دیگر به ذبح آن مأمور کند تا گوش��ت قربانی به 
نیازمندان داده شود؟ یا این که ذبح باید حتماً در همان محل 
قربانگاه انجام ش��ود؟ و آیا می  تواند در این مس��أله به فتوای 
مراجعی که این کار را جایز می  دانند � چنان که از برخی علما 

نقل شده � مراجعه کند؟

ج: این کار جایز نیست و ذبح قربانی باید در ِمنی باشد و در 
صورت عدم امکان ذبح در ِمنی، باید در محلی که اکنون ذبح 
در آن انجام می  ش��ود، قربانی کند تا شعائر انجام قربانی که از 

شعائر الهی است رعایت گردد.
     س. در حال حاضر که متولیان امر، انجام ذبح در ِمنی 
را ممنوع کرده اند، آیا حّج��اج می  توانند قربانی را در خارج از 

حرم ذبح کنند؟ و آیا قربانی کردن در مکه کفایت می  کند؟
ج: ذبح قربانی جز در ِمنی جایز نیست، البته اگر از ذبح در 
ِمنی ممانعت ش��ود، انجام آن در محلی که نزدیک ِمنی قرار 

دارد و برای این کار در نظر گرفته شده کفایت می  کند.
     س. در عربستان مؤسسات خیریه ای وجود دارد که به 
نیاب��ت از حّجاج قربانی را ذبح می  کنند و آن را در اختیار فقرا 
و نیازمندان قرار می  دهند. ولّی امر مس��لمین در این باره چه 

نظری دارند و چه شرایطی را الزم می  دانند؟
ج: الزم است شرایط انجام قربانی به گونه ای که در مناسک 

بیان شده، احراز گردد.
     س. آی��ا می  ت��وان قربان��ی را پس از ذب��ح، در اختیار 

مؤسسات خیریه قرار داد تا آن را به نیازمندان بدهند؟
ج: مانعی ندارد.

     س. عده ای قربانی ش��ان را در مّکه در نزدیکی ِمنی ذبح 
نمودند، اآلن مرّدد شدند که آیا ذبح قربانی شان در مّکه صحیح 
و ُمجزی بوده است یا اینکه ُمجزی نیست و باید تا ماه ذی الحجه 

باقی است دوباره در ِمنی یا در معیصم قربانی را اعاده کنند؟
ج: در فرض عدم تمّکن از ذبح در خود ِمنی، واجب اس��ت 
احتیاطاً در هر نقطه ای که به ِمنی نزدیکتر است ذبح کنند در 
صورت امکان؛ بنابراین اگر محلی که قربانی ذبح ش��ده است 
دارای فاصل��ه ای با ِمنی به قدر فاصل��ه معیصم از ِمنی یا از آن 

نزدیکتر است قربانی ُمجزی است.
     س. ه��رگاه ذب��ح در مّکه ُمجزی نباش��د، اعمال مکه 
)طواف حج و نمازش، س��عی، طواف نس��اء و نم��ازش( را که 
انجام داده اند صحیح اس��ت یا آن که الزم است آن اعمال هم 

اعاده شود؟
ج: علی الظاهر اعمال کس��ی که قربان��ی را از روی جهل به 
مسأله تأخیر انداخته صحیح است؛ اگر چه احتیاط نیکو است.

مشعر )مزدلفه(
     س: خدمه ی کاروان ها که ش��ب عید قربان به همراه 
زن��ان و ناتوانان از مش��عرالحرام حرکت می  کنن��د و پیش از 
س��پیده دم به ِمنی می  رس��ند اگر بتوانند قب��ل از طلوع فجر 
به مش��عر باز گردند و وقوف اختیاری را درک نمایند، آیا باید 

چنین کنند؟
ج: اگر برای همراهی زنان و ناتوانان پس از درک مسّمای 
وقوف خ��ارج ش��دند واجب نیس��ت که ب��رای درک وقوف 

اختیاری باز گردند.
     س: اگر بازگش��تن ب��ه َجَمره ی اولی در روز برای رمی 
َجَمره ی عقبه برایشان ممکن باش��د، آیا رمی کردن آنان در 
ش��ب به همراه زنان و از پا افتادگان کفایت می  کند، یا این که 

باید در روز رمی کنند؟
ج: رمی ش��بانه برای آنان کفای��ت نمی  کند، مگر آن که از 

انجام رمی در روز معذور باشند.
     س: به فرض بازگشت برای وقوف اختیاری، آیا امکان 
نایب ش��دن برای آنان وجود دارد؟ یا این ک��ه بیرون رفتن از 
مش��عر در شب، موجب می  ش��ود که همانند معذورین، نایب 

شدن برای آن ها نیز جایز نباشد؟
ج: بنا بر احتیاط واجب، نایب نباید ش��ب از مشعر الحرام 
خارج شود، هرچند بتواند برای وقوف اختیاری به مشعر الحرام 
بازگردد؛ اما اگر معذور نباش��د و بدون اختیار خود از مش��عر 
خارج نش��ده باشد، در صورتی که بازگردد و وقوف اختیاری و 

تمام وقوف واجب را درک کند، نایب شدن او اشکال ندارد.
     س. با توجه به دش��واری ها و مق��ررات عبور و مرور که 
از سوی نیروهای انتظامی اجرا می  شود، آیا کسانی که در شب 
عید قربان و پس از درک مصداق وقوف در مشعر، زنان و بیماران 
را به مّکه  می  برند، واجب اس��ت که پیش از طلوع فجر به مشعر 
باز گردند یا این که به همان وقوف بین الطلوعین اکتفا کنند و یا 
درک مصداق وقوف برای آنان کافی اس��ت؟ و آیا کسی که حّج 

نیابی به جا می  آورد، در این مورد با دیگران تفاوت دارد؟
ج: وق��وف بین الطلوعی��ن برای کس��انی ک��ه همراهی و 
سرپرس��تی معذوری��ن را به عه��ده دارند، واجب نیس��ت و 
می  توانن��د به وقوف اضطراری ش��بانه اکتفا کنند، اما این کار 
برای کس��ی که حّج نیابی به جا می  آورد، جایز نیست و چنین 

کسی باید اعمال اختیاری را انجام دهد.
     س. پس از وقوف در عرفات آیا حاجی مجاز اس��ت در 
شب عید به مشعر نرود، مثًا چند ساعتی به مّکه برود و پیش 
از اذان صبح یا پیش از نیمه ش��ب خود را به مشعر برساند، یا 

باید مستقیم به مشعر برود؟
ج: الزم نیس��ت مستقیم به مش��عرالحرام برود. می تواند 
چند ساعتی به مّکه مکّرمه یا جای دیگر برود و پیش از طلوع 

فجر خود را به مشعر برساند.
     س. اگر معذور پس از وقوف اضطراری مش��عرالحرام از 
مش��عر خارج ش��د، و پیش از طلوع فجر عذر او برطرف شد، آیا 
بازگشت به مشعرالحرام برای درک وقوف اختیاری الزم است؟

ج: اگ��ر اکتفا به وقوف اضطراری به مش��عرالحرام بخاطر 
عذر بوده و بعداً کش��ف ش��ده که عذر ندارد باید با بود وقت، 

وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک کند.

 فتاوای رهبر معظم انقالب
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کوتاه از حج

صراطمیزان

کوتاه از ایران

نخستين عبادتگاه بشريت را بهتر بشناسيد
بخش  در کعبه

دروازه کعب��ه در دوران ابراهیم دو دوم
درگاه ب��دون در هم س��طح زمین 
براي کعبه گش��وده شد. در دوران جواني محمد، 
قریش در هنگام بازسازي کعبه براي نخستین بار 
از درب چوبي در محل فعلي که باالتر از زمین قرار 
دارد استفاده کردند.  آخرین در کعبه که از چوب 
ساج و نقره خالص است و با طا و جواهرات مزین 

شده، در سالیان گذشته تعویض شده است.
 

  حجراالسود یا سنگ سیاه
از اجزاي بس��یار مقدس مسجد الحرام است و در 
رکن اس��ود کعبه در بلندي یک مت��ر و نیم قرار 
دارد. این س��نگ مقدس، پیش از اسام و پس از 
آن همواره مورد توجه بوده است و در شمار عناصر 

اصلي کعبه است.

  شاذروان
قس��متي از دیوار و پایین دیوار کعبه را که در یک 
سوي آن حجراالس��ود و در سوي دیگرش درب 
کعبه قرار دارد، »ملتزم« مي نامند. این محل را از 
آن روي ملتزم مي نامند که مردم در آن قس��مت 
مي ایس��تند و به دیوار ملتزم ش��ده، مي چسبند 
و دع��ا مي خوانن��د. در روایت��ي آمده اس��ت که 
محمدص��ورت و دس��ت هاي خ��ود را روي این 
قس��مت از دیوار قرار مي داد. همچنین، از محمد 
نقل شده است که گفت: »ملتزم، محلي است که 

دعا در آن جا پذیرفته مي شود.«
 

  مستجار
محلي در پش��ت درب کعبه، کمي مانده به رکن 
یماني، مقابل ملتزم و در سوي دیگر کعبه، دیوار 
کنار رکن یماني را »مستجار« مي نامند. »جار« به 
معناي همسایه و »مستجار« به معناي پناه بردن 
به همجوار و به صورت کلي تر »پناه بردن« است. 
این مکان نی��ز از مکان هاي پذیرفته ش��دن دعا 
است. زماني که خانه کعبه دو در داشت، در دیگر 

آن در کنار مستجار بود که بسته شد.

   شاذروان
 همان برآمدگي هایي اس��ت که در اطراف کعبه 
قرار دارد و آن بخش��ي از کعبه اس��ت که توسط 
قریش از س��اختمان کعبه کاسته ش��د و اکنون 
همانند پوششي اطراف خانه را در برگرفته است. 
ش��اذرواِن کنوني از س��اخته هاي س��لطان مراد 
 چه��ارم در هن��گام س��اختمان کعبه در س��ال

1040 )قمري( است. 
زماني ک��ه در بازس��ازي هاي کعب��ه، ابعاد خانه 
قدري کوچک تر از بناي ابراهیمي آن ش��د، براي 
حفظ ابعاد اصلي، فضاي عقب نشیني ش��ده را با 
ساخت س��کویي کم ارتفاع عامت گذاري کردند 
که »ش��اَذروان« نامیده ش��د و چ��ون ماک در 
طواف، حّد اصلي کعبه اس��ت، فقها براي حصول 
ش��رط خروج طواف گزار از کعبه، طواف بر روي 

شاذروان را صحیح نمي دانند.
 بنابراین، ش��اذروان همان س��نگ مایلي اس��ت 
ک��ه بخش پاییني دی��وار کعبه را ت��ا روي زمین 
پوشانیده است، و همین طور بخشي که در مقابل 
حجر اس��ماعیل به صورت پلّهي ساخته شده که 
بلندي آن از س��طح زمین 20 سانتي متر و عرض 

آن 40 سانتي متر است.
 این پله جایگاه مردمي اس��ت که ب��راي نیایش 
و تض��رع ب��ه درگاه الهي بر روي آن مي ایس��تند 
و س��ینه و ش��کم خود را بر کعبه ق��رار مي دهند 
و دس��تان را بر باالي س��ر خود و بر دی��وار کعبه 
مي گذارند. علت آن که در این قس��مت شاذروان 
قرار داده نش��ده این اس��ت که در بناي ابراهیم، 
حجر اس��ماعیل جزو خانه کعبه بوده است که در 
س��اختمان قریش به علّت کمب��ود مال حال از 

خانه کاستند و بر حجر افزودند.
 همچنی��ن در پایی��ن درِ کعب��ه، ش��اذروان قرار 
داده نش��ده و ب��ه صورت پل��ه اي ص��اف به طول 
345 س��انتي متر ساخته شده اس��ت که مردم در 
ملتزم بر آن مي ایس��تند و دع��ا و نیایش مي کنند. 
در باالي شاذروان حلقه هاي از مس قرار دارد که در 
هنگام پایین آوردن جامه کعبه )کسوة الکعبه( لب 
جامه به این حلقه ها مي بندند تا جامه استوار باشد.

بسکتبال ایران با شکست چین 
 به عنوان صدرنشین
راهی نیمه نهایی شد

ملی پوشان بسکتبال ایران در نهمین 
روز بازی های آسیایی اینچئون به مصاف 
تیم ملی چین رفتند و با شکست این تیم 
به عنوان سر گروه راهی مرحله نیمه نهایی 
شدند. دیدار تیم های ایران وچین دیروز 
)یکش��نبه ( در س��الن سامس��ون ش��هر 
اینچئون برگزار ش��د .این در حالی بود که 
جمعی از مسئوالن ورزشی و ورزشکاران 
ایرانی برای تماشای این مسابقه در سالن 
حضور داش��تند. تیم ملی بسکتبال ایران 
در این مسابقه موفق ش��د با نتیجه 75بر 

67 تیم چین را شکست دهد .

بهره برداری از 10 طرح بزرگ 
پتروشیمی تا سال آینده

مدی��ر طرح های ش��رکت ملی صنایع 
ای��ران گف��ت: طرح ه��ای  پتروش��می 
پی وی س��ی تخ��ت جمش��ید، ف��از دوم 
پتروش��یمی کاویان، فاز دوم پتروشیمی 
کارون، خط لوله اتین غرب، پتروش��یمی 
های لرستان، کردس��تان، ایام، مهاباد و 
هگمتانه از جمله طرحهایی با بیش از 60 
درصد پیشرفت فیزیکی هستند که امسال 

و سال آینده به بهره برداری می رسند.
مرضیه ش��اهدایی در حاشیه نهمین 
نمایش��گاه ای��ران پاس��ت در جم��ع 
خبرن��گاران ، اظهار داش��ت: در صورتی 
که مذاکرات ای��ران و گروه 5+1 به نتیجه 
نرسد، توسعه این صنعت به کندی پیش 

خواهد رفت.

یزدانی قهرمان آسیا شد
رض��ا یزدانی معروف ب��ه پلنگ جویبار و 
نماینده وزن 97 کیلوگرم تیم ملی کش��تی 
آزاد با پیروزی برابر حریف قرقیزستانی ضمن 
کسب عنوان قهرمانی، هفتمین مدال طای 
کاروان ایران را به دست آورد. رضا یزدانی در 
دی��دار فینال وزن 97 کیلوگرم برابر ماگومد 
موس��ی یف دارنده مدال ط��ا و نقره رقابت 
های قهرمانی کش��تی آزاد آسیا در سالهای 
2012 و 2014 از قرقیزس��تان روبرو شد و با 
نتیجه 14 بر 4 حریف خود را شکس��ت داد و 
صاحب مدال طا شد. رضا یزدانی دارنده دو 
مدال طای پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی 
س��ال 2011 و 2013 جه��ان در دور اول با 

قرعه استراحت روبرو شد. 

 امداد رساني به 22 حاجي 
در مسجدالحرام

نیروهاي دفاع ش��هري مسجدالحرام 
از ارائ��ه خدمات امدادرس��اني و نجات به 
بی��ش از 22 حاجي خب��ر دادند که دچار 
مش��کاتي همچون افتادن، خستگي و از 
هوش رفتن و برخي مش��کات جسماني 
پیش و هن��گام نماز جمعه ش��ده بودند.  
عید الحازمي فرمانده یگان نیروهاي دفاع 
شهري مستقر در مسجدالحرام اعام کرد 
نقاط تمرک��ز این نیروه��ا از 35 نقطه به 
50 نقطه افزایش یافته و بسیاري از موارد 
اضطراري بافاصله بر طرف ش��ده و تنها 
در برخ��ي موارد، حجاج آس��یب دیده به 
بیمارس��تانها و مراکز بهداش��تي نزدیک 

حرم منتقل شدند.

 10 هزار محفظه نظافت 
در مشاعر مقدسه

شهرداري مکه مکرمه از توزیع 10 هزار 
محفظه پاس��تیکي در جاده هاي اصلي و 
فرع��ي و میادین مش��اعر مقدس��ه براي 
جم��ع آوري زباله ه��ا و نظافت این اماکن 
مقدس��ه خبر داده اس��ت. شهرداري مکه 
مکرمه منطقه مش��اعر مقدس��ه را به 27 
مرکز نظارتي و خدماتي با هدف خدمات 
رساني بهتر تقسیم کرده و از به کارگیري 
65 ه��زار کارگر و 630 دس��تگاه نظافتي 
در ایام ح��ج خبر داده است.ش��هرداري 
مکه مکرمه از افزایش تاش��هاي خود در 
زمین��ه اصاح محیط زیس��ت و مبارزه با 

پدیده هاي منفي خبر داده است.

تمام امکانات براي راحتي حجاج 
ایراني فراهم شده است

رئیس موسس��ه مطوفان حجاج ایران 
بر آمادگي این موسس��ه ب��راي خدمات 
رساني به حجاج ایراني تاکید کرد.طال 
قط��ب رییس ش��وراي اداري موسس��ه 
مطوف��ان حجاج ایران در بیانیه اي اعام 
کرد:این موسس��ه با آمادگي کامل براي 
خدمت رس��اني به حجاج، تمام امکانات 
خود را ب��راي راحتي و آس��ایش حجاج 
ای��ران ازطری��ق هش��ت تی��م میداني و 
مرکزي ب��راي حج��اج انف��رادي به کار 
گرفته اس��ت.وي افزود: تمام خدمات را 
براي اینکه زائران ایراني بتوانند مناسک 
خود را به آساني و س��هولت به جا آورند، 

به کار گرفته ایم.

گستردگی و تنوع مصالح و منافعی 
که دس��ت علم و حکمت الهی در 
فریضه ی حج گنجانده، به قدری 
اس��ت که در هیچ فریضه ی دیگر 
اسامی شبیه آن دیده نمی شود، 
از ذکر و حضور معنوی و خویشتن یابی انسان مسلمان در خلوت خود 
با خدا و شستشوی دل از زنگارهای گناه و غفلت، تا احساس حضور 
فرد در جمع و احساس وحدت هر مسلمان با همه ی امت اسامی و 

احساس اقتدار ناشی از عظمت جماعت مسلمین.   
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باید مسلمانان، فضای سراسر 
عال��م را از محب��ت و عش��ق 
نس��بت به ذات ح��ق و نفرت و 
بغض عملی نسبت به دشمنان 
خدا لبریز کنند و به وسوس��ه 

خناسان و شبهات تردید آفرینان و متحجرین و منحرفین 
گوش فرا ندهند و لحظه ای از این آهنگ مقدس توحیدی و 

جهان شمولی اسام غفلت نکنند .
صحیفه نور، ج20، ص 1111.
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